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MINISTRSTVA
2340. Pravilnik o pogojih in postopkih organov 

za ugotavljanje skladnosti

Na podlagi osmega odstavka 48. člena in sedmega od-
stavka 63. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu 
(Uradni list RS, št. 30/18) ministrica za infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje 

skladnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje 

skladnosti (priglašeni in imenovani organi),
– postopek priglasitve oziroma spremembe priglasitve,
– postopek ugotavljanja skladnosti (ES verifikacija podsi-

stema, ES-izjava o verifikaciji, tehnično dokumentacijo, potrdilo 
o verifikaciji in verifikacija podsistema z nacionalnimi predpisi).

(2) Ta pravilnik delno prenaša določbe Direktive (EU) 
2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji 
(UL L št. 138 z dne 26. 5. 2016, str. 44; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2016/797/EU).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot iz-
razi, določeni v zakonu, ki ureja varnost v železniškem prometu, 
zakonu, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje 
skladnosti ter na njuni podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

II. POSTOPEK IN POGOJI ZA DOLOČITEV 
PRIGLAŠENEGA ORGANA

3. člen
(pogoji za priglašene organe)

(1) Vloga za preveritev izpolnjevanja pogojev za določitev 
priglašenega organa se vloži pri ministrstvu, pristojnemu za 
promet.

(2) Priglašeni organ mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti mora pravna oseba, ustanovljena v skladu z zako-

nom, ki ureja gospodarske družbe;
2. biti mora pravno in funkcionalno neodvisen;
3. za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter za vsako 

vrsto ali kategorijo proizvodov, v zvezi s katerimi je priglašen, 
mora:

a) razpolagati z osebjem, ki ima strokovno znanje ter 
izkušnje za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;

b) imeti vzpostavljene postopke:
– na podlagi katerih izvaja ugotavljanje skladnosti;
– za obvladovanje izvajanja dejavnosti, ki se nanašajo 

na poslovanje in strukturo podjetja, stopnjo zahtevnosti tehno-
logije proizvoda ter masovna ali serijska narava proizvodnega 
postopka,

c) imeti sredstva za izvajanje tehničnih in administrativnih 
nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ter 
dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.

4. mora imeti zavarovano civilno odgovornost za škodo, 
nastalo pri opravljanju svoje dejavnosti, razen če za takšno 
odgovornost jamči Republika Slovenija;

5. osebje priglašenega organa je zavezano k poklicni mol-
čečnosti glede vseh informacij, pridobljenih med opravljanjem 
svojih nalog, določenih s tem pravilnikom, razen do pristojnih 
državnih organov.

(3) Priglašeni organ se določi za ugotavljanje skladnosti 
glede izpolnjevanja zahtev iz posamezne TSI. Priglašeni organ 
je v celoti odgovoren za izvajanje svoje dejavnosti ne glede na 
to, ali naloge opravlja sam ali jih odda podizvajalcu.

(4) Postopki pod b) 3. točke prvega odstavka tega člena 
morajo biti vzpostavljeni na način, da ločujejo med nalogami, 
ki se izvajajo kot naloge ugotavljanja skladnosti in drugimi 
nalogami.

4. člen
(pravna in funkcionalna neodvisnost priglašenih organov)

(1) Pravno neodvisnost priglašeni organ izkazuje s tem, 
da je neodvisen od prevoznika v železniškem prometu, upra-
vljavca, imetnika tirnega vozila in subjekta, zadolženega za 
vzdrževanje oziroma od proizvajalca proizvoda, ki ga ocenjuje. 
Priglašeni organ kot del poslovnega ali poklicnega združenja, ki 
zastopa podjetja, ki se ukvarjajo z oblikovanjem, proizvodnjo, 
dobavo, sestavljanjem, uporabo ali vzdrževanjem proizvodov, 
lahko ugotavlja skladnost za te proizvode le če izkaže, da ni 
nasprotja interesov.

(2) Funkcionalno neodvisnost priglašeni organ izkazuje s 
tem, da je pri odločanju neodvisen od organov, pristojnih za iz-
dajo dovoljenj za začetek obratovanja strukturnih podsistemov, 
licenc, varnostnih spričeval ter organov, ki vodijo preiskave v 
primeru nesreč.
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5. člen
(osebje priglašenih organov)

(1) Priglašeni organ mora pisno imenovati osebje za opra-
vljanje posameznih nalog ugotavljanja skladnosti.

(2) Osebje, odgovorno za opravljanje nalog ugotavljanja 
skladnosti, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. strokovna in poklicna usposobljenost, kar vključuje vse 
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za 
ugotavljanja skladnosti priglašen;

2. znanje o zahtevah glede ugotavljanja skladnosti, ki 
jih izvaja, in pooblastila za izvajanje postopkov ugotavljanja 
skladnosti;

3. poznavanje in razumevanje bistvenih zahtev, veljavnih 
harmoniziranih standardov in zadevnih določb prava Evropske 
unije;

4. sposobnost pripravljati potrdila, zapise in poročila, ki 
dokazujejo, da je bilo ugotavljanje skladnosti izvedeno.

(3) Pri preverjanju izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega 
odstavka se smiselno uporablja akt upravnega odbora ERA, 
ki se izda na podlagi tretjega odstavka 34. člena Uredbe (EU) 
št. 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 
2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L št. 138 z dne 26. 5. 2016, str. 1; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/796/EU).

6. člen
(nepristranskost priglašenih organov)

(1) Priglašeni organ, njegovo vodstvo in osebje, odgovor-
no za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti ne smejo biti niti 
neposredno niti kot pooblaščeni zastopniki udeleženi pri projek-
tiranju, oblikovanju, izdelavi, gradnji, trženju, vgradnji, uporabi 
ali vzdrževanju navedenih proizvodov (komponent interopera-
bilnosti ali podsistemov). To ne velja za uporabo proizvodov, ki 
so predmet ugotavljanja skladnosti, če so nujni za delovanje 
priglašenega organa ali če gre za uporabo takšnih proizvodov 
za osebne namene.

(2) Priglašeni organ, njegovo vodstvo in osebje, odgo-
vorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti ne smejo 
sodelovati pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko vplivale na nji-
hovo neodvisno presojo ali integriteto v zvezi z dejavnostjo 
ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. Priglašeni or-
gan ne sme v okviru obsega svoje priglasitve nuditi nobenega 
svetovanja za nobeno stranko pri načrtovanju, proizvodnji, 
namestitvi, vzdrževanju ali trženju komponent ali podsistemov, 
ki se verificirajo ter svetovanja o sistemu vodenja kakovosti 
ali o notranji presoji. V obdobju, ki ga določi priglašeni organ, 
osebje ne sme sodelovati pri pregledu ali odločanju o verifika-
ciji, za katerega je opravljalo svetovanje. Določeno obdobje 
ne sme biti krajše od dveh let. To obdobje se za posamezen 
primer lahko skrajša na podlagi ustrezno identificiranih tveganj 
v analizi nepristranskosti.

(3) Priglašeni organ mora imeti zavezo vodstva o nepri-
stranskosti. Glavne zaveze in odgovornosti vodstva morajo biti 
zabeležene. Priglašeni organ mora stalno identificirati tveganja 
za svojo nepristranskost, tako da izdela in posodablja ustrezno 
analizo nepristranskosti, v kateri so zabeležena prepoznana 
tveganja in ukrepi. Ta mora vključevati tiste vrste tveganja, ki 
izhajajo iz njegovih aktivnosti ali njegovih odnosov ali iz odno-
sov njegovega osebja. Prepoznavanje tveganj mora vključevati 
naslednje elemente: lastništvo priglašenega organa, vključno 
s seznamom lastniških deležev, opis skupnih virov, vključno z 
osebjem, objekti in napravami ter financiranjem in blagovno 
znamko.

(4) Priglašeni organi in njihovo osebje so dolžni naloge 
ugotavljanja skladnosti izvajati z največjo strokovno integriteto 
in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju 
brez pritiskov in finančnih ter drugih spodbud, ki bi lahko vplivali 
na njihovo presojo in rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja 
skladnosti, zlasti s strani oseb, za katere so rezultati teh de-
javnosti pomembni. Prejemki vodstva in osebja priglašenega 

organa ne smejo biti odvisni od števila ali rezultatov opravljenih 
ocenjevanj skladnosti.

7. člen
(dolžnost sodelovanja)

Priglašeni organ se mora pisno zavezati:
– da bo upošteval dejavnosti in uporabljal dokumente 

evropskega združenja priglašenih organov za železnice (v 
nadaljnjem besedilu: NB Rail),

– da bo sodeloval na vseh plenarnih sejah NB Rail, ali pa 
mora dokazati, da je seznanjen z vsebino, ki je bila obravna-
vana na plenarnih sejah in

– da bo sodeloval v dejavnostih skupine ERTMS, kot jo 
določa 29. člen Uredbe 796/2016/EU, če je priglašen za pod-
sistem vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi.

8. člen
(domneva o skladnosti priglašenega organa)

Šteje se, da priglašeni organ izpolnjuje pogoje iz 3., 
4., 5. in 6. člena tega pravilnika, če izkaže skladnost s pogoji, do-
ločenimi v harmoniziranem standardu SIST EN ISO/IEC 17065.

9. člen
(akreditirani interni organi)

(1) Ugotavljanje skladnosti po postopkih iz modulov A1, 
A2, C1 ali C2 iz Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za 
trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS 
(UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 82) ter modulov CA1 in 
CA2 iz Priloge I k Sklepu Komisije št. 2010/713/EU z dne 9. no-
vembra 2010 o modulih za postopke ocenjevanja skladnosti, 
primernosti za uporabo in ES-verifikacije, ki se uporabljajo v 
tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, sprejetih v okviru 
Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 
št. 319 z dne 4. 12. 2010, str. 1) lahko izvajajo tudi akreditirani 
interni organi znotraj podjetja prosilca, ki morajo biti pravno in 
funkcionalno neodvisni.

(2) Akreditirani interni organ mora izpolnjevati naslednje 
zahteve:

1. akreditiran je v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi 
zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proi-
zvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 
z dne 13. 8. 2008, str. 30);

2. organ in njegovo osebje sta znotraj matične organiza-
cije organizacijsko prepoznavna in uporabljata metode poro-
čanja, ki zagotavljajo njuno nepristranskost, ki jo dokazujeta 
pristojnemu nacionalnemu akreditacijskemu organu;

3. organ in njegovo osebje nista odgovorna za načrtova-
nje, proizvodnjo, dobavo, vgradnjo, delovanje ali vzdrževanje 
proizvodov, ki jih ocenjujeta, niti ne sodelujeta pri dejavnostih, 
ki bi lahko vplivale na njuno neodvisno presojo ali integriteto v 
zvezi z njunimi dejavnostmi ugotavljanja skladnosti;

4. organ opravlja svoje storitve izključno za podjetje, 
katerega del je.

(3) Akreditirani interni organ se ne priglasi državam čla-
nicam ali Evropski Komisiji, vendar podjetje, katerega del je, 
ali nacionalni akreditacijski organ, priglasitvenemu organu na 
njegovo zahtevo posreduje informacije o akreditaciji tega akre-
ditiranega internega organa.

10. člen
(priglasitev akreditiranega priglašenega organa)

(1) Zahtevek za priglasitev akreditiranega priglašenega 
organa, za katerega je izpolnjevanje pogojev preveril nacio-
nalni akreditacijski organ, predloži akreditirani priglašeni organ 
ministrstvu, pristojnemu za trg.

(2) Zahtevku za priglasitev se priloži opis dejavnosti ugo-
tavljanja skladnosti ter opis modula ali modulov za ugotavljanje 
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skladnosti in proizvoda ali proizvodov, za katere je priglašeni 
organ akreditiran, ter potrdilo o akreditaciji, ki ga izda nacionalni 
akreditacijski organ.

11. člen
(postopek priglasitve priglašenega organa)

(1) Evropski komisiji in drugim državam članicam se pri-
glasijo tisti priglašeni organi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. do 
6. člena tega pravilnika. Priglasitev se izvede z uporabo elek-
tronskega orodja za priglasitev, vzpostavljenega s strani Evrop-
ske komisije in mora vključevati vse podrobnosti o dejavnostih 
ugotavljanja skladnosti, o modulu ali modulih za ugotavljanje 
skladnosti in zadevnem proizvodu ali proizvodih ter ustrezno 
odločbo ministrstva, pristojnega za promet.

(2) Kadar priglasitev ne temelji na potrdilu o akreditaciji 
se Evropski komisiji in drugim državam članicam predložijo 
dokazila, ki potrjujejo usposobljenost priglašenega organa. V 
tem primeru varnostni organ določi ukrepe, ki zagotavljajo, 
da bo priglašeni organ pod rednim nadzorom in bo še naprej 
izpolnjeval pogoje iz 3. do 6. člena tega pravilnika.

(3) Priglašeni organ lahko prične z izvajanjem dejavnosti 
le, če Evropska komisija ali druge države članice ne ugovarjajo 
v dveh tednih od priglasitve, če priglasitev temelji na potrdilu o 
akreditaciji, ali v dveh mesecih od priglasitve, če je bil priglašeni 
organ priglašen na podlagi odločbe ministrstva, pristojnega za 
promet.

(4) Na zahtevo Evropske komisije, ministrstvo, pristojno 
za trg, predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev 
ali ohranjanjem pristojnosti priglašenega organa.

III. POSTOPEK IN POGOJI ZA DOLOČITEV  
IMENOVANEGA ORGANA

12. člen
(postopek in pogoji za imenovane organe)

(1) Vloga za preveritev izpolnjevanja pogojev za določitev 
imenovanega organa se vloži pri ministrstvu, pristojnemu za 
promet.

(2) Imenovani organi morajo smiselno izpolnjevati pogoje 
iz 3. do 6. člena tega pravilnika, razen v primeru zahtev za 
osebje iz 3. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, 
ko mora imenovani organ poznati bistvene zahteve, veljavne 
harmonizirane standarde in nacionalne predpise.

(3) V postopku določitve priglašenega organa za imeno-
vani organ ni treba ponovno preverjati enakih pogojev, ki jih je 
priglašeni organ že izkazal v postopku njegove določitve.

IV. OMEJITEV, ZAČASNI IN TRAJNI PREKLIC POOBLASTIL 
PRIGLAŠENEMU IN IMENOVANEMU ORGANU

13. člen
(postopek omejitve, začasnega in trajnega preklica pooblastil 

za izvajanje dejavnosti)
(1) Priglašenemu ali imenovanemu organu se pooblastilo 

omeji, začasno prekliče ali trajno prekliče.
(2) Če priglašeni ali imenovani organ ne izpolnjuje več po-

gojev za izvajanje posameznih postopkov ugotavljanja skladno-
sti iz prve in druge alineje pod b) iz 3. točke prvega odstavka 
3. člena tega pravilnika, se pooblastilo omeji na tiste postopke 
ugotavljanja skladnosti, za katere izpolnjuje pogoje.

(3) Če priglašeni ali imenovani organ kot imetnik poobla-
stila ne izpolnjuje več pogojev iz tega pravilnika, ali ne izpol-
njuje svojih obveznosti, določenih z zakonom, ki ureja varnost 
v železniškem prometu, se pooblastilo začasno prekliče. Če 
imetnik pooblastila v roku, ki ga določi minister pri začasnem 
preklicu, ne more izpolniti vseh pogojev za pridobitev poobla-
stila ali izpolniti svojih obveznosti, določenih z zakonom, ki 
ureja varnost v železniškem prometu, se mu pooblastilo trajno 
prekliče.

(4) Če se priglašenemu ali imenovanemu organu omeji, 
začasno ali trajno prekliče pooblastilo za opravljanje dejavnosti, 
ali če prenehata z opravljanjem dejavnosti, ministrstvo, pristoj-
no za promet zagotovi, da se postopki ugotavljanja skladnosti 
nemoteno izvajajo.

(5) Ministrstvo, pristojno za promet, o vseh spremembah 
in ukrepih iz prvega do četrtega odstavka tega člena, ki se 
nanašajo na priglašene organe, obvešča priglasitveni organ, 
določen z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu. 
Priglasitveni organ uradno obvešča Evropsko komisijo in druge 
države članice o vseh spremembah priglasitve.

V. POSTOPKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI

1. ES verifikacija podsistema

14. člen
(zahteve glede ES verifikacije podsistema)

Priglašeni organ mora imeti izdelan načrt ugotavljanja 
skladnosti, ki ga je treba med izvajanjem projekta posodabljati 
v skladu s spremembami projekta.

15. člen
(ES-izjava o verifikaciji podsistema)

(1) ES-izjava o verifikaciji podsistemov je izjava prosilca, s 
katero na lastno odgovornost izjavi, da je bil zadevni podsistem 
predmet ustreznih postopkov ES-verifikacije ter da izpolnjuje 
zahteve iz ustreznih TSI in nacionalnih predpisov. Kadar je 
priglašeni organ določen tudi kot imenovani organ, lahko ta v 
celoti preveri izpolnjevanje zahtev iz ustreznih TSI in nacional-
nih predpisov.

(2) ES-izjava o verifikaciji mora temeljiti na podatkih, ki 
izhajajo iz postopka ES-verifikacije za podsisteme. ES-izjava o 
verifikaciji in njeni spremni dokumenti morajo biti v slovenskem 
jeziku.

(3) Vsebino ES-izjave o verifikaciji podsistema določa 
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 
2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente 
interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzor-
cu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in 
postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo 
(EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razve-
ljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (UL L št. 42 z dne 
13. 2. 2019, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 
2019/250/EU).

16. člen
(vmesna izjava o verifikaciji)

(1) Na prošnjo prosilca ali če tako določajo TSI, se ve-
rifikacija opravi za dele podsistema ali se omeji na določene 
stopnje postopka verifikacije. Prosilec izbere priglašeni organ, 
ki v tem primeru o rezultatih verifikacije izda vmesno izjavo o 
verifikaciji (v nadaljnjem besedilu: VIV).

(2) VIV se mora sklicevati na TSI, s katerimi je bila 
ugotovljena skladnost in temelji na istih ustreznih modulih za 
oceno skladnosti kot v primeru izdaje potrdila o verifikaciji za 
podsistem.

(3) Prosilec zaprosi za VIV za stopnjo načrtovanja (vključ-
no s preizkusi tipa) in stopnjo proizvodnje za celoten podsistem 
ali za kateri koli del, na katerega ga je razdelil.

(4) Podsistem ali določeni deli podsistema se preverijo na 
vsaki od naslednjih stopenj:

– celotno načrtovanje,
– proizvodnja: gradnja, zlasti dejavnosti nizke gradnje, 

proizvodnja, izdelava komponent in celostne prilagoditve;
– končni preizkus.
(5) Vsebina VIV je določena z Izvedbeno uredbo 

2019/250/EU.
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17. člen
(ES-potrdilo o verifikaciji, ki ga izda priglašeni organ)
(1) Priglašeni organi ocenijo načrtovanje, proizvodnjo in 

končni preizkus podsistema ter pripravijo ES-potrdilo o verifi-
kaciji, ki je namenjeno prosilcu, slednji pa pripravi ES-izjavo o 
verifikaciji. ES-potrdilo o verifikaciji se mora sklicevati na TSI, 
s katerimi je ugotovljena skladnost. Kadar ocena skladnosti 
podsistema z ustreznimi TSI ni bila v celoti ocenjena (npr. v 
primeru odstopanja, delne uporabe TSI v primeru nadgradnje 
ali obnove, prehodnega obdobja pri TSI ali v posebnem prime-
ru po TSI), priglašeni organ v ES-potrdilu o verifikaciji navede 
točen sklic na TSI ali njihove dele, s katerimi v postopku ni 
preveril skladnosti.

(2) Pred izdajo ES-potrdila o verifikaciji, priglašeni organ 
preveri, če so bile izdane VIV. V primeru izdanih VIV preveri:

– da VIV pravilno obravnavajo ustrezne zahteve iz TSI;
– vse vidike, ki se ne obravnavajo v VIV in
– preveri končni preizkus podsistema kot celote.
(3) V primeru spremembe podsistema iz ES-potrdila o ve-

rifikaciji, priglašeni organ izvede ugotavljanje skladnosti samo 
za dele podsistema, ki so spremenjeni, in na vmesnike do 
nespremenjenih delov podsistema.

(4) Vsak priglašeni organ, ki je vključen v verifikacijo pod-
sistema, pripravi tehnično dokumentacijo za področje njegovih 
dejavnosti.

(5) Vsebino ES-potrdila o verifikaciji podsistema določa 
Izvedbena uredba 2019/250/EU.

18. člen
(tehnična dokumentacija)

Prosilec mora pripraviti tehnično dokumentacijo, ki je pri-
ložena ES-izjavi o verifikaciji in mora vsebovati naslednje:

1. tehnične značilnosti v zvezi z zasnovo, vključno s 
podrobnimi načrti glede izvedbe, shemami električnih in hi-
dravličnih napeljav, stikalnimi shemami, opisom sistemov za 
obdelavo podatkov in avtomatizacijo z ravnjo podrobnosti, ki 
zadostuje za dokumentiranje opravljene verifikacije skladnosti, 
dokumentacijo o obratovanju in vzdrževanju itd., ki je potrebna 
za zadevni podsistem;

2. seznam komponent interoperabilnosti;
3. dokumentacijo, ki jo pripravi vsak od priglašenih orga-

nov, vključenih v verifikacijo podsistema, ki vsebuje:
– izvode ES-izjav o verifikaciji in ES-izjav o primernosti 

za uporabo, izdanih za komponente interoperabilnosti skupaj 
z ustreznimi izračuni in izvodom zapisnikov o preizkusih in 
pregledih, ki jih opravljajo priglašeni organi na podlagi splošnih 
tehničnih specifikacij,

– če obstajajo, VIV, ki spremljajo potrdilo o verifikaciji, 
vključno z rezultatom verifikacije njihove veljavnosti, ki jo je 
opravil priglašeni organ,

– potrdilo o verifikaciji skupaj z ustreznimi izračuni, s 
katerim potrjuje skladnost podsistema z zahtevami ustreznih 
TSI in kjer se navedejo pridržki, ki so bili izraženi med izvedbo 
del in niso bili odpravljeni; temu potrdilu o verifikaciji morajo biti 
priložena tudi poročila o pregledih in revizijska poročila, ki jih 
pripravi organ v okviru svojih nalog,

– ustrezna tehnična dokumentacija, ki vključuje poročila 
ocenjevalcev o SVM pri oceni tveganja, kadar se zahteva veri-
fikacija varne vključitve podsistemov, izhajajoč iz ustreznih TSI, 
nacionalnih predpisov in SVM.

4. potrdilo o verifikaciji imenovanega organa z doku-
mentacijo, ki vsebuje tehnične podatke, potrebne za oceno 
skladnosti z nacionalnimi predpisi.

19. člen
(nadzor, ki ga izvajajo priglašeni organi)

(1) Priglašeni organ, ki je pooblaščen za preverjanje iz-
vajanja mora opravljati redne preglede, da se prepriča o skla-
dnosti s TSI. Ob pregledu mora izvajalcu predložiti poročilo o 

presoji. Prosilec lahko zahteva, da je priglašeni organ prisoten 
na določenih stopnjah gradnje.

(2) Priglašeni organ, ki je pooblaščen za preverjanje 
proizvodnje, mora imeti stalen dostop do gradbišč, obra-
tov, skladiščnih površin, naprav za montažo in preizkušanje 
oziroma do vseh objektov za katere meni, da so potrebni 
za izpolnjevanje njegovih nalog. V ta namen mora prosilec 
priglašenemu organu predati vse dokumente, potrebne za ta 
namen, še zlasti izvedbene načrte in tehnično dokumentacijo 
za podsistem.

(3) Priglašeni organ lahko opravi naključne obiske 
delovišča ali proizvodnje. Izvajalcu ali proizvajalcu o tem 
izda poročilo o pregledu. Če pri obisku proizvodnje dodatno 
opravi delno ali popolno presojo sistema vodenja kakovosti 
proizvajalca, o tem izda poročilo o presoji.

20. člen
(objave priglašenih organov)

Priglašeni organ mora na svoji spletni strani redno 
objavljati ustrezne informacije o:

– prejetih zahtevkih za verifikacijo in VIV;
– zahtevkih za ugotavljanje skladnosti in primernosti za 

uporabo komponent interoperabilnosti;
– izdanih ali zavrnjenih VIV;
– izdanih ali zavrnjenih potrdilih o verifikaciji in
– ES-potrdilih o skladnosti oziroma o primernosti za 

uporabo.

2. Verifikacija podsistemov po nacionalnih predpisih

21. člen
(zahteve glede verifikacije podsistema  

z nacionalnimi predpisi)
Postopek verifikacije podsistemov z nacionalnimi pred-

pisi je treba izvesti, kadar se v podsisteme vgrajujejo ele-
menti, naprave ali sistemi, ki so navedeni v Prilogi, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

22. člen
(postopek verifikacije podsistemov z nacionalnimi predpisi)

(1) Imenovani organ na prošnjo prosilca prične s po-
stopkom ugotavljanja skladnosti podsistema z nacionalnimi 
predpisi, ki ga zaključi z izdajo potrdila o verifikaciji. Potrdilo 
mora vsebovati navedbo nacionalnih predpisov, v zvezi s 
katerimi je imenovani organ ugotavljal skladnost. Vsebino 
potrdila o verifikaciji podsistema določa Izvedbena uredba 
2019/250/EU.

(2) Prosilec mora imenovanemu organu zagotoviti vse 
informacije (vso razpoložljivo dokumentacijo, vključno s cer-
tifikati, rezultati meritev ter poročili), da lahko imenovani 
organ izvede postopek ugotavljanja skladnosti podsistema 
z nacionalnimi predpisi.

(3) Imenovani organ pripravi dokumentacijo v sloven-
skem jeziku, ki mora vsebovati vse tehnične podatke, ki so 
potrebni za oceno skladnosti podsistema z nacionalnimi 
predpisi. Dokumentacija mora biti priložena potrdilu o ve-
rifikaciji in vključena v tehnično dokumentacijo iz 18. člena 
tega pravilnika.

(4) V primeru verifikacije po nacionalnih predpisih v 
zvezi s podsistemi, ki sestavljajo vozilo, imenovani organ 
razdeli potrdilo na dva dela. Prvi del potrdila vsebuje skli-
cevanje na nacionalne predpise, ki se izrecno nanašajo na 
tehnično interoperabilnost med vozilom in zadevnim omrež-
jem, drug del potrdila pa vsebuje navedbo vseh ostalih 
nacionalnih predpisov.

(5) Na podlagi potrdila iz prvega odstavka tega člena 
prosilec izda ES-izjavo o verifikaciji iz 15. člena tega pra-
vilnika.
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VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
(postopki ugotavljanja skladnosti pred uveljavitvijo tega 

pravilnika)
Priglašeni in imenovani organi, ki so bili priglašeni oziro-

ma določeni na podlagi dosedanjih predpisov, izvajajo svojo 
dejavnost najpozneje do 16. junija 2020.

24. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-118/2019
Ljubljana, dne 3. julija 2019
EVA 2018-2430-0084

Mag. Alenka Bratušek
ministrica

za infrastrukturo
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Priloga  
Seznam elementov, naprav in sistemov za verifikacijo po nacionalnih predpisih 
 

Elementi, naprave in sistemi 
Signalnovarnostne naprave 
1. notranje naprave mehanskih, elektromehanskih, elektro-relejnih tipov sledilne 

tehnike in elektronskih postavljalnih naprav, vključno s pripadajočimi napravami za 
upravljanje (upravljanje, prikaz, registracija) in električne napajalne naprave do 
stopnje, pri kateri je še prizadeta varnostna funkcija 

2. postavljalni in nadzorni sistemi za kretnice, raztirnike, križiščne kretnice, križišča 
(zunanje naprave) 

3. mehanski in električni deli likovnih in svetlobnih signalov (zunanje naprave) 
4. ostali deli signalno tehničnih zunanjih naprav, do stopnje ko le ti služijo za 

varovanje vlakovnih in premikalnih voznih poti (npr. ključevna zapora) 
5. naprave javljanja prostosti tira 
6. naprave progovnega bloka 
7. naprave daljinskega vodenja, vključno vmesnike v javljalni smeri in smeri dajanja 

ukazov in pripadajoča upravljalna naprava (upravljanje, prikazovanje, registriranje) 
8. naprave na progi za zavarovanje vlaka (npr. varovanje in signalizacija pri vlakih z 

nagibno tehniko) 
9. naprave na progi za krmiljenje vlaka (ERTMS/ ETCS) 
10. naprave na progi za avtomatsko zaustavitev vlaka (npr. Indusi) 
11. sistemi za varovani prenos podatkov preko zaprtih in javnih omrežij (npr. povezave 

med elektronsko signalnovarnostno napravo in centrom vodenja prometa preko 
LAN-a) 

12. prilagoditve v elementih, napravah ali sistemih za mobilne naprave za opozarjanje 
delovnih skupin na progi 

13. signalnovarnostne naprave za nivojske prehode, vključno z električnim napajanjem 
in pripadajočimi zunanjimi napravami, kakor tudi odvisnost s postavljalnicami ali 
progovnim blokom ali odvisnosti z drugimi signalnovarnostnimi opremami, 
neodvisno od načina nadzora 

14. naprave za javljanje ogrožanja-nevarnosti prostora, v povezavi s 
signalnovarnostnimi napravami nivojskih prehodov 

15. naprave tehnike razpuščanja vagonov (notranje in zunanje naprave) 
16. ranžirne postavljalnice 
17. naprave za zaznavanje vročih osi in ploščatih mest na kolesih 
Telekomunikacijske naprave 
1. radijske naprave na progi s signalno tehnično varnim prenosom podatkov, ki služijo 

krmiljenju in varovanju vlakovnih voženj (npr. radijske komponente RIP in radijsko 
vplivanje na vlak (RVV) kot npr. GSM-R)  

2. radijske naprave na progi brez signalno tehnično varnega prenosa podatkov, ki 
služijo prenašanju prometnih sporočil, kakor tudi predaji pozivov v sili in predaji 
naročil prisilne zaustavitve (npr. RDZ, ranžirni radio, prometni-premikalni-odpremni 
radio)   

3. naprave na progi za radijsko daljinsko krmiljenje (npr. lokomotive za tvorjenje 
vlakov, porivalna lok. na drči) 

4. TV naprave za prometno-operativne pomembne funkcije (npr. opazovanje oz. 
nadzor nivojskih prehodov, nadzor konca vlaka, nadzor preskusnih odsekov voznih 
poti, centralna/decentralna odprema vlaka, s strani strojevodje izpeljana odprema 
vlaka-samoodprema) 

5. prometni sistemi TK (PTS) 
6. sistemi za nadzor in spremljanje statusov (npr. SCADA*) 
7. avtomatska napoved vlakov 

Priloga: Seznam elementov, naprav in sistemov za verifikacijo po nacionalnih predpisih
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8. video nadzorni sistemi za nadzor nezasedenih postaj in postajališč 
9. video nadzorni sistemi za nadzor nezasedenih postaj in postajališč 
10. lokalno ožičenje, če so na njih priključene naprave kategorije 1 in 2 
11. naprave za zvočno obveščanje potnikov ali zaposlenih (kjer niso krmiljene preko 

PTS) 
12. naprave za poziv v sili v predorih in na nezasedenih službenih mestih, na katerih se 

opravlja prevoz potnikov 
13. sistem RDZ 
14. sistem UKV 
15. telefonska centrala ŽAT – kjer po njih komunicira izvršilno osebje 
16. prenosni sistemi, po katerih se prenašajo informacije za naprave kategorije 1 in 2 
17. podatkovni sistemi za prenos prometnih sporočil s potrditvijo (nekdanji sistem TG) 
18. kabelski sistem za signalnovarnostne naprave in telekomunikacijske naprave 

kategorije 1 in 2 
19. sistemi za registriranje pogovorov in sporočil za potrebe operativne službe 
20. nadzorni sistemi – za varnostne sisteme, razen sistemov za vodenje prometa 
21. naprave za sinhronizacijo časa in omrežja 
22. naprave za oskrbo z električno energijo, dokler le te služijo napajanju 

telekomunikacijskih naprav kategorije 1, 2 ali 3 
23. napajalni sistemi, ki podpirajo delovanje naprav kategorije 1 in 2 
24. napajalni sistemi – drugi 
Zgornji in spodnji ustroj 
1. kretnice, križišča in prenosnice  
2. pragi  
3. pritrdilni in vezni pribor  
4. mathe naprave 
5. kape proti bočnemu premiku 
6. raztirniki 
7. tirni zaključki 
8. mostovi 
9. predori 
10. peroni 
11. oporne in podporne konstrukcije 
12. odmiki objektov v progovnem pasu 
13. povezave za oskrbo z vodo 
14. podhodi in nadhodi  
Elektroenergetske naprave 
1. elektro-napajalne naprave 
2. elementi voznega omrežja 
3. ozemljilni sistem 
4. sistem medsebojne odvisnosti ENP 
5. sistemi za varovani prenos podatkov preko zaprtih in javnih omrežij (npr. povezave 

med ENP in CVP preko LAN-a) 
Tirna vozila 
1. varnostna naprava za avtomatsko zaustavitev vlaka razreda B 
2. Komunikacijska naprava razreda B 
3. budnostna naprava 
4. naprave za klimatiziranje  tirnih vozil 
5. registrirni merilniki 
6. programska oprema  
7. označevanje  
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2341. Odredba o prepovedi uporabe cestno-
železniških prehodov

Na podlagi dvanajstega odstavka 31. člena Zakona o 
varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) 
ministrica za infrastrukturo izdaja

O D R E D B O
o prepovedi uporabe cestno-železniških 

prehodov

1. člen
Prepove se uporaba naslednjih cestno-železniških pre-

hodov:
1. na glavni železniški progi št. 10 d.m.-Dobova-Ljubljana, 

v km 455,811; 457.205; 505.270; 488.010; 534.938; 535.595; 
544.890; 545.885; 546.290; 469.795; 517.820; 550.030; 
530.945; 564.166; 537.589; 537.795; 542,835; 542.970; 
543.195; 487.503; 488.476; 481.030; 452.317; 452.906; 
573.352;

2. na glavni železniški progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m., 
v km 568.396; 582.660; 588.318; 615.962; 616.886; 619.315; 
625.954; 587.138; 587.337; 587.943; 588.867; 589.898; 
584.901; 584.400;

3. na glavni železniški progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m., 
v km 570.017; 570.882; 572.714; 576.849; 577.181; 603.462; 
606.816; 619.976; 623.314; 624.005; 652.337; 665.699; 
673.463; 567.019; 645.961; 648.104; 649.721; 573.505; 
605.063; 668.580; 659.88; 653.516; 654.082;

4. na glavni železniški progi št. 64 Pivka-Ilirska Bistrica-d.m., 
v km 1.645; 6.658; 10.778; 13.219; 13.732; 16.620; 6.861;

5. na glavni železniški progi št. 61 Divača (Prešnica)-Ra-
kitovec-d.m., v km 2.803; 3.193; 4.956; 6.144; 8.833; 9.537; 
10.628; 12.475; 13.144; 15.639; 17.983; 21.673; 29.043; 
31.137; 25.244; 11.136; 8.143; 23.685; 26.332; 27.494;

6. na regionalni železniški progi št. 70 Jesenice-Nova 
Gorica-Sežana, v km 62.316; 92.182; 65.551; 74.926; 92.864; 
42.238; 87.509;

7. na regionalni železniški progi št. 80 Ljubljana-Novo 
mesto-Metlika-d.m., v km 34.639; 37.692; 38.413; 45.507; 
54.467; 62.937; 64.034; 72.231, 76.127; 81.098; 83.452; 
88.596; 89.399; 93.563; 101.113; 103.818; 104.227; 113.256; 
123.577; 124.820; 126.629; 129.111; 133.930; 134.602; 
139.793; 141.451; 145.425; 146.967; 77.425; 85.957; 36.119; 
95.540; 80.055; 114.264; 111.335; 112.138; 91.880; 79.482; 
114.812; 115.409; 115.788; 151.748; 144.587; 65.925; 53.360; 
133.412; 135.730; 136.340; 137.774; 137.744; 122.704;

8. na regionalni železniški progi št. 83 Novo mesto-Straža, 
v km 0.999; 8.034;

9. na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje-Kočevje, 
v km 3.324; 6.985; 14.018; 14.575; 18.577; 20.940; 21.079; 
27.629; 29.425; 32.955; 37.719, 44.011; 6.268; 7.689; 8.513; 
47.833; 3.501; 3.903; 10.816; 11.422; 12.463; 16.016; 16.114; 
16.314; 16.751; 16.926; 17.178; 17.468; 17.942; 18.361; 
19.010; 19.861; 6.763; 7.927; 21.921; 23.423; 24.959; 32.356; 
13.551; 13.786; 14.373; 22.836; 4.500; 5.036; 5.505; 25.482; 
32.632; 38.971; 42.647; 48.227; 36.118; 47.833;

10. na regionalni železniški progi št. 81 Sevnica-Trebnje, 
v km 1.872; 9.886; 14.409; 16.145; 18.040; 19.445; 20.677; 
22.496; 22.578; 22.825; 24.997; 25.274; 26.620; 28.705; 1.171; 
23.810; 23.185; 28.370; 29.917; 21.457; 14.114; 22.711;

11. na regionalni železniški progi št. 21 Ljublja-
na Šiška-Kamnik Graben, v km 4.435; 8.207; 20.188; 21.815; 
9.516; 9.642; 9.667; 9.709; 9.771; 10.203; 10.424; 10.608; 
21.551; 11.550;

12. na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m., 
v km 533.475; 544.258; 544.956; 550.732; 551.735; 565.430; 
570.955; 573.670; 580.092; 585.717; 588.542; 595.041; 
595.300; 595.748; 597.690; 598.099; 532.475; 516.479; 
538.007; 538.608; 577.371; 583.286; 586.942; 534.979; 
535.898; 536.469; 503.892; 507.060; 539.082; 559.484; 

576.304; 576.768; 577.830; 581.105; 519.620; 540.108; 
541.833; 546.434; 551.069; 562.736; 518.371; 523.310; 
564.354; 546.765; 530.812; 542.879; 543.532; 548.236; 
548.555; 549.294; 565.145; 604.448; 606.158; 541.213; 
552.838; 515.673; 562.405; 563.115; 608.122;

13. na regionalni železniški progi št. 34 Maribor-Preva-
lje-d.m., v km 13.337; 19.861; 50.715; 68.142; 2.926; 6.638; 
5.642; 46.029; 0.338;

14. na glavni železniški progi št. 40 Pragersko-Središče-d.m., 
v km 1.045; 10.320; 28.854; 29.204; 6.842; 7.823; 6.404; 
7.266; 34.049; 24.831; 33.494; 34.049; 41.517; 4.220; 4.543; 
8.506; 17.680; 20.773; 23.417; 27.335; 1.852; 3.525; 5.810; 
9.130; 13.828; 22.222; 24.228; 31.446; 35.020;

15. na glavni železniški progi št. 41 Ormož-Murska So-
bota-Hodoš-d.m., v km 5.638; 31.936; 32.543; 33.302; 36.147; 
41.130; 7.705; 7.951; 20.466; 40.203; 42.543; 15.701; 17.706; 
34.864; 1.155; 6.297; 10.174; 17.095; 19.107; 27.663; 19.107; 
19.958; 20.058; 10.175; 11.964; 12.664; 39.055; 39.172; 2.862; 
27.364; 2.564; 5.301; 6.785; 11.382; 12.145; 14.819; 15.244; 
16.115; 16.504; 20.542; 21.892; 22.161; 23.218; 30.903; 
31.197; 31.492; 32.228; 32.814; 38.191; 1.907; 3.432; 3.554; 
4.020; 4.380; 18.181; 24.377; 24.996; 25.707; 37.900; 39.742;

16. na regionalni železniški progi št. 42 Ljutomer-Gornja 
Radgona, v km 5.970; 7.598; 9.552; 15.429; 15.729; 5.123; 
0.971; 1.217; 10.783;

17. na regionalni železniški progi št. 31 Celje-Velenje, 
v km 6.221; 14.397; 16.379; 5.178; 5.721; 12.659; 0.593; 
7.340; 21.427; 21.541; 24. 050; 12.132; 12.424; 25.746; 6.721; 
22.800; 22.890; 25.023; 25.621; 26.152; 26.924; 27.450; 
25.621; 25.621; 24.725;

18. na regionalni železniški progi št. 32 Gro-
belno-Stranje-Rogatec-d.m., v km 39.195; 42.533; 45.968; 
47.941; 51.037; 58.449; 59.009; 52.727; 34.694; 34.959; 
44.046; 56.930; 40.310; 34.236; 38.689; 39.195; 39.703; 
39.946; 59.806; 62.587; 62.871; 27.247; 27.460; 50.829; 
42.449; 55.701; 55.865;

19. na regionalni železniški progi št. 33 Stranje-Imeno-d.m., 
v km 38.872; 38.870; 50.568;

20. na glavni železniški progi št. 60 Divača (Prešnica)-Koper 
potniška, v km 29.187; 11.136; 8.143; 0.890,40; 4.297; 5.343; 
14.428; 15.245; 1.943; 16.084; 16.391;

21. na regionalni železniški progi št. 72 Prvačina-Ajdo-
vščina, v km 13.705; 14.476.

22. na regionalni železniški progi št. 43 d.m.-Lendava, v 
km 21.580;

23. na regionalni železniški progi št. 80 d.m.-Metlika-Novo 
mesto-Ljubljana, v km 63.132; 81.552; 117.083;

24. na regionalni železniški progi št. 44 Ormož-Središče-d.m., 
v km. 46.749 in 47.263.

2. člen
Ne glede na 12. točko prejšnjega člena se dovoli uporaba 

cestno-železniškega prehoda v kilometru 516.479, in sicer le 
za prehajanje pešcev.

3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba 

o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov (Uradni list 
RS, št. 95/07, 115/07, 42/09, 29/10, 30/11, 59/13, 87/14, 41/15, 
19/16 in 21/18).

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-121/2018/12-002131786
Ljubljana, dne 4. julija 2019
EVA 2019-2430-0033

Mag. Alenka Bratušek
ministrica

za infrastrukturo
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2342. Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju 
Ustanove – Centra za usposabljanje 
na področju javnih financ

Ministrstvo za finance na podlagi 3. člena in drugega od-
stavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi 
izdaje soglasja k sklepu o prenehanju Ustanove – Centra za 
usposabljanje na področju javnih financ izdaja naslednjo

O D L O Č B O
o soglasju k Sklepu o prenehanju  

Ustanove – Centra za usposabljanje na področju 
javnih financ

Ministrstvo za finance izdaja soglasje k Sklepu o prene-
hanju Ustanove – Centra za usposabljanje na področju javnih 
financ, ki ga je na 4. redni seji dne 12. 2. 2019 sprejela Uprava 
Ustanove – Centra za usposabljanje na področju javnih financ.

Št. 007-426/2019/7
Ljubljana, dne 24. julija 2019
EVA 2019-1611-0093

Dr. Andrej Bertoncelj
minister 

za finance

USTAVNO SODIŠČE
2343. Delna odločba o ugotovitvi, da tretja 

alineja drugega odstavka 114.a člena 
Zakona o nalogah in pooblastilih Policije 
ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-152/17-29
Datum: 4. 7. 2019

D E L N A    O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti o delu 

zahteve, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji 
4. julija 2019

o d l o č i l o:
1. Tretja alineja drugega odstavka 114.a člena Zakona o 

nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 
– popr. in 10/17) ni v neskladju z Ustavo.

2. O preostalem delu zahteve bo Ustavno sodišče odločilo 
posebej.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Varuh človekovih pravic (v nadaljevanju predlagatelj) 

zahteva poleg presoje ustavnosti četrtega odstavka 113. člena 
ter šestega in osmega odstavka 112.a člena Zakona o nalogah 
in pooblastilih policije (v nadaljevanju ZNPPol) tudi presojo tre-
tje alineje drugega odstavka 114.a člena ZNPPol. Izpodbijana 
določba ureja eno izmed osmih pravnih podlag za uporabo 
brezpilotnih zrakoplovov za zbiranje podatkov pri opravljanju 
policijskih nalog.

2. Predlagatelj zatrjuje, da je izpodbijana določba splošna, 
z brezpilotnimi zrakoplovi pa naj bi se uvajala tehnologija, ki bo 
omogočala stalni in vsesplošni nadzor, ki naj bi postajala vedno 

bolj sofisticirana, napredna in zmogljiva, zato naj izpodbijana 
določba ne bi bila sorazmerna. Brezpilotne zrakoplove naj bi 
bilo mogoče uporabiti v zvezi s katerimkoli kaznivim dejanjem 
in prekrškom, ki ga obravnava policija. Predlagatelj zatrjuje, da 
je mogoče vsako uporabo brezpilotnega zrakoplova utemeljiti 
z dokazovanjem kaznivega dejanja ali prekrška, saj naj bi poli-
cija začela preiskovati kazniva dejanja na podlagi razlogov za 
sum (148. člen Zakona o kazenskem postopku, Uradni list RS, 
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 
in 22/19 – v nadaljevanju ZKP), poleg tega naj bi izvajala vsa 
policijska pooblastila neposredno na podlagi 33. člena ZNPPol. 
Izpostavlja tudi raznolikost prekrškov in kaznivih dejanj, odso-
tnost zahteve po vnaprejšnji sodni odredbi ter možnost zlorab. 
Ker naj bi šlo za obdelavo podatkov za policijske namene, 
naj bi moral zakonodajalec še posebej skrbno pretehtati težo 
ukrepa, zakon pa naj bi moral biti še toliko bolj določen. Pri 
zatrjevanju neskladja izpodbijane določbe z 32. členom Ustave 
se predlagatelj sklicuje na svoje navedbe v zvezi z neskladjem 
izpodbijane ureditve optične prepoznave registrskih tablic (t. i. 
ANPR) s to ustavno določbo. Ker naj legitimne koristi uporabe 
brezpilotnih zrakoplovov na podlagi izpodbijane določbe ne 
bi odtehtale teže posegov, naj bi bila izpodbijana določba v 
neskladju z 32., 35. in 38. členom Ustave ter z 2. členom Pro-
tokola št. 4 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljeva-
nju Protokol št. 4 k EKČP).

3. Zahteva je bila poslana Državnemu zboru, ki nanjo ni 
odgovoril. Svoje mnenje je poslala Vlada, ki ponavlja navedbe 
iz zakonodajnega postopka in se sklicuje na prvotno mnenje 
Informacijskega pooblaščenca o uporabi brezpilotnih zrako-
plovov z dne 16. 2. 2015, v skladu s katerim naj bi bilo ključno 
vprašanje, pod katerimi pogoji sme policija uporabljati določene 
sisteme za zajem in obdelavo podatkov, in ne, kje so ti sistemi 
nameščeni. Vlada priznava, da je Informacijski pooblaščenec 
kasneje to stališče spremenil, vendar se ji zdi novejše stališče 
»vprašljivo«. Meni, da izpodbijana določba ne pomeni širitve 
možnosti uporabe tehničnih sredstev za fotografiranje ter vi-
deo in avdio snemanje, temveč pomeni le »opredelitev«, da 
to smejo uporabljati tudi na brezpilotnih zrakoplovih. Tehničnih 
sredstev po 113. členu ZNPPol naj ne bi bilo dopustno uporabiti 
v preventivne namene oziroma za odkrivanje kaznivih dejanj in 
prekrškov. Vlada opozarja, da je treba izpodbijano določbo brati 
skupaj s pooblastili iz drugih zakonov. ZNPPol naj bi taksativno 
določal, kdaj je uporaba brezpilotnih zrakoplovov za snemanje 
dovoljena, med temi pooblastili pa naj ne bi bilo pooblastila 
za nadzor cestnega prometa, ki ga sme policija izvajati tudi 
preventivno. V takem primeru bi šlo po mnenju Vlade za mno-
žični nadzor. Uporaba brezpilotnih zrakoplovov za odkrivanje 
kaznivih dejanj in prekrškov naj torej ne bi bila dovoljena. Pri 
114.a členu ZNPPol naj ne bi šlo za širitev možnosti ali za 
splošno uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje ter video 
in avdio snemanje, temveč za opredelitev, da smejo policisti v 
zakonsko določenih primerih, ko imajo v zakonu podlago za 
uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje ter video in avdio 
snemanje (na primer s helikopterjem), po izpodbijani določbi ta 
tehnična sredstva uporabiti tudi na brezpilotnih zrakoplovih, tj. 
na novem tehničnem sredstvu, ki terja ureditev z zakonom. V 
114.a členu ZNPPol naj bi bila taksativno navedena pooblastila, 
pri izvrševanju katerih se lahko uporabljajo brezpilotni zrakoplo-
vi. Izpodbijana določba naj ne bi dajala samostojne pravne pod-
lage za uporabo tehničnih sredstev, ampak naj bi to omogočala 
le v povezavi z drugimi predpisi, ki policiji določajo obveznost 
zbiranja osebnih in drugih podatkov za dokazovanje prekrškov 
in kaznivih dejanj. S tem naj bi se zagotavljala sorazmernost 
ukrepa iz izpodbijane določbe, kar naj bi omogočal že Zakon o 
policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in 
22/10 – ZPol). Pooblastilo naj bi bilo vezano na konkretno izva-
janje policijskih nalog oziroma na neposredno zaznavo kršitve.

4. Mnenje Vlade je bilo predloženo predlagatelju. V od-
govoru predlagatelj navaja, da ne problematizira uporabe iz-
podbijanih sredstev kot takih, in vztraja pri navedbah v zahtevi. 
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Razlaga izpodbijane zakonske določbe naj bi se morala zaradi 
določnosti predpisov izražati že v zakonski ureditvi.

B. – I.
5. Na podlagi 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Ura-

dni 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 tretjo alinejo drugega odstavka 114.a člena ZNPPol, zrela 
za odločitev. O delu zahteve, ki se nanaša na oceno ustavnosti 
prvega do šestega in osmega odstavka 112.a člena ter četrte-
ga odstavka 113. člena ZNPPol, bo Ustavno sodišče odločilo 
posebej (2. točka izreka).

B. – II.
Razlaga izpodbijane določbe
6. Predlagatelj izpodbija eno izmed taksativno določenih 

pravnih podlag za uporabo brezpilotnih zrakoplovov za zbira-
nje podatkov pri opravljanju policijskih nalog,1 tj. tretjo alinejo 
drugega odstavka 114.a člena ZNPPol, ki določa:

»Policisti smejo zaradi zbiranja podatkov brezpilotne zra-
koplove uporabljati:

[…]
– za dokazovanje kaznivih dejanj in prekrškov in identi-

ficiranje kršiteljev oziroma storilcev (prvi odstavek 113. člena 
tega zakona).«

7. Brezpilotni zrakoplov je zrakoplov, namenjen izvajanju 
letov brez pilota ali drugih oseb na krovu, ki je daljinsko krmiljen 
ali programiran ali avtonomen.2 Sestavljen je iz treh sistemov: 
(1) nosilca oziroma zračnega plovila, (2) sistema delovanja in 
upravljanja ter (3) sistema za opravljanje nalog brezpilotnega 
zrakoplova (tj. sistem, s katerim se izpolni naloga, zaradi kate-
re brezpilotni zrakoplov poleti, na primer oborožitveni sistem, 
sistem za nadzor in zajem podatkov ali sistem za transport in 
dostavo).3

8. V skladu s prvim odstavkom 114.a člena ZNPPol smejo 
policisti na brezpilotnem zrakoplovu uporabljati tehnična sred-
stva, ki jih uporabljajo na podlagi ZNPPol ali drugega zakona 
zaradi zbiranja podatkov pri opravljanju policijskih nalog. Po 

1 V skladu z drugim odstavkom 114.a člena ZNPPol se brez-
pilotni zrakoplovi lahko uporabljajo še:

– pri iskanju oseb (43. člen ZNPPol),
– zaradi varne izvedbe postopkov (peti odstavek 91. člena 

ZNPPol),
– za spremljanje zakonitosti izvajanja policijskih pooblastil in 

spremljanje javnih zbiranj (114. člen ZNPPol),
– zaradi preprečevanja in odkrivanja nezakonitih prehodov 

čez državno mejo v skladu z 8. in 9. členom Zakona o nadzoru 
državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 5/17 in 68/17 – v nadaljevanju ZNDM-2),

– pri izvedbi prikritih preiskovalnih ukrepov iz 149.a in 
155.a člena ZKP, če tako določa zakon, ki ureja kazenski postopek,

– pri opravljanju ogleda iz 245. člena ZKP, 120. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
21/13, 111/13 in 32/16 – v nadaljevanju ZP-1) in 111. člena Zakona 
o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno 
prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16 in 54/17 – v nadaljevanju 
ZPrCP) in

– pri varovanju oseb in objektov, določenih v predpisu iz 
103. člena ZNPPol.

2 Glej drugi odstavek 2. člena Uredbe o sistemih brezpilotnih 
zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.). Prim. 
Mednarodna organizacija za civilno letalstvo, Unmanned Aircraft 
Systems (UAS), Cir 328, 2011 (https://www.icao.int/Meetings/UAS/
Documents/Circular %20328_en.pdf), in R. L. Finn, D. Wright, 
Unmanned aircraft systems: Surveillance, ethics and privacy in 
civil applications, Computer Law & Security Review, št. 2 (2012), 
str. 187.

3 Uporaba brezpilotnih zrakoplovov pri opravljanju policijskih 
nalog, priloga k Predlogu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
nalogah in pooblastilih policije z dne 3. 11. 2016, str. 2. 

tretjem odstavku istega člena policisti pri uporabi brezpilotnih 
zrakoplovov upoštevajo splošne pogoje, ki so predpisani za 
njihovo letenje. Izjemoma, če je to nujno za izvedbo policijske 
naloge, so dopustna odstopanja od teh pogojev, če se z upora-
bo brezpilotnega zrakoplova ne ogroža varnost življenja, zdrav-
je ali premoženje ljudi zaradi udarca ali izgube nadzora nad 
sistemom brezpilotnega zrakoplova ali če se ne ogroža ali moti 
varnost v zračnem prometu.4 V drugem odstavku 114.a člena 
ZNPPol je naštetih osem primerov uporabe brezpilotnih zra-
koplovov zaradi zbiranja podatkov, in sicer tako, da so našteta 
policijska pooblastila oziroma preiskovalna dejanja po ZNPPol, 
ZKP, ZP-1, ZNDM-2 in ZPrCP, skupaj z navedbo upoštevnih 
določb ustreznega zakona, ki urejajo posamezno policijsko 
pooblastilo oziroma preiskovalno dejanje. Pod katerimi pogoji 
se brezpilotni zrakoplovi uporabljajo, pa določajo določbe, na 
katere se posamezna alineja drugega odstavka 114.a člena 
ZNPPol nanaša.

9. Izpodbijana tretja alineja drugega odstavka 114.a člena 
ZNPPol napotuje na prvi odstavek 113. člena ZNPPol, ki ureja 
uporabo tehničnih sredstev pri zbiranju osebnih in drugih po-
datkov, namenjenih dokazovanju prekrškov in kaznivih dejanj 
ter identificiranju kršiteljev oziroma storilcev v skladu z zako-
nom, in sama ne določa posebnih pogojev oziroma omejitev za 
uporabo brezpilotnih zrakoplovov v tem primeru (v primerjavi z 
uporabo tehničnih sredstev pri zbiranju osebnih in drugih po-
datkov brez uporabe brezpilotnih zrakoplovov). Take posebne 
omejitve za uporabo brezpilotnih zrakoplovov niso določene niti 
v preostalih sedmih primerih uporabe brezpilotnih zrakoplovov 
iz drugega odstavka 114.a člena ZNPPol, ki jih predlagatelj niti 
ne izpodbija.5

10. V skladu s prvim odstavkom 113. člena ZNPPol, na 
katerega se sklicuje izpodbijana določba, zato ga je moralo 
Ustavno sodišče tudi razložiti, smejo policisti pri opravljanju 
policijskih nalog, ko je to potrebno zaradi zbiranja osebnih in 
drugih podatkov, namenjenih dokazovanju prekrškov in kazni-
vih dejanj ter identificiranju kršiteljev oziroma storilcev v skladu 
z zakonom, uporabljati tehnična sredstva za fotografiranje ter 
video in avdio snemanje ter tehnična sredstva za označevanje 
ali identifikacijo oseb, vozil in predmetov, ki so v uporabi v poli-
ciji. Posnetki, ki ne bodo uporabljeni za dokazovanje prekrškov 
in kaznivih dejanj ter identificiranje kršitev oziroma storilcev, 
se brišejo takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v 30 dneh od 
njihovega nastanka.

11. Določba prvega odstavka 113. člena ZNPPol polici-
stom ne daje samostojne pravne podlage za uporabo tehničnih 
sredstev, ki zaradi nenehnega tehničnega razvoja (drugače 

4 Te pogoje urejata Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 
– uradno prečiščeno besedilo in 46/16 – v nadaljevanju ZLet) in 
zlasti že omenjena Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov. Po 
tretjem odstavku 1. člena te uredbe se njene določbe ne uporablja-
jo za sisteme brezpilotnih zrakoplovov, namenjenih opravljanju vo-
jaške, carinske, policijske, iskalne, reševalne in gasilske dejavnosti, 
dejavnosti obalnih služb ali podobnih dejavnosti (državne aktivno-
sti), vendar pa se leti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov za izvajanje 
državnih aktivnosti izvajajo skladno s postopki in predpisi, ki veljajo 
za splošni zračni promet (GAT) znotraj zračnega prostora Republi-
ke Slovenije, predpisanimi v 10. do 12. členu te uredbe, razen če 
z drugimi predpisi ni določeno drugače (četrti odstavek 1. člena te 
uredbe). Pogoji sicer določajo vidik varnosti uporabe brezpilotnih 
zrakoplovov. Glej Uporaba brezpilotnih zrakoplovov pri opravljanju 
policijskih nalog, priloga k Predlogu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o nalogah in pooblastilih policije z dne 3. 11. 2016, str. 2. 

5 Za podobno zakonodajno tehniko se je odločil zakonodaja-
lec v nemški zvezni deželi Bavarski. Prim. 47. člen Zakona o poli-
cijskih pooblastilih (Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der 
Bayerischen Staatlichen Polizei, Polizeiaufgabengesetz – PAG), v 
katerem so našteti policijski ukrepi, pri katerih je dopustno uporabiti 
brezpilotne zrakoplove. Na zvezni ravni pa se za uporabo brezpi-
lotnih zrakoplovov uporablja splošna pravna podlaga za ukrepe 
v kazenskem postopku (prim. 100.h člen Zakona o kazenskem 
postopku, Strafprozessordnung – StPO). 
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kot policijska pooblastila in prisilna sredstva) niso taksativno 
določena v zakonu.6 V skladu s petim odstavkom 114. člena 
ZNPPol morajo biti tehnična sredstva iz 113. in 114. člena 
ZNPPol sicer tipizirana, a tipizacijo, tj. njihov seznam in opis 
(zlasti njihovih tehničnih lastnosti), ki jih uporablja policija,7 z 
internim aktom določi minister. Vendar pa iz razlage prvega 
odstavka 113. člena ZNPPol izhaja, da je treba tehnična sred-
stva uporabiti v skladu z zakonom. To pomeni, da so policijska 
pooblastila (taksativno našteta v prvem odstavku 33. člena 
ZNPPol) oziroma policijske naloge (opredeljene v prvem od-
stavku 4. člena ZNPPol),8 pri katerih se uporabijo posamezna 
tehnična sredstva iz internega akta ministra, določeni in vse-
binsko opredeljeni v zakonu. V tem zakonu (praviloma je to 
ZNPPol, lahko pa tudi drug zakon) je tudi določeno, kdaj se pri 
izvrševanju posameznega policijskega pooblastila uporablja 
tehnično sredstvo,9 včasih je posamezno tehnično sredstvo ali 
vsaj njegova vrsta10 tudi navedena. Prvi odstavek 113. člena 
ZNPPol se torej navezuje na druge predpise, ki policiji določajo 
pravno podlago za zbiranje osebnih in drugih podatkov, name-
njenih dokazovanju prekrškov in kaznivih dejanj ter identificira-
nju kršiteljev oziroma storilcev.11 Posledično je tehnična sred-
stva iz te določbe mogoče uporabiti le v primerih, ko ZNPPol 
ali drug zakon predvideva njihovo uporabo in hkrati z določitvijo 
pogojev posameznega policijskega pooblastila oziroma (prei-
skovalnega) dejanja določa tudi pogoje njihove uporabe. Ali 
drugače: zakon določa, katero policijsko pooblastilo oziroma 
poseg v človekovo pravico ali temeljno svoboščino lahko izvrši 
policija, interni akt ministrstva pa določa, s katerim (tehničnim) 
sredstvom izvrši ta poseg.

12. Uporaba tehničnih sredstev na podlagi prvega od-
stavka 113. člena ZNPPol je vezana na opravljanje konkretnih 
policijskih nalog in ni dopustna v okviru splošne preventivne 
dejavnosti policije, ki bi lahko šele vodila do odkritja posame-
znega prekrška ali kaznivega dejanja.12 Vezana je torej na 
konkretno izvajanje policijskih nalog dokazovanja prekrškov in 
kaznivih dejanj ter identificiranja kršiteljev in storilcev. Določba 
nima generalno preventivnega značaja,13 da bi omogočala 
tudi preventivne dejavnosti policije oziroma nadzor (na primer 
cestnega prometa), pri katerem bi policija s tako uporabljenimi 
tehničnimi sredstvi slučajno zaznala tudi izvršitev prekrška 
ali kaznivega dejanja, ki bi bila na ta način tudi zabeležena. 
Tehnično sredstvo je dopustno uporabiti le, ko je kršitev, ki 
izpolnjuje (zakonske) znake kaznivega dejanja ali prekrška, 
že zaznana.

13. Prvi odstavek 113. člena ZNPPol ureja dve vrsti teh-
ničnih sredstev zaradi zbiranja osebnih in drugih podatkov, 

6 Iz zakonodajnega gradiva k ZNPPol izhaja, da sta imela In-
formacijski pooblaščenec in Zakonodajno-pravna služba Državne-
ga zbora pomisleke, da bi morala biti tehnična sredstva taksativno 
določena v zakonu (tako kot policijska pooblastila in prisilna sred-
stva). Glej Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora z 
dne 20. 11. 2012, str. 7, in Mnenje Informacijskega pooblaščenca 
Republike Slovenije z dne 18. 12. 2012, str. 1.

7 Glej Poročilo Odbora za notranje zadeve Državnega zbora 
z dne 18. 1. 2013 in M. Nunič v: M. Nunič (ur.), Zakon o nalogah in 
pooblastilih policije s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2015, 
str. 362.

8 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-28/16 z dne 12. 5. 
2016 (Uradni list RS, št. 42/16, in OdlUS XXI, 25).

9 Na primer drugi odstavek 39. člena ZNPPol.
10 Na primer peti odstavek 91. člena ZNPPol. Pravilnik o 

policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 16/14 in 59/17 – v nada-
ljevanju Pravilnik) ureja način izvajanja policijskih pooblastil, ki so 
določena v zakonu, ki ureja naloge in pooblastila policije, in drugih 
zakonih.

11 Poročilo Odbora za notranje zadeve k predlogu ZNPPol z 
dne 18. 1. 2013.

12 Zakonodajno gradivo iz predloga ZNPPol z dne 20. 9. 
2012.

13 Tako tudi v amandmaju SDS z dne 10. 1. 2013, glej Poroči-
lo Odbora za notranje zadeve k predlogu ZNPPol z dne 18. 1. 2013. 

namenjenih dokazovanju prekrškov in kaznivih dejanj ter iden-
tificiranju kršiteljev oziroma storilcev: (1) tehnična sredstva za 
fotografiranje ter video in avdio snemanje ter (2) tehnična sred-
stva za označevanje ali identifikacijo oseb, vozil in predmetov. 
Že iz jezikovne razlage tehničnih sredstev za fotografiranje ter 
video in avdio snemanje izhaja, da gre za sredstva, ki beležijo 
fotografije ter video in avdio posnetke. V zvezi z drugo skupino 
tehničnih sredstev pa iz zakonodajnega gradiva k Zakonu o 
nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) z dne 
18. 2. 2013 izhaja, da gre za tehnično pomoč pri evidentiranju 
posebnosti in identifikacijskih znakov, na podlagi katerih je 
mogoča zanesljiva identifikacija, in za dokumentiranje identifi-
kacijskih podatkov, ki so lahko podlaga za uvedbo kazenskega 
postopka. Ta tehnična sredstva delujejo po načelu avtomat-
skega računalniško vodenega izločanja posameznih tarč (vo-
zil, osumljencev storitve kaznivih dejanj, predmetov glede na 
njihove karakteristike), katerih karakteristike so navadno nave-
dene v obliki uradnih označb predmetov ali vozil, kot so črtna 
elektromagnetna koda, registrska številka, številka ladijskega 
zabojnika, številka apoena na bankovcih, blanketna številka 
osebnega dokumenta ipd. Pri identifikaciji oseb s tehničnimi 
sredstvi pa gre za izločitev oseb iz dokumentiranega posnetka, 
in sicer osumljencev storitve kaznivih dejanj, glede na njihove 
znane lastnosti, zbrana obvestila in podatke o samem kazni-
vem dejanju.14

14. Za razlago izpodbijane tretje alineje drugega odstavka 
114.a člena ZNPPol je upoštevno tudi, ali je tehnično sredstvo 
(iz prvega odstavka 113. člena ZNPPol) brezpilotni zrakoplov 
ali zgolj njegov del, tj. sistem za opravljanje nalog brezpilotnega 
zrakoplova, ali pa naprava, ki je pritrjena na brezpilotni zrako-
plov in zaradi katere se brezpilotni zrakoplov uporabi (prim. 
8. točko obrazložitve te odločbe). Iz jezikovne razlage prvega 
odstavka 114.a člena ZNPPol izhaja, da je tehnično sredstvo 
za zbiranje podatkov pri opravljanju policijskih nalog po prvem 
odstavku 113. člena ZNPPol najprej sistem za opravljanje 
nalog brezpilotnega zrakoplova. Ta določba namreč določa, 
da se tehnična sredstva, ki jih na podlagi ZNPPol ali drugega 
zakona uporabljajo policisti zaradi zbiranja podatkov pri opra-
vljanju policijskih nalog, smejo uporabljati tudi iz (brezpilotnega) 
zrakoplova.

15. Glede na opredelitev zrakoplova v ZLet15 in glede na 
že navedeno opredelitev brezpilotnega zrakoplova iz 2. točke 
drugega odstavka Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov 
je brezpilotni zrakoplov oziroma nosilec sistemov zrakoplov.16 
Hkrati pa je glede na vsebino zakonodajnega gradiva za Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih 
policije (Uradni list RS, št. 10/17 – v nadaljevanju ZNPPol-A),17 
mnenje Informacijskega pooblaščenca v tem zakonodajnem 
postopku18 ter mnenje Vlade na zahtevo predlagatelja z dne 
18. 12. 2017 treba šteti, da je tudi sam brezpilotni zrakoplov 
tehnično sredstvo.19

16. Iz izpodbijane določbe in prvega odstavka 113. člena 
ZNPPol izhaja, da je na podlagi izpodbijane določbe mogoče 
brezpilotni zrakoplov uporabiti za dokazovanje kaznivih dejanj 
in prekrškov ter identificiranje kršiteljev oziroma storilcev le z 
uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje ter video in avdio 
snemanje ter tehničnih sredstev za označevanje ali identifika-
cijo oseb, vozil in predmetov, ki so v uporabi v policiji. V skladu 

14 Predlog ZNPPol z dne 20. 9. 2012.
15 Točka 78 prvega odstavka 17. člena ZLet določa, da je zra-

koplov vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi zaradi reakcije 
zraka, razen reakcije zraka na zemeljsko površino.

16 Oziroma (zračno) plovilo po Uredbi o vozilih, plovilih, obo-
rožitvi in posebni opremi policije (Uradni list RS, št. 2/14 in 60/16).

17 Predlog ZNPPol z dne 3. 11. 2016.
18 Mnenja Informacijskega pooblaščenca z dne 8. 3. 2016, 

12. 5. 2016 ter 14. 7. 2016.
19 Drugačno mnenje je imela Zakonodajno pravna služba 

Državnega zbora v svojem mnenju z dne 12. 1. 2017, str. 7, ki je 
štela brezpilotni zrakoplov le za nosilec tehničnega sredstva.
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z jezikovno razlago izpodbijane določbe in prvega odstavka 
113. člena ZNPPol je torej dopustno uporabiti obe vrsti tehnič-
nih sredstev iz prvega odstavka 113. člena ZNPPol, saj tako 
izpodbijana določba kot tudi prvi odstavek 113. člena ZNPPol 
govorita o tehničnih sredstvih za dokazovanje kaznivih dejanj 
in prekrškov ter identificiranje kršiteljev oziroma storilcev, prvi 
odstavek 113. člena ZNPPol pa za ta namen določa obe vrsti 
tehničnih sredstev. Vendar je glede na opredelitev tehničnih 
sredstev za označevanje ali identifikacijo oseb, vozil in pred-
metov (prim. 14. točka obrazložitve te odločbe) uporaba teh 
tehničnih sredstev na brezpilotnih zrakoplovih na podlagi izpod-
bijane določbe pojmovno izključena. Uporabiti je mogoče zgolj 
tehnična sredstva za fotografiranje ter video in avdio snemanje. 
Z upoštevanjem drugih določb ZNPPol in drugih predpisov pa 
je mogoče še nadalje ugotoviti, da nekaterih tehničnih sredstev, 
ki jih ureja ZNPPol, na brezpilotnih zrakoplovih na podlagi iz-
podbijane določbe ni dopustno uporabiti (prim. 19.–31. točko 
obrazložitve te odločbe).

17. Po prvem odstavku 113. člena ZNPPol je dopustno 
navedena tehnična sredstva uporabiti le v skladu z zakonom, 
torej v primerih, ko je njihova uporaba predvidena z zakonom, 
in pod pogoji, ki jih zakon v teh primerih predvideva. Hkrati je 
v prvem odstavku 114. člena ZNPPol ponovno določena pou-
darjena dolžnost določitve uporabe tehničnih sredstev in njenih 
pogojev v zakonu (bodisi v ZNPPol bodisi v drugem zakonu). 
Ob upoštevanju navedenega in opredelitve tehničnega sred-
stva v primeru brezpilotnega zrakoplova iz jezikovne razlage 
izpodbijane določbe izhaja, da je na njeni podlagi v primerih, 
ko je ZNPPol (ali drug zakon) že pred ZNPPol-A določal upo-
rabo navedenih tehničnih sredstev, po ZNPPol-A dopustno ista 
tehnična sredstva pod istimi pogoji in omejitvami uporabiti tudi 
na brezpilotnem zrakoplovu kot njihovem nosilcu (in ne več le 
na helikopterju ali drugem nosilcu). Tudi za uporabo tehničnih 
sredstev na brezpilotnih zrakoplovih na podlagi izpodbijane 
določbe torej velja, da zakon določi, kdaj se uporabijo in pod 
katerimi pogoji. Katera tehnična sredstva za fotografiranje ter 
video in avdio snemanje se lahko pritrdijo na brezpilotne zra-
koplove, pa določa na splošni ravni tipizacija v internem aktu 
ministra. To omejuje tudi razlaga drugih določb ZNPPol, kot 
izhaja iz nadaljevanja te odločbe. Nabor tehničnih sredstev, 
ki jih je dopustno pritrditi na brezpilotne zrakoplove, se torej z 
ZNPPol-A zgolj z uvedbo brezpilotnih zrakoplovov ni povečal 
oziroma spremenil, ZNPPol-A je le določil nov nosilec zanje.20

18. Pri razlagi izpodbijane določbe je treba upoštevati 
tudi omejitev, da je tehnična sredstva za fotografiranje ter 
video in avdio snemanje na brezpilotnih zrakoplovih dopustno 
uporabiti zgolj za (reaktivno) dokazovanje kaznivih dejanj in 
prekrškov ter identificiranje kršiteljev oziroma storilcev. Upo-
rabiti jih je dopustno zgolj na podlagi že zaznanega prekrška 
ali kaznivega dejanja. Izključena je torej uporaba brezpilotnih 
zrakoplovov za preventivni oziroma nadzorni namen v smislu 
odkrivanja protipravnih ravnanj, ki izpolnjujejo znake prekrškov 
in kaznivih dejanj.21 Ta omejitev izhaja tako iz prvega odstavka 

20 Podobno zakonodajno tehniko je zakonodajalec upora-
bil tudi v primerih drugih alinej iz drugega odstavka 114.a člena 
ZNPPol. To izhaja tudi iz Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 22/19 – v na-
daljevanju ZKP-N), ki je v 245. členu ZKP, ki ureja preiskovalno 
dejanje ogleda, izrecno določil, da se pri ogledu lahko uporabljajo 
tudi tehnična sredstva. Komplementarno sedma alineja drugega 
odstavka 114.a člena ZNPPol določa, da se brezpilotni zrakoplov 
lahko uporabi pri opravljanju ogleda iz 245. člena ZKP in 111. člena 
ZPrCP. Predlagatelj je v zahtevi navedel, da je že sam zakonodaja-
lec v prilogi k zakonodajnem gradivu navedel vse možne uporabe 
brezpilotnih zrakoplovov, vendar gre v tem primeru za gradivo, ki 
s tehničnega vidika predstavlja vse praktične oziroma tehnične 
možnosti njihove uporabe, kar pa je treba razlikovati od ustavnih 
in zakonskih možnosti uporabe glede na ustavne omejitve in za-
konsko podlago za njihovo uporabo.

21 Prim. Mnenje Ministrstva za notranje zadeve o Predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in poobla-
stilih policije (ZNPPol-A) z dne 23. 1. 2017, str. 4.

113. člena ZNPPol (prim. 13. točko obrazložitve te odločbe) kot 
tudi iz same izpodbijane določbe. Glede na navedeno in glede 
na opredelitev policijskih nalog iz prvega odstavka 4. člena 
ZNPPol je tako brezpilotne zrakoplove dopustno uporabiti zgolj 
za omejeno izvrševanje policijskih nalog iz druge alineje prvega 
odstavka 4. člena ZNPPol,22 in sicer za preiskovanje kaznivih 
dejanj in prekrškov, odkrivanje23 in prijemanje storilcev kaznivih 
dejanj in prekrškov.

19. Zakonske omejitve, da je na brezpilotnih zrakoplovih 
dopustno uporabiti le tehnična sredstva, ki jih policija lahko 
uporablja na podlagi ZNPPol ali drugega zakona,24 ni mogoče 
razlagati tako, kot jo razlaga predlagatelj, in sicer, da bi lahko 
policija kakršnokoli svojo aktivnost opredelila kot dokazovanje 
kaznivih dejanj in prekrškov ter identificiranje kršiteljev oziroma 
storilcev, zaradi česar bi bila praktično pri vsaki njeni aktivnosti 
dopustna uporaba tehničnih sredstev in posledično tudi tehnič-
nih sredstev na brezpilotnem zrakoplovu. Prav tako ni mogoče 
148. člena ZKP, 55. člena ZP-1 in 33. člena ZNPPol razlagati 
tako, kot jih razlaga predlagatelj, in sicer, da bi lahko policija 
pri dokazovanju kaznivih dejanj in prekrškov izvršila katerokoli 
ravnanje, ki bi bilo potrebno, tudi tisto, ki v zakonu ni posebej 
urejeno, policijska pooblastila pa izvrševala neposredno na 
podlagi 33. člena ZNPPol.

20. Drugi odstavek 148. člena ZKP, ki na splošno opre-
deljuje pooblastila policije v predkazenskem postopku, sicer v 
zvezi s prvim odstavkom istega člena določa, da mora policija, 
če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo deja-
nje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ukreniti 
potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, da se stori-
lec ali udeleženec ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo in 
zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo 
biti dokaz, in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti kori-
stna za uspešno izvedbo kazenskega postopka. Da bi policija 
izvršila te naloge, sme izvršiti taksativno našteta pooblastila 
(tj. zahtevati potrebna obvestila od oseb; opraviti potreben pre-
gled prevoznih sredstev, potnikov in prtljage; za nujno potreben 
čas omejiti gibanje na določenem prostoru; ukreniti, kar je po-
trebno v zvezi z ugotavljanjem istovetnosti oseb in predmetov; 
razpisati iskanje osebe in stvari, ki se iščejo; v navzočnosti 
odgovorne osebe opraviti pregled določenih objektov in pro-
storov podjetij in drugih pravnih oseb ter pregledati določeno 
njihovo dokumentacijo), poleg tega pa tudi ukreniti in storiti 
drugo, kar je potrebno. Podobno 55. člen ZP-1 splošno določa, 
da prekrškovni organ po uradni dolžnosti brez odlašanja, hitro 
in enostavno ugotovi tista dejstva in zbere tiste dokaze, ki so 
potrebni za odločitev o prekršku, policijska pooblastila pa so 
taksativno našteta v prvem odstavku 33. člena ZNPPol.

21. Vendar 33. člen ZNPPol zgolj našteva posamezna 
policijska pooblastila, ki so v posameznih členih ZNPPol po-
drobneje opredeljena. V tem okviru so opredeljeni tudi pogoji, 
pod katerimi se posamezno pooblastilo izvršuje, vključno s tem, 
kdaj se pooblastilo izvršuje, in morebitne omejitve pooblastila. 
Podrobneje pa so policijska pooblastila urejena v Pravilniku. 
Glede dokazovanja kaznivih dejanj in identificiranja storilcev 
je treba upoštevati, da pooblastila, ki jih ima policija v zvezi 
z odkrivanjem kaznivih dejanj in njihovih storilcev, sicer res 
niso določena samo v ZKP, temveč tudi v ZNPPol in drugih 
predpisih. Vendar pa mora policija vsa pooblastila uporabljati 
zakonito, ob pogojih in na način, določen v zakonih.25 Dejanja, 

22 V celoti ta alineja določa: »preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in prijemanje 
storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih 
oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov 
ter raziskovanje okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premo-
ženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov.«

23 Kar ustreza pojmu identifikacije storilca iz izpodbijane 
določbe.

24 Kot že navedeno, je ta zakonska omejitev v ZNPPol do-
ločena dvakrat; v prvem odstavku 113. člena in prvem odstavku 
114.a člena.

25 Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku (ZKP): s komen-
tarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 309.
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našteta v drugem odstavku 148. člena ZKP, sicer niso taksa-
tivno našteta, saj zakon določa pooblastila in omejitve policije, 
ne more pa predpisati vseh njenih aktivnosti. Kaj vse mora 
policija ukreniti v posamezni zadevi, je odvisno od konkretne 
zadeve, kriminalistične taktike, opremljenosti policije in drugih 
dejavnikov.26 Vendar so policijska pooblastila z zakonom do-
ločeni ukrepi, zakon pa določa tudi pogoje njihove uporabe, 
pri kateri je treba upoštevati tudi taktični preudarek in načelo 
sorazmernosti.27 Izven okvirov policijskih pooblastil, določenih 
z zakonom, policija torej ne sme opravljati svojih aktivnosti. To 
velja tudi za prekrškovni postopek.

22. Iz navedenega izhaja, da ni mogoče izhajati iz razlage 
predlagatelja, da bo policija izvrševala policijska pooblastila in 
s tem po lastni presoji uporabljala tehnična sredstva na brez-
pilotnih zrakoplovih neposredno na podlagi 33. člena ZNPPol, 
saj je dopustno posamezno policijsko pooblastilo izvršiti zgolj 
ob pogojih in omejitvah iz ureditve tega pooblastila v ZNPPol, 
ZKP, ZP-1 ali drugem zakonu. Posledično tudi ni mogoče slediti 
razlagi predlagatelja, da bi lahko policija uporabila brezpilotne 
zrakoplove in tehnična sredstva na njih ob izvrševanju katere-
gakoli pooblastila (za dokazovanje kaznivega dejanja, prekrška 
oziroma identifikacijo storilca). Posamezno tehnično sredstvo 
lahko uporabi le pri izvrševanju tistega policijskega pooblastila, 
pri katerem je to tehnično sredstvo že sedaj predvideno, le da je 
bilo do sedaj to tehnično predvideno in uporabljeno na drugem 
nosilcu, sedaj pa na brezpilotnem zrakoplovu kot njegovem 
nosilcu.28

23. ZKP tako določa pravno podlago za fotografiranje 
tistega, za katerega so podani razlogi za sum, da je storil kazni-
vo dejanje;29 za tajno opazovanje, ki se izvaja z neprekinjenim 
ali ponavljajočim se opazovanjem ali sledenjem z uporabo teh-
ničnih naprav za ugotavljanje položaja in gibanja ter tehničnih 
naprav za prenos in snemanje glasu, fotografiranjem ter video 
– snemanjem in ki je osredotočeno na spremljanje položaja, 
gibanja in aktivnosti osebe (tretji odstavek 149.a člena ZKP); 
za ukrepe po 150. členu ZKP; za prisluškovanje in opazovanje 
v tujem stanovanju ali drugih tujih prostorih z uporabo tehničnih 
sredstev za dokumentiranje (prvi odstavek 151. člena ZKP); 
za uporabo tehnične naprave za prenos in snemanje glasu, 
fotografiranje in video snemanje pri tajnem delovanju (drugi 
odstavek 155.a člena ZKP); in za fotografiranje obdolženca 
v sodni preiskavi.30 Po ZKP-N je uporaba tehničnih sredstev 
predvidena tudi pri ogledu.31 Za uporabo tehničnih sredstev 
na brezpilotnih zrakoplovih pri ogledu obstaja posebna pravna 
podlaga v sedmi alineji drugega odstavka 114.a člena ZNPPol, 
za njihovo uporabo pri ukrepih iz 149.a in 155.a člena ZKP 
pa v šesti alineji drugega odstavka 114.a člena ZNPPol, zato 
navedene določbe niso upoštevne z vidika razlage izpodbijane 
določbe. ZNPPol torej v drugem odstavku 114.a člena (niti v 
okviru šeste alineje tega odstavka, ki posebej ureja uporabo 
brezpilotnih zrakoplovov pri prikritih preiskovalnih ukrepih po 
ZKP) sicer izrecno ne ureja uporabe brezpilotnih zrakoplovov 
pri prikritih preiskovalnih ukrepih iz 150. in 151. člena ZKP. Taka 
ureditev bi dopuščala tudi jezikovno razlago, da je mogoče, ker 
pomenijo prikriti preiskovalni ukrepi iz 150. in 151. člena ZKP 
ukrepe za dokazovanje kaznivih dejanj in identificiranje storil-

26 Prav tam.
27 M. Nunič v: M. Nunič (ur.), nav. delo, str. 114. Podobno 

P. Gorkič in K. Šugman Stubbs, Dokazovanje v kazenskem postop-
ku, GV Založba, Ljubljana 2011, str. 113, in Z. Dežman, A. Erbežnik, 
Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, GV Založba, Lju-
bljana 2003, str. 764, 782.

28 Zakonodajalec bi sicer lahko določil z zakonom novo po-
licijsko pooblastilo ali nov primer uporabe tehničnega sredstva, 
posledično pa bi ga bilo mogoče uporabiti tudi na brezpilotnem 
zrakoplovu, vendar tega predlagatelj niti ne izpodbija, poleg tega 
bi bila taka ureditev predmet samostojne ustavnosodne presoje.

29 Drugi odstavek 149. člena ZKP.
30 Četrti odstavek 172. člena ZKP.
31 Člen 245 ZKP.

cev, brezpilotne zrakoplove po izpodbijani določbi uporabiti tudi 
pri njihovi izvršitvi. Vendar iz logične, namenske in sistemske 
razlage drugega odstavka 114.a člena ZNPPol izhaja, da je 
imel zakonodajalec namen taksativno urediti uporabo brezpilo-
tnih zrakoplovov pri prikritih preiskovalnih ukrepih zgolj v okviru 
in mejah šeste alineje drugega odstavka 114.a člena ZNPPol, 
ne pa tudi v okviru drugih alinej tega odstavka, tudi ne v okviru 
izpodbijane določbe. Pri ukrepih iz 150. in 151. člena ZKP 
gre namreč za ukrepe iste narave kot pri ukrepih iz 149.a in 
155.a člena ZKP in ravno tako za poseg v varstvo zasebnosti.32 
ZP-1 posebej ne ureja uporabe tehničnih sredstev za fotogra-
firanje ali avdio ali video snemanje. Prav tako 58. člen ZP-1, 
ki ureja smiselno uporabo določb rednega sodnega postopka 
v hitrem prekrškovnem postopku, in 67. člen ZP-1, ki določa 
smiselno uporabo določb ZKP v rednem sodnem postopku, ne 
omogočata razlage, da se omenjeni primeri uporabe tehničnih 
sredstev iz ZKP uporabljajo tudi v prekrškovnem postopku.

24. ZNPPol in Pravilnik na njegovi podlagi pa predvide-
vata uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje ter video in 
avdio snemanje pri posameznih policijskih pooblastilih:

– pri ugotavljanju identitete in izvajanju identifikacijskega 
postopka (42. člen ZNPPol);

– pri iskanju oseb (tretji odstavek 43. člena ZNPPol);
– pri pridržanju osebe (64. člen ZNPPol);
– pri uporabi električnega paralizatorja (86.a člen ZNPPol);
– pri uporabi prisilnih sredstev proti množici (peti odstavek 

91. člena ZNPPol);
– pri varovanju oseb in objektov (98. člen ZNPPol);
– pri izvajanju policijskih pooblastil na vodah (106. in 

108. člen ZNPPol) in
– pri izvajanju policijskih pooblastil in spremljanju javnih 

zbiranj (114. člen ZNPPol).
25. Za uporabo tehničnih sredstev na brezpilotnih zrako-

plovih v primerih iz 43., 91., 98. in 114. člena ZNPPol (druga, 
peta, šesta in osma alineja iz prejšnjega odstavka obrazložitve 
te odločbe) ima policija že posebno pravno podlago v prvi, 
drugi, osmi oziroma četrti alineji drugega odstavka 114.a člena 
ZNPPol. Zato v teh primerih izpodbijana določba ni upoštevna 
za uporabo brezpilotnih zrakoplovov. V skladu z njo namreč 
policija uporabi tehnična sredstva zgolj v tistih primerih, za 
katere nima posebne pravne podlage v drugih alinejah drugega 
odstavka 114.a člena ZNPPol. Zato primeri uporabe brezpilo-
tnih zrakoplovov pri iskanju oseb, pri uporabi prisilnih sredstev 
proti množici, pri varovanju oseb in objektov ter pri izvajanju 
policijskih pooblastil na vodi niso upoštevni za presojo izpod-
bijane določbe.

26. Primere uporabe tehničnih sredstev po ZNPPol, ki 
niso zajeti v drugih alinejah drugega odstavka 114.a člena, pa 
je treba še nadalje omejiti glede na namen uporabe tehničnih 
sredstev; upoštevni so le primeri, ki pomenijo dokazovanje 
kaznivih dejanj in prekrškov ter identificiranje kršiteljev ozi-
roma storilcev, in posledično (omejene) policijske naloge iz 
druge alineje 4. člena ZNPPol. Razen ugotavljanja identitete 
po 42. členu ZNPPol nobeno izmed preostalih pooblastil, pri 
katerih ZNPPol predvideva uporabo tehničnih sredstev in ki 
nimajo samostojne podlage v drugih alinejah drugega odstavka 
114.a člena ZNPPol, ni namenjeno dokazovanju kaznivih dejanj 
in prekrškov ter identificiranju kršiteljev oziroma storilcev, zato 
jih ni dopustno uporabiti na brezpilotnih zrakoplovih.

27. Z razlago določb ZNPPol je mogoče tudi ugotoviti, 
da na brezpilotne zrakoplove ni dopustno namestiti tehničnih 
sredstev iz tretjega odstavka 113. člena ZNPPol, po katerem 
smejo policisti pri nadzoru cestnega prometa na javnih cestah 
in na drugih javnih površinah uporabljati tehnična sredstva 
za odkrivanje in dokazovanje prekoračene najvišje dovoljene 
hitrosti na kontrolnih točkah, prekoračene povprečne hitrosti na 

32 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-25/95 z dne 
27. 11. 1997 (Uradni list RS, št. 5/98, in OdlUS VI, 158), 29. točka 
obrazložitve in nasl., in št. Up-326/14 z dne 6. 12. 2017 (Uradni list 
RS, št. 6/18), 17. točka obrazložitve.
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cestnih odsekih ter tehnična sredstva za ugotavljanje drugih 
prekrškov (t. i. merilniki hitrosti). Tehničnih sredstev za odkri-
vanje in dokazovanje prekoračene najvišje dovoljene hitrosti 
iz tretjega odstavka 113. člena ZNPPol namreč ni mogoče 
razlagati kot tehničnih sredstev za fotografiranje ter video in 
avdio snemanje, ki jih je po prvem odstavku 113. člena ZNPPol 
mogoče uporabiti na brezpilotnem zrakoplovu.33 Poleg tega je 
nadzor prometa preventivna dejavnost, brezpilotne zrakoplove 
pa je na podlagi izpodbijane določbe dopustno uporabiti samo 
pri izvajanju konkretnega policijskega pooblastila pri dokazo-
vanju že zaznanih kršitev in identificiranju njihovih storilcev.

28. Na brezpilotne zrakoplove ni dopustno namestiti niti 
tehničnih sredstev iz četrtega odstavka 113. člena ZNPPol, 
tj. tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic. 
Iz četrtega odstavka 113. člena ZNPPol namreč izhaja, da se 
ta tehnična sredstva smejo uporabljati le na ali v vozilih policije. 
ZNPPol pa izrecno razlikuje med vozilom in zrakoplovom poli-
cije, pri čemer je treba brezpilotni zrakoplov šteti za zrakoplov 
in ne za vozilo.34 Tudi Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in 
posebni opremi policije (Uradni list RS, št. 2/14 in 60/16 – v 
nadaljevanju Uredba) temelji na jasni ločnici med različnimi vr-
stami vozil policije na eni strani ter vodnim in zračnim plovilom 
(oziroma zrakoplovom po ZNPPol) na drugi strani.

29. Iz Uredbe, ki posebej (ločeno od zračnih plovil in od 
posebne opreme, kamor sodi tudi (posebna) tehnična oprema) 
ureja oborožitev (6. člen Uredbe), prav tako izhaja, da na brez-
pilotne zrakoplove na podlagi izpodbijane določbe ni dopustno 
namestiti oborožitvenih sistemov.

30. Iz navedenega izhaja, da ni mogoče izhajati iz predla-
gateljeve razlage izpodbijane določbe, da bo mogoče vsako 
uporabo brezpilotnega zrakoplova utemeljiti z dokazovanjem 
kaznivega dejanja ali prekrška, ker bo policija izvrševala poli-
cijska pooblastila in s tem po lastni presoji uporabljala tehnična 
sredstva na brezpilotnih zrakoplovih neposredno na podlagi 
33. člena ZNPPol. Iz ustaljenih metod razlage izpodbijane 
določbe, ZNPPol, ZKP in ZP-1 namreč izhaja, da je mogoče 
brezpilotne zrakoplove na podlagi izpodbijane določbe upora-
biti le na podlagi 42. člena ZNPPol (ugotavljanje identitete in 
izvajanje identifikacijskega postopka) ter na podlagi drugega 
odstavka 149. člena in četrtega odstavka 172. člena ZKP 
(fotografiranje v predkazenskem postopku oziroma v sodni 
preiskavi).

31. Policijska pooblastila so sicer določena tudi v številnih 
drugih področnih zakonih. Kadar tak področni zakon predvide-
va uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje ter video in av-
dio snemanje, jih za zbiranje podatkov za dokazovanje kaznivih 

33 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v ce-
stnem prometu (Uradni list RS, št. 91/15) namreč merilnike hitrosti 
opredeljuje kot radarske (merilniki hitrosti, ki za svoje delovanje 
uporabljajo princip RADAR in Dopplerjev pojav), laserske (merilniki 
hitrosti, ki za svoje delovanje uporabljajo oddajanje in sprejemanje 
laserskega signala po principu LIDAR), merilnike hitrosti po princi-
pu »pot/čas« (merilniki hitrosti za merjenje hitrosti vozila na podlagi 
izmerjenega potovalnega časa vozila preko poti z izmerjeno dolži-
no), detekcijske (podvrsta merilnikov hitrosti po principu »pot/čas«, 
ki na kratki razdalji izmerijo hitrost vozila z merjenjem potovalnega 
časa med vsaj tremi zaporednimi položaji vozila, pri čemer so de-
tektorji položaja vozila vezani na isti časovni vir, pri znani razdalji 
med detektorji), odsekovne (podvrsta merilnikov hitrosti po principu 
»pot/čas«, ki na daljši razdalji izmerijo povprečno hitrost z merje-
njem potovalnega časa in identifikacijo vozila na začetni in končni 
točki merilnega odseka znane dolžine), merilnike hitrosti na podlagi 
sledenja (podvrsta merilnikov hitrosti po principu »pot/čas«, ki so 
vgrajeni v merilno vozilo, ki sledi merjenemu vozilu, ter na podlagi 
izmerjene razdalje odseka oziroma prevožene poti in potovalnega 
časa merilnega vozila izmerijo povprečno hitrost merjenega vozila). 
Glej 2. člen tega pravilnika. 

34 Prvi odstavek 114.a člena ZNPPol namreč določa: »Teh-
nična sredstva, ki jih na podlagi tega ali drugega zakona zaradi zbi-
ranja podatkov pri opravljanju policijskih nalog uporabljajo policisti, 
se smejo uporabljati neposredno ali iz vozila, plovila, zrakoplova 
(tudi brezpilotnega), zgradb ali drugih objektov.«

dejanj in prekrškov ter identificiranje kršiteljev oziroma storilcev 
lahko policija po izpodbijani določbi načeloma uporablja tudi na 
brezpilotnih zrakoplovih.35 Vendar je treba tudi pri razlagi teh 
določb in pri razlagi, ali je dopustno pri izvrševanju teh poo-
blastil uporabiti brezpilotne zrakoplove, upoštevati omejitve iz 
izpodbijane določbe in iz prvega odstavka 113. člena ZNPPol36 
(prim. zlasti 16.–23. točko obrazložitve te odločbe), tj., da jih je 
dopustno uporabiti le za dokazovanje kaznivih dejanj in pre-
krškov ter identificiranje kršiteljev oziroma storilcev; da je na 
njih dopustno uporabiti le tehnična sredstva za fotografiranje 
ter avdio in video snemanje; in da jih ni dopustno uporabiti za 
preventivno delovanje policije v smislu odkrivanja protipravnih 
ravnanj, ki izpolnjujejo znake kaznivih dejanj in prekrškov. Prav 
tako se brezpilotni zrakoplovi na podlagi izpodbijane določbe 
ne smejo uporabiti neposredno na podlagi 148. člena ZKP, 
55. člena ZP-1 in 33. člena ZNPPol ter v primerih, ki so posebej 
urejeni v drugih alinejah drugega odstavka 114.a člena ZNPPol. 
Upoštevati je treba tudi omejitve, navedene v 27.–29. točki 
obrazložitve te odločbe.

Presoja skladnosti izpodbijane določbe z Ustavo
32. Predlagatelj najprej zatrjuje neskladje izpodbijane do-

ločbe s 35. in 38. členom Ustave. Ker je kršitev varstva osebnih 
podatkov vsekakor tudi ena od oblik kršitve človekove zaseb-
nosti, ki pa jo Ustava zaradi pomena in posebnosti pravice do 
varstva osebnih podatkov obravnava posebej,37 je Ustavno so-
dišče izpodbijano določbo presojalo z vidika 38. člena Ustave.

33. S tem ko Ustava varstvo osebnih podatkov ureja po-
sebej, mu daje posebno mesto in pomen v siceršnjem varstvu 
zasebnosti posameznika. Posebno mesto ima tudi na ravni 
Evropske unije. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah 
(UL C 202, 7. 6. 2016) je pravico do varstva osebnih podatkov 
v 8. členu umestila med temeljne pravice. Po ustaljeni ustav-
nosodni presoji pomeni vsako zbiranje in obdelovanje osebnih 
podatkov poseg v pravico do varstva zasebnosti oziroma v 
pravico posameznika, da obdrži informacije o sebi, ker noče, da 
bi bili z njimi seznanjeni drugi. Temeljna vrednostna podstat te 
pravice je spoznanje, da ima posameznik pravico zadržati infor-
macije o sebi zase in da je v izhodišču on tisti, ki odloča, koliko 
informacij o sebi bo razkril in komu.38 Vendar pravica do infor-
macijske zasebnosti ni neomejena, ni absolutna. Zato mora 
posameznik sprejeti omejitve informacijske zasebnosti oziroma 
dopustiti posege vanjo v prevladujočem splošnem interesu in 
ob izpolnjevanju ustavno določenih pogojev. Poseg je dopusten 
pod pogoji iz tretjega odstavka 15. člena in 2. člena Ustave. V 
tem okviru mora Ustavno sodišče presoditi, ali je zakonodajalec 
sledil ustavno dopustnemu cilju, če je ta podan, pa mora preso-
diti še, ali je omejitev skladna z načeli pravne države, in sicer 
s tistim izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege 
države (splošno načelo sorazmernosti).39 V zakonu mora biti 
določno opredeljeno, kateri podatki se smejo zbirati in obde-
lovati, za kakšen namen jih je dovoljeno uporabiti, predvidena 
morata biti nadzor nad zbiranjem, obdelovanjem in uporabo 
osebnih podatkov ter varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov. 
Namen zbiranja osebnih podatkov mora biti ustavno dopusten. 

35 Tak primer predvideva sicer ZNPPol že v neizpodbijani 
sedmi alineji drugega odstavka 114.a člena ZNPPol: pri opravljanju 
ogleda iz 111. člena ZPrCP.

36 Zakon o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 
– v nadaljevanju ZPCV) na primer določa v 37. členu, da policija 
izvaja nadzor nad 1., 2., 6. in 7. točko iz 36. člena ZPCV. 

37 Odločbe Ustavnega sodišča št. Up-32/94 z dne 13. 4. 1995 
(OdlUS IV, 38), 12. točka obrazložitve, št. U-I-238/99 z dne 9. 11. 
2000 (Uradni list RS, št. 113/2000, in OdlUS IX, 257), 16. točka 
obrazložitve, št. U-I-69/99 z dne 23. 5. 2002 (Uradni list RS, 
št. 54-I/02, in OdlUS XI, 89), 10. točka obrazložitve.

38 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-98/11 z dne 26. 9. 2012 
(Uradni list RS, št. 79/12), 12. točka obrazložitve. 

39 Odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 
2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86). Glej tudi odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-I-122/13 z dne 10. 3. 2016 (Uradni list RS, 
št. 25/16, in OdlUS XXI, 23).
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Drugi odstavek 38. člena Ustave zahteva jasno, konkretno in 
določno opredelitev (ustavno dopustnega) namena obdelave 
osebnih podatkov.40 Zbirati se smejo le podatki, ki so primerni 
in nujno potrebni za uresničitev zakonsko opredeljenega name-
na.41 Ko gre za obdelavo osebnih podatkov za namene policij-
skega dela, mora zakonodajalec še posebej skrbno pretehtati 
težo ukrepa, s katerim brez privolitve posameznika posega v 
občutljivo območje njegove zasebnosti.42 To velja tudi za ob-
delavo osebnih podatkov v drugih državnih organih za potrebe 
obrambe države, nacionalne varnosti in ustavne ureditve.43

34. Glede na navedeno je moralo torej Ustavno sodišče 
najprej presoditi, ali pomeni uporaba tehničnih sredstev na 
brezpilotnih zrakoplovih na podlagi izpodbijane določbe ZN-
PPol poseg v varstvo osebnih podatkov iz prvega odstavka 
38. člena Ustave.

35. Po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
ZVOP-1) je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša 
na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Po-
sameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se 
nanaša osebni podatek, pri čemer je fizična oseba določljiva, 
če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s 
sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več 
dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, 
ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način 
identifikacije ne povzroča velikih stroškov ter ne zahteva ne-
sorazmerno velikega napora ali veliko časa (2. točka 6. člena 
ZVOP-1). Z uporabo tehničnih sredstev za fotografiranje ter 
video in avdio snemanje za namen dokazovanja kaznivih de-
janj in prekrškov ter identificiranje kršiteljev oziroma storilcev 
po izpodbijani določbi policija pridobi fotografije ter avdio in 
video posnetke. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-25/95 
odločilo, da se z nameščanjem prisluškovalnih naprav (torej s 
prikritim preiskovalnim ukrepom, ki vključuje uporabo tehničnih 
naprav vsaj za avdio snemanje) zbirajo podatki, ki so osebne 
narave, zato so predmet varstva na podlagi 38. člena Ustave. 
Ustavno sodišče je v tej odločbi sicer med drugim presojalo pri-
sluškovanje v stanovanju in drugih tujih prostorih in ne uporabe 
tehničnih sredstev za fotografiranje ter video in avdio snemanje 
na brezpilotnih zrakoplovih. Vendar se v obeh primerih glede na 
uporabljena tehnična sredstva zbirajo enaki ali vsaj istovrstni 
podatki. Video in avdio posnetki ter fotografije so namenjeni 
identifikaciji kršiteljev oziroma storilcev in so kot taki osebni po-
datki. Zbiranje in hranjenje takih podatkov pomenita obdelavo 
osebnih podatkov in zato poseg v varstvo osebnih podatkov iz 
38. člena Ustave. Tudi po ustaljeni praksi Evropskega sodi-
šča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) so izsledki 
prisluškovanja, nadzora komunikacij in tajnega opazovanja 
zaščiteni z 8. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v 
nadaljevanju EKČP).44 Glede na navedeno policija z uporabo 
brezpilotnega zrakoplova po izpodbijani določbi pridobi po-
datke, ki vsebujejo z vidika zasebnosti sporočila o določljivem 
posamezniku in morajo zato uživati varstvo osebnih podatkov, 
kot ga zagotavlja 38. člen Ustave.

36. Predlagatelj v zahtevi skopo utemeljuje neskladje 
izpodbijane določbe z varstvom osebnih podatkov (38. člen 
Ustave). Pri tem se opira zgolj na razlago zakona, ki ne sledi 

40 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-246/14 z dne 24. 3. 
2017 (Uradni list RS, št. 16/17), 52. točka obrazložitve. 

41 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-411/06 z dne 19. 6. 
2008 (Uradni list RS, št. 68/08, in OdlUS XVII, 43). 

42 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-312/11 z dne 13. 2. 
2014 (Uradni list RS, št. 15/14, in OdlUS XX, 20). Glej tudi odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-I-65/13 z dne 3. 7. 2014 (Uradni list RS, 
št. 54/14, in OdlUS XX, 27), 16. in 17. točka obrazložitve.

43 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-65/13, 16. točka ob-
razložitve. 

44 Glej na primer sodbo ESČP v zadevi Roman Zakharov proti 
Rusiji z dne 4. 12. 2015.

ustaljenim metodam razlage. Vse nadaljnje argumente veže na 
svojo razlago izpodbijane določbe; na podlagi svoje razlage za-
kona in na podlagi splošnega zatrjevanja, da gre za tehnologijo, 
ki bo omogočala stalni in vsesplošni nadzor, ki naj bi postajala 
vedno bolj sofisticirana, napredna in zmogljiva,45 nadalje nava-
ja, da je na podlagi izpodbijane določbe uporaba brezpilotnih 
zrakoplovov mogoča brez sodne odredbe za vsako kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in za vsak prekršek. 
Iz teh navedb bi bilo sicer mogoče sklepati, da pritožnik zatrjuje, 
da bi moral zaradi večje nevarnosti za zasebnost za upora-
bo brezpilotnega zrakoplova po izpodbijani določbi obstajati 
drugačen (verjetno ima predlagatelj v mislih strožji) režim za 
uporabo brezpilotnega zrakoplova. Vendar ostaja predlagatelj 
v tem delu zahteve na ravni splošnega zatrjevanja posebne ne-
varnosti brezpilotnih zrakoplovov za varstvo zasebnosti. Zgolj 
z razlago zakona, ki ne sledi ustaljenim metodam razlage, in s 
splošnim zatrjevanjem nevarnosti brezpilotnih zrakoplovov za 
varstvo osebnih podatkov pa predlagatelj ne more utemeljiti 
neskladja izpodbijane določbe z varstvom osebnih podatkov iz 
prvega odstavka 38. člena Ustave.

37. Predlagatelj zatrjuje tudi neskladje izpodbijane določ-
be s pravico do svobode gibanja iz 32. člena Ustave in 2. člena 
Protokola št. 4 k EKČP, kar utemeljuje s svojo razlago zako-
na in s sklicem na obrazložitev neskladja četrtega odstavka 
113. člena ZNPPol, v kateri neskladje utemeljuje z navedbo, da 
ima država široke možnosti nadzorovanja gibanja na njenem 
teritoriju in da je volja oseb za gibanje prizadeta v tolikšni meri, 
da ni več mogoče govoriti o resnično prostem oziroma svobo-
dnem gibanju, pri čemer legitimne koristi družbe ne odtehtajo 
posega v to človekovo pravico. Zgolj s stališčem, ki nima opore 
v zakonu, in pavšalnimi navedbami pa predlagatelj ne more 
utemeljiti niti zatrjevanega neskladja izpodbijane določbe s 
pravico do svobode gibanja iz 32. člena Ustave in 2. člena 
Protokola št. 4 k EKČP.

38. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče ugoto-
vilo, da izpodbijana določba ni v neskladju z Ustavo (1. točka 
izreka).

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter 
sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, 
dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in 
dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.

Dr. Rajko Knez
predsednik

2344. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega 
sodišča št. I Ips 34489/2013 z dne 18. 12. 2014 
in sodbe Višjega sodišča v Mariboru št. III 
Kp 34489/2013 z dne 8. 4. 2014

Številka: Up-186/15-25
Datum: 4. 7. 2019

O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-

bi Daouda Saadaouija, Miklavž pri Ormožu, ki ga zastopa Peter 
Kos, odvetnik v Kopru, na seji 4. julija 2019

45 Predlagatelj se pri tem sklicuje na sodbo ESČP v zadevi 
Vukota-Bojić proti Švici z dne 18. 10. 2016, 67. točka obrazložitve, 
v kateri je ESČP med drugim obravnavalo zatrjevano kršitev pra-
vice iz 8. člena EKČP zaradi sistematičnega snemanja in hrambe 
ali objave slik pritožnice v okviru nadzora, ki ga je nad njo izvajala 
zavarovalnica. 
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o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 34489/2013 z dne 

18. 12. 2014 in sodba Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 
34489/2013 z dne 8. 4. 2014 se razveljavita in zadeva se vrne 
Višjemu sodišču v Mariboru v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnik izpodbija pravnomočno sodbo, s katero je bil 

na podlagi priznanja krivde spoznan za krivega storitve kazni-
vega dejanja uboja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti po 
prvem odstavku 115. člena Kazenskega zakonika (Uradni list 
RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
KZ-1) v zvezi s tretjim odstavkom 29. člena KZ-1. Izrečena sta 
mu bila kazen sedem let zapora ter varnostni ukrep obveznega 
psihiatričnega zdravljenja in varstva v forenzičnem psihiatrič-
nem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Pri-
tožnik izpodbija tudi sodbo Vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo 
njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti.

2. Pritožnik uveljavlja kršitev pravic iz 14., 22., 23. in 
25. člena Ustave. Zatrjuje, da sodišče kaznivega dejanja ni 
pravilno pravno opredelilo. Opozarja, da je bil žrtev pritožnikov 
očim, ki je bil do njega večkrat fizično in psihično nasilen. V 
kritičnem času naj bi očim pritožnika fizično napadel, podil 
naj bi ga od doma, grozil naj bi mu tudi, da bo šel po palico. 
Takšna dejanja žrtve, ki naj bi bila fizično dosti močnejša, naj bi 
za pritožnika kot psihičnega bolnika pomenila izjemno stresno 
situacijo, v kateri naj se ne bi mogel več obvladati. Pritožnik naj 
bi priznal potek kaznivega dejanja, vendar naj s tem ne bi pri-
znal pravne kvalifikacije kaznivega dejanja uboja po 115. členu 
KZ-1. Tudi iz vseh dejstev in dokazov naj bi bilo razvidno, da ne 
gre za kaznivo dejanje uboja, temveč za kaznivo dejanje uboja 
na mah po 117. členu KZ-1. Pritožnik meni, da obdolženec 
pri priznanju ne prizna pravne kvalifikacije, saj je kot laik tudi 
ne more, ker je ne pozna. Priznanje naj bi lahko opravil samo 
obdolženec in ne zagovornik, zato naj bi se vse pravne okoli-
ščine in posledice priznanja lahko štele samo glede dejanskega 
stanja, ne pa tudi glede pravne kvalifikacije.

3. Pritožbeno sodišče je pojasnilo, da sprejeto priznanje 
krivde pritožbenega sodišča ne odvezuje dolžnosti paziti na 
pravilno uporabo materialnega prava. Vendar naj bi vprašanje 
močne razdraženosti oziroma afektnega stanja kot pogoja za 
pravno opredelitev uboja na mah po 117. členu KZ-1 pred-
postavljalo ugotovitev dejanskih okoliščin, v katerih je bilo 
kaznivo dejanje storjeno. Prvostopenjsko sodišče naj bi o krivdi 
odločalo na podlagi v obtožnici opisanega kaznivega dejanja. 
Okoliščine, ki izhajajo iz opisa kaznivega dejanja v obsodilnem 
izreku prvostopenjske sodbe, pa naj ne bi dajale podlage za 
opredelitev dejanja obdolženega v smeri pritožnikovih priza-
devanj. V obravnavani zadevi naj bi šlo za konfliktno situacijo 
v družini, ki pa naj je ne bi bilo mogoče opredeliti kot napad, 
žalitev oziroma močno razdraženost obdolženca.

4. Vrhovno sodišče je pritrdilo stališču pritožbenega sodi-
šča. Pojasnilo je, da je pritožnik priznal takšno dejanje, kot se 
mu je očitalo v obtožnici in kot je opisano v izreku prvostopne 
sodbe. Iz takega opisa dejanja naj ne bi izhajale nobene dej-
stvene okoliščine, ki jih v postopku s pravnimi sredstvi izposta-
vlja pritožnik, zato naj bi te po vsebini predstavljale uveljavljanje 
drugačnega dejanskega stanja. Vrhovno sodišče je dodalo, da 
se sodba, izrečena na podlagi sprejetega priznanja krivde, po 
izrecni zakonski določbi ne sme izpodbijati zaradi zmotne ali 
nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, tega razloga pa prav 
tako ni mogoče uveljavljati z zahtevo za varstvo zakonitosti.

5. Ustavno sodišče je na seji senata ustavno pritožbo 
zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju in 
sodbo Vrhovnega sodišča sprejelo v obravnavo s sklepom 
št. Up-186/15 z dne 5. 11. 2018. V skladu s prvim odstav-
kom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 

št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadalje-
vanju ZUstS) je o tem obvestilo Vrhovno sodišče.

6. Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustav-
ni pritožbi vpogledalo v spis Okrožnega sodišča na Ptuju 
št. I K 34489/2013.

B.
7. Ustavno sodišče je pritožnikove navedbe preizkusilo z 

vidika domneve nedolžnosti (27. člen Ustave).
8. Ustava zagotavlja domnevo nedolžnosti v 27. členu, 

ki določa, da kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za 
nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomoč-
no sodbo. Domneva nedolžnosti prepoveduje, da bi odločitev 
sodišča izražala stališče, da je obdolženi kriv, ne da bi mu bila 
predhodno in v skladu z zakonom dokazana krivda.1 Domne-
va nedolžnosti je neločljivo povezana tudi s privilegijem zoper 
samoobtožbo (četrta alineja 29. člena Ustave).2

9. Pritožnik je bil spoznan za krivega na podlagi priznanja 
krivde na predobravnavnem naroku. Institut predobravnavnega 
naroka je urejen v XIX.a poglavju (285.a–285.f člen) Zakona o 
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno preči-
ščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19 – v nadaljevanju 
ZKP). Prvi odstavek 285.a člena ZKP določa, da predsednik 
senata po pravnomočnosti obtožnice razpiše predobravnavni 
narok, na katerem se obtoženec izjavi o krivdi ter o nadaljnjem 
poteku kazenskega postopka. V skladu s četrtim odstavkom 
285.b člena ZKP predsednik senata na naroku ugotovi, ali je 
obtoženec razumel vsebino obtožbe, in ga pouči po določbah 
3. do 5. točke tretjega odstavka 285.a člena ZKP. Med drugim 
ga pouči, da se s priznanjem krivde, ki se ne more preklicati, 
obtoženec odpoveduje pravici, da sodišče odloča o obtožbi na 
glavni obravnavi, ter da bo dokazni postopek izveden le glede 
tistih okoliščin, ki so pomembne za izrek kazenske sankcije.3 
Nato pa ga pozove, naj se izjavi, ali krivdo po obtožbi priznava 
ali ne.

10. Institut predobravnavnega naroka je bil uveden z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 91/11 – v nadaljevanju ZKP-K) kot 
nova vmesna faza po pravnomočnosti obtožnice in pred razpi-
som glavne obravnave, ki omogoča izvedbo skrajšanih oziroma 
poenostavljenih oblik kazenskega postopka ter ekonomičen 
potek glavne obravnave. Če obtoženec krivdo pred sodiščem 
prizna, se izvede skrajšani postopek, to je izrek kazenske sank-
cije brez oprave glavne obravnave. Zoper obdolženca, ki krivdo 
prizna, se tako postopek ne vodi več v celoti.

11. Tudi zaradi uvedbe novih oblik kazenskega postopka 
je bil z ZKP-K dopolnjen tudi 3. člen ZKP, ki izraža načelo do-
mneve nedolžnosti kot ene od temeljih človekovih pravic, ki jo 
vsakomur zagotavlja že Ustava v 27. členu.4 Drugi odstavek 
3. člena ZKP se sedaj glasi, da sme sodišče obsoditi obdolžen-
ca samo, če je prepričano o njegovi krivdi. Ta dokazni standard 
velja za vsako obsodilno sodbo, torej tudi za sodbo, izdano na 
podlagi priznanja krivde.

1 Glej sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice v za-
devah Minelli proti Švici z dne 25. 3. 1983 in Sekanina proti Avstriji 
z dne 25. 8. 1993.

2 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-134/97 z dne 
14. 3. 2002 (Uradni list RS, št. 32/02, in OdlUS XI, 114), 9.–11. 
točka obrazložitve.

3 V skladu s 3. in 4. točko tretjega odstavka 285.a člena ZKP 
ga pouči tudi: »3. da bo obtoženec na naroku, če ne prizna krivde, 
lahko predlagal izločitev predsednika senata, izločitev dokazov, 
dokaze, ki naj jih sodišče izvede na glavni obravnavi, ter podal 
druge procesne predloge in se izjavil o načinu poteka glavne obrav-
nave; 4. da bo imel obtoženec v nadaljnjem poteku kazenskega 
postopka pravico dajati dokazne in druge predloge ter zahtevati 
izločitev predsednika senata in izločitev dokazov le pod pogojem, 
da navede utemeljene razloge, zakaj jih ni podal na tem naroku«.

4 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku (ZKP-K), Poročevalec DZ, št. 00720-
9/2011/8, z dne 2. 6. 2011, str. 55.



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 2. 8. 2019 / Stran 6059 

12. Če obtoženec izjavi, da krivdo po obtožbi priznava, 
predsednik senata v skladu s prvim odstavkom 285.c člena 
ZKP presodi: 1. ali je obtoženec razumel naravo in posledice 
danega priznanja; 2. ali je bilo priznanje dano prostovoljno; 
3. ali je priznanje jasno in popolno ter podprto z drugimi dokazi 
v spisu. Ne gre zgolj za formalno sodno kontrolo danega pri-
znanja, temveč tudi za vsebinsko. Zato obtoženčevo priznanje 
krivde ne pomeni, da je sodišče nanj vezano, temveč zakon 
zavezuje predsednika senata, da mora presoditi, ali se prizna-
nje krivde sme sprejeti ali ne.5 Tudi za izdajo sodbe na podlagi 
priznanja krivde je potrebno prepričanje sodnika, da bo sodba 
izražala resnični historični dogodek in da je obtoženec kriv. Z 
uvedbo instituta priznanja krivde se niso spremenila merila 
meritornega odločanja o obtožbah in merila ustaljenega razu-
mevanja, kaj pomeni pravična sodba.6 Priznanje krivde tako 
sodišča ne odvezuje od spoštovanja domneve nedolžnosti.7

13. Kdor komu vzame življenje, se v skladu s prvim 
odstavkom 115. člena KZ-1 kaznuje z zaporom od petih do 
petnajstih let. Kaznivo dejanje uboja pomeni tisto naklepno 
uničenje človeškega življenja, ki je protipravno.8 Po 117. členu 
KZ-1 pa se tisti, ki koga ubije na mah, ker ga je brez njegove 
krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, ka-
znuje z zaporom od enega do desetih let. Izvršitveno dejanje 
pri tem členu je enako kot pri kaznivem dejanju uboja. Pogoj 
za pravno opredelitev kaznivega dejanja uboja na mah pa 
je storilčeva močna razdraženost oziroma tako imenovano 
afektno stanje (npr. bes, razjarjenost, strah, sram, žalost). V 
teh primerih ne gre za običajno čustvenost storilca, temveč 
za izjemno stanje razdraženosti, ko močno popusti storilčevo 
nadzorovanje lastnega ravnanja. Razdraženost mora biti tako 
močna, da povzroči posebno duševno stanje, v katerem stori-
lec brez kakršnekoli razsodnosti in v trenutku izzvanosti izvrši 
dejanje. Ne gre pa za uboj na mah, če je obtoženi zapadel v 
stanje močne razdraženosti zaradi svoje velike preobčutljivosti 
ali neznatnega povoda.9

14. Iz podatkov v spisu Okrožnega sodišča na Ptuju 
št. I K 34489/2013 je razvidno, da je sodišče postavilo izve-
denca psihiatra, ki je potrdil, da je pritožnik sposoben razumeti 
pomen in posledice priznanja krivde. Na predobravnavnem 
naroku je pritožnik potem, ko ga je sodišče v skladu s četrtim 
odstavkom 285.b člena ZKP poučilo po določbah 3. do 5. točke 
tretjega odstavka 285.a člena ZKP, priznal krivdo za storitev 
očitanega kaznivega dejanja. Sodišče je priznanje krivde spre-
jelo. Predobravnavnemu naroku je neposredno sledil narok 
za izrek kazenske sankcije, na katerem je pritožnik ponovno v 
celoti priznal storitev očitanega kaznivega dejanja ter ga je tudi 
obžaloval. Povedal je, da je oškodovanec prišel živet k njegovi 
mami, na začetku naj bi bilo vse v redu, nato pa naj bi oško-
dovanec do njega postal agresiven in naj bi mu pričel groziti, 
napadal naj bi tudi mamo, pritožnika naj bi večkrat pretepel. V 
času storitve kaznivega dejanja naj bi ga oškodovanec napa-
del, pred tem naj pritožnik še ne bi vzel zdravil, spomnil naj bi 
se samo enega vboda. Nadalje iz obrazložitve sodbe sodišča 
prve stopnje izhaja, da je sodišče ugotovilo, da so dokazi v 
spisu jasno in popolno podprli priznanje krivde in da je zato 
pritožniku dokazana storitev kaznivega dejanja uboja v stanju 
bistveno zmanjšane prištevnosti po prvem odstavku 115. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 91/11 – v nadaljevanju KZ-1B) v zvezi s 
tretjim odstavkom 29. člena KZ-1B.

5 Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku z novelo ZKP-K, 
Uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2012, str. 27.

6 Tako tudi predlagatelj zakona v Poročevalcu DZ, št. 00720-
9/2011/8, z dne 2. 6. 2011, str. 5 in 6.

7 K. Šugman Stubbs, Anomalije pri uporabi instituta pogajanj 
o priznanju krivde v slovenskem kazenskem postopku, Pravna 
praksa, št. 3–4 (2015), str. 29.

8 M. Deisinger, Kazenski zakonik 2017 – posebni del, Po-
slovna založba MB, Maribor 2017, str. 123.

9 Prav tam, str. 133.

15. Navedbe pritožnikovega zagovornika v pritožbi zoper 
prvostopenjsko sodbo, da so v pritožnikovem ravnanju podani 
zakonski znaki kaznivega dejanja uboja na mah po 117. členu 
KZ-1, je sodišče druge stopnje razumelo kot nasprotovanje 
pravni kvalifikaciji glede na opisano kaznivo dejanje v obsodil-
nem izreku prvostopenjske sodbe. V zvezi z identičnimi očitki 
v zahtevi za varstvo zakonitosti pa je Vrhovno sodišče menilo, 
da pritožnik s tem zgolj izpodbija ugotovljeno dejansko stanje. 
Vendar pritožnik z navedenimi očitki v pravnih sredstvih ni 
napadal niti zgolj pravne kvalifikacije niti le dejanskega stanja. 
Uveljavljal je, da dejanje, ki ga je priznal, ne ustreza zakonske-
mu dejanskemu stanu kaznivega dejanja uboja po 115. čle-
nu KZ-1, temveč zakonskemu dejanskemu stanu kaznivega 
dejanja uboja na mah po 117. členu KZ-1. S tem je smiselno 
uveljavljal kršitev dolžnosti sodišča prve stopnje, da preveri, 
ali je priznanje jasno in popolno ter podprto z drugimi dokazi 
v spisu. To dolžnost sodišču izrecno nalaga 3. točka prvega 
odstavka 285.c člena ZKP.

16. Za zagotovitev varstva domneve nedolžnosti, ki jo za-
poveduje 27. člen Ustave, mora biti presoja priznanja krivde, ki 
jo opravi sodnik prve stopnje, vestna in poglobljena. To v praksi 
pomeni, da mora sodnik preveriti jasnost in popolnost priznanja 
tudi tako, da obdolženca izpraša o temeljnih dejstvih in o pote-
ku kaznivega dejanja, ki se mu očita. Obveznost sodnika je, da 
preveri obseg priznanja in nedvoumnost tega, da se priznanje 
nanaša prav na kaznivo dejanje, opisano v obtožnem aktu. To 
je še posebej pomembno, če obdolženi navaja tudi okoliščine, 
iz katerih bi sodnik lahko sklepal, da je bilo kaznivo dejanje stor-
jeno drugače, kot je opisano v obtožnici, oziroma da obdolženi 
priznava drugo kaznivo dejanje, kot izhaja iz obtožnice. Enako 
velja, kadar že iz obtožnice izhaja, da bi lahko žrtev tudi sama 
prispevala k storitvi kaznivega dejanja.10 Presoja vsebine pri-
znanja mora biti še toliko bolj skrbna, kadar se sodniku, tako kot 
v tem primeru, porajajo pomisleki o obdolženčevi sposobnosti 
presoje okoliščin ter zmožnosti nadzora svojega ravnanja. Dol-
žnosti sodišča prve stopnje, da preveri, ali je obdolženec razu-
mel naravo in posledice danega priznanja, ali je bilo priznanje 
prostovoljno, pa tudi ali je priznanje jasno in določno ter podprto 
z drugimi dokazi v spisu, imajo zato ustavnopravni pomen.

17. Stališči Višjega in Vrhovnega sodišča, po katerih je v 
okviru priznanja krivde upošteven zgolj opis dejanja, razviden 
iz izreka prvostopenjske sodbe, nista združljivi z domnevo 
nedolžnosti. Stališči zanikata ključen pomen sodnikove vloge 
ob sprejemu priznanja krivde, ki zagotavlja varstvo domneve 
nedolžnosti in ki prav zato nalaga med drugim sodniku vestno 
presojo, ali je priznanje jasno in popolno ter podprto z drugimi 
dokazi v spisu. Ker Višje sodišče ni preverilo, ali in kako je 
sodišče prve stopnje preizkusilo pritožnikovo priznanje krivde v 
smislu njegove jasnosti, popolnosti oziroma podprtosti z dokazi, 
te pomanjkljivosti pa ni odpravilo niti Vrhovno sodišče, je bila 
pritožniku kršena domneva nedolžnosti iz 27. člena Ustave.

18. Glede na ugotovljeno kršitev je Ustavno sodišče iz-
podbijani sodbi Vrhovnega sodišča in Višjega sodišča v Mari-
boru razveljavilo in zadevo vrnilo Višjemu sodišču v Mariboru v 
novo odločanje. Pri novem odločanju bo Višje sodišče moralo 
presoditi, ali je sodišče prve stopnje preverilo jasnost, popol-
nost in podprtost pritožnikovega priznanja z dokazi ter na ka-
kšni podlagi je zaključilo, da lahko v skladu z zakonskimi merili 
sprejme takšno priznanje.

C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na pod-

lagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predse-
dnik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, 
dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič 
- Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in dr. Ka-
tja Šugman - Stubbs. Sodnik Marko Šorli je bil pri odločanju 

10 V obtožnici je namreč zapisano, da naj bi pritožnik storil 
kaznivo dejanje »med prerekanjem in prerivanjem«.
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v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo 
soglasno. Sodnica in sodnik Pavčnik in Šugman Stubbs sta 
dala pritrdilni ločeni mnenji.

Dr. Rajko Knez
predsednik

2345. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 
150.a člena Zakona o kazenskem postopku

Številka: U-I-144/19-16
Datum: 4. 7. 2019

S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-

četem z zahtevo skupine poslancev Državnega zbora, na seji 
4. julija 2019

s k l e n i l o:
1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži iz-

vrševanje 150.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni 
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 
66/17 in 22/19).

2. Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje 
tretjega in sedmega odstavka 148. člena ter 149.b, 149.c in 
156. člena Zakona o kazenskem postopku, se zavrne.

3. O predlogu za zadržanje izvrševanja druge povedi 
prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku bo 
Ustavno sodišče odločilo posebej.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Skupina poslancev Državnega zbora (v nadaljeva-

nju predlagatelj) izpodbija tretji in sedmi odstavek 148. člena, 
149.b, 149.c, 149.č, 150.a in 156. člen ter drugo poved prvega 
odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (v nada-
ljevanju ZKP). Izpodbijani ureditvi očita kršitev 2., 8., 14., 15., 
22., 23., 35., 36. in 153. 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 12. člena 
Splošne deklaracije človekovih pravic.

2. Predlaga, naj Ustavno sodišče zadevo obravnava ab-
solutno prednostno in naj do končne odločitve zadrži izvrševa-
nje tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b, 149.c in 
156. člena ter druge povedi prvega odstavka 216. člena ZKP. 
Zatrjuje, da bi z njihovim izvrševanjem nastale težko popravlji-
ve škodljive posledice in da zadržanje njihovega izvrševanja 
ne bi povzročilo nobenih škodljivih posledic, saj bi se prikriti 
preiskovalni ukrepi in hišne preiskave izvajali na podlagi prej 
veljavnih določb ZKP.

3. Državni zbor je odgovoril na predlog za začasno za-
držanje izvrševanja izpodbijanih določb. Predlaga zavrnitev 
predloga. Med drugim navaja, da so navedbe predlagatelja o 
možnosti nastanka škodljivih posledic posplošene, da je mo-
goče varstvo pravic prizadetih oseb, zlasti pri izvrševanju 148., 
149.b, 149.c in 156. člena ZKP, zagotoviti s pravnimi sredstvi 
znotraj samega kazenskega postopka in da bi z zadržanjem 
izvrševanja izpodbijane ureditve lahko nastala pravna praznina.

4. Mnenje o predlogu je dala Vlada. Meni, da je predlog za 
zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb neutemeljen. Poja-
snjuje, da izpodbijane določbe večinoma dopolnjujejo že veljav-
no ureditev, da v pravni red vnašajo višjo stopnjo jasnosti in do-

ločnosti, da se z njimi odpravljajo težave, zaznane v praksi, in da 
so usklajene z zahtevami, izhajajočimi iz ustavnosodne presoje, 
prakse Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča 
Evropske unije, predvsem pa temeljijo na načelu sorazmernosti.

5. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade je Ustavno 
sodišče poslalo predlagatelju zahteve, ki nanju ni odgovoril.

B.
6. Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o Ustav-

nem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče 
do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona, 
če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko po-
pravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o 
zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med 
škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti 
protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi 
nastale, če se morebiti ustavnoskladne izpodbijane določbe 
začasno ne bi izvrševale.

7. Po ustaljeni ustavnosodni presoji pomeni vsako zbi-
ranje in obdelovanje osebnih podatkov poseg v pravico do 
varstva osebnih podatkov.1 To samo po sebi še ne utemelji 
nastanka težko popravljivih škodljivih posledic. So pa te po-
sledice izkazane v primeru, če bi se policija lahko seznanila s 
številnimi podatki iz zasebnega življenja posameznikov, če so ti 
podatki lahko podlaga za nadaljnje invazivne posege države v 
človekove pravice in temeljne svoboščine in če gre za obdelavo 
osebnih podatkov širokega kroga posameznikov.2

8. Spremenjeni 149.b člen (pridobivanje prometnih podat-
kov), deloma spremenjeni 156. člen (pridobivanje bančnih in 
podobnih podatkov) ter novi 149.c člen ZKP (zavarovanje pro-
metnih podatkov) urejajo tako imenovane prikrite preiskovalne 
ukrepe, ki omogočajo zbiranje in obdelovanje osebnih podat-
kov iz zasebnega življenja posameznikov. Ti podatki so lahko 
podlaga za nadaljnje invazivne posege države v človekove 
pravice in temeljne svoboščine, nanašajo pa se lahko na širši 
krog posameznikov. Zato Ustavno sodišče ob predpostavki, da 
bi se v ustavnosodni presoji izkazala neskladnost izpodbijanih 
določb z Ustavo, ocenjuje, da bi izvrševanje teh določb lahko 
povzročilo težko popravljive škodljive posledice.

9. Težko popravljive škodljive posledice bi po drugi strani 
lahko nastale tudi z zadržanjem izvrševanja izpodbijanih do-
ločb, če bi se izkazalo, da niso v neskladju z Ustavo. Nemo-
žnost uporabe pooblastil za izvrševanje prikritih preiskovalnih 
ukrepov bi namreč izrazito negativno vplivala na možnosti 
državnih organov za uresničevanje javnega interesa po ka-
zenskem pregonu storilcev kaznivih dejanj in s tem na varstvo 
pravic žrtev in drugih posameznikov do osebnega dostojanstva 
in varnosti iz 34. člena Ustave.3

10. Ustavno sodišče ugotavlja, da tako v primeru izvrše-
vanja morebiti protiustavnih izpodbijanih določb kot v primeru 
zadržanja njihovega izvajanja lahko nastanejo primerljive težko 
popravljive posledice. Zato je Ustavno sodišče zavrnilo predlog 
za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb (2. točka izreka).

11. Predlagatelji izpodbijajo 150.a člen ZKP (uporaba 
tehničnih sredstev za nadzor signala mobilne telefonije), ne 
da bi predlagali zadržanje njegovega izvrševanja. Ukrep je 
lahko podlaga za nadaljnje invazivne posege države v člove-
kove pravice in temeljne svoboščine (med drugim omogoča 
tudi izvedbo drugih prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih sicer 
ne bi bilo mogoče izvesti ali katerih izvedba bi bila precej 
otežena). Ukrep omogoča izrazito neosredotočeno zbiranje in 
obdelovanje številnih osebnih podatkov iz zasebnega življenja 
širokega kroga posameznikov.4 Prav v teh lastnostih, katerih 

1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-238/99 z dne 9. 11. 
2000 (Uradni list RS, št. 113/2000, in OdlUS IX, 257) in sklep 
Ustavnega sodišča št. U-I-152/17 z dne 6. 12. 2017.

2 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-152/17.
3 Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-462/18 z dne 

13. 12. 2018 (Uradni list RS, št. 1/19).
4 P. Gorkič, Sodobni prikriti preiskovalni ukrepi, prvič: lovilec 

IMSI. Revija Odvetnik, št. 65 (2014), str. 47 in 48.
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posledica je poudarjena invazivnost posegov, ki jih omogoča, 
se ukrep bistveno razlikuje od ostalih predhodno navedenih 
ukrepov. Zato Ustavno sodišče ocenjuje, da bi izvrševanje 
150.a člena ZKP lahko povzročilo težko popravljive škodljive 
posledice, ki bi bile iz opisanih razlogov znatno hujše od 
posledic, vezanih na zadržanje izvrševanja izpodbijane do-
ločbe (opisanih v 9. točki obrazložitve tega sklepa). Zato je 
izvrševanje izpodbijane določbe zadržalo po uradni dolžnosti 
(1. točka izreka).

12. O predlogu za zadržanje izvrševanja druge povedi 
prvega odstavka 216. člena ZKP bo Ustavno sodišče odločilo 
posebej (3. točka izreka).

13. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevo obravnava-
lo absolutno prednostno.

C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pr-

vega in drugega odstavka 39. člena ZUstS ter tretje alineje 
tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) 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. Sklep je sprejelo soglasno.

Dr. Rajko Knez
predsednik

BANKA SLOVENIJE
2346. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev 

ob 100. obletnici priključitve Prekmurja 
k matični domovini v prodajo in obtok

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 59/11 in 55/17) ter petega odstavka 5. člena in 10. člena 
Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) 
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dajanju zbirateljskih kovancev  

ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični 
domovini v prodajo in obtok

1. člen
Banka Slovenije bo 12. avgusta 2019 dala v prodajo in 

obtok zbirateljske kovance, ki jih bo izdala Republika Slovenija 
ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini. Iz-
dani bodo zlatniki z nominalno vrednostjo 100 eurov, srebrniki 
z nominalno vrednostjo 30 eurov in dvokovinski zbirateljski 
kovanci z nominalno vrednostjo 3 eure. Obseg in znamenja 
zbirateljskih kovancev so določeni z Uredbo o obsegu izdaje, 
sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovan-
cev ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini 
(Uradni list RS, št. 65/18).

2. člen
Prodajna cena zlatnikov in srebrnikov iz prejšnjega člena 

bo višja od njihove nominalne vrednosti in jo bo Banka Slo-
venije objavila na svoji spletni strani preden bodo zbirateljski 
kovanci dani v prodajo in obtok.

3. člen
Dvokovinski zbirateljski kovanci iz 1. člena tega sklepa 

bodo v prodaji po njihovi nominalni vrednosti.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0.03.4-8/2019-3
Ljubljana, dne 30. julija 2019

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije

2347. Povprečne efektivne obrestne mere 
iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb 
bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2019 
do 30. 6. 2019

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potro-
šniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja 
Banka Slovenije

P O V P R E Č N E    
 E F E K T I V N E   O B R E S T N E   M E R E 
iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb 

bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2019  
do 30. 6. 2019

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potro-
šniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na način 
iz 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 
št. 77/16), so v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 znašale:

Potrošniški kredit 
(glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna 
obrestna mera (v %)*

do 6 mesecev in do 1.000 EUR 44,5
do 12 mesecev in do 2.000 EUR 19,2
do 36 mesecev in do 4.000 EUR 12,9

do 10 let in do 20.000 EUR 8,5

* Valuta kredita EUR

Ljubljana, dne 1. avgusta 20191

Boštjan Vasle
guverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2348. Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije 
za javni nadzor nad revidiranjem

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o revidira-
nju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) sprejema 
strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v 
soglasju z Vlado Republike Slovenije

1 Efektivne obrestne mere se upoštevajo od naslednjega dne 
po objavi v Uradnem listu RS
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T A R I F O
o taksah in nadomestilih Agencije za javni 

nadzor nad revidiranjem

A SPLOŠNI DEL

1. člen
S to tarifo se določajo:
– višina taks za odločanje o posamičnih zadevah;
– višina letnih nadomestil za opravljanje nadzorne funkcije 

(v nadaljnjem besedilu: letno nadomestilo) Agencije za javni 
nadzor nad revidiranjem (v nadaljnjem besedilu: Agencija) iz 
73. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 
– ZS-K in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2);

– nadomestila stroškov ukrepov nadzora iz 76. člena 
ZRev-2;

– višina taks za izdajo potrdil, za izdajo izpisov iz evidenc, 
za izdelavo fotokopij listin ali za izdelavo dvojnikov odločb, 
soglasij, odredb in sklepov.

2. člen
(1) Višina taks in nadomestil stroškov ukrepov nadzora iz 

1. člena te tarife se določa v točkah.
(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 5 evrov.
(3) Višina takse in višina nadomestila stroškov ukrepov 

nadzora se izračunata kot zmnožek števila točk za posamezno 
obveznost in vrednosti točke na dan nastanka obveznosti.

(4) Višina letnega nadomestila se določi v odstotku od 
osnove zavezanca, ki je določena v tretjem odstavku 5. člena 
te tarife.

3. člen
(1) Takse in nadomestila iz 1. člena te tarife se plačujejo 

na račun Agencije: SI 56 0110 0600 0027 765.
(2) Taksa oziroma nadomestilo iz 1. člena te tarife je 

plačana na dan, ko je priliv sredstev na računu Agencije, nave-
denem v prejšnjem odstavku.

4. člen
Vrednost točke se lahko poveča za rast cen življenjskih 

potrebščin v Republiki Sloveniji, ko ta preseže pet odstotkov 
vrednosti cen življenjskih potrebščin, ki velja na dan uveljavitve 
te tarife oziroma zadnje spremembe vrednosti točke.

5. člen
(1) Zavezanec za plačilo takse oziroma nadomestila stro-

škov ukrepov nadzora je:
– vložnik zahteve za izdajo oziroma podaljšanje dovo-

ljenja,
– vložnik zahteve za izdajo potrdila o vpisu v register 

oziroma za izpis podatkov iz registra,
– oseba, ki ji Agencija izreče ukrep nadzora.
(2) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila je revizijska 

družba.
(3) Letno nadomestilo se obračuna kot odstotek od osno-

ve za izračun letnega nadomestila, to je od vseh prihodkov 
revizijske družbe, ki so izkazani v računovodskih izkazih za 
preteklo koledarsko leto.

(4) Letno nadomestilo se plača v dveh delih, in sicer prvi 
del letnega nadomestila kot akontacija polovice nadomestila, 
ki se plača do konca februarja tekočega leta, ter drugi del kot 
poračun razlike med vplačano akontacijo in celotnim letnim na-
domestilom, ki se plača do konca avgusta tekočega leta. Višina 
akontacije prvega dela letnega nadomestila se določi v višini 
polovice letnega nadomestila ob upoštevanju vseh prihodkov 
revizijske družbe, ki so izkazani v računovodskih izkazih za 
predpreteklo koledarsko leto, oziroma za revizijske družbe, ki 
so začele poslovati v preteklem letu, na podlagi podatkov o 
vseh njenih prihodkih, ki so izkazani v računovodskih izkazih 
za preteklo koledarsko leto.

(5) Revizijske družbe, ki pridobijo dovoljenje v tekočem 
letu, ko še ni znana osnova za izračun letnega nadomestila, 
plačajo akontacijo letnega nadomestila za celoten čas poslo-
vanja v koledarskem letu, pri čemer se kot osnova za izračun 
uporabi napoved prihodkov revizijske družbe. Akontacija se 
plača v enem mesecu po pridobitvi dovoljenja za opravljanje 
storitev revidiranja. Za te revizijske družbe se v prihodnjem 
koledarskem letu poračuna celotno letno nadomestilo za po-
slovanje v prvem koledarskem letu, pri čemer se kot osnova za 
izračun uporabijo dejansko doseženi prihodki revizijske družbe 
od dne pridobitve dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja 
do konca prvega koledarskega leta. Primanjkljaj ali presežek 
se poračuna in upošteva pri plačilu akontacije iz prejšnjega 
odstavka tega člena.

(6) Revizijska družba, ki ji v posameznem letu preneha 
dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, plača letno nado-
mestilo za nadzor s sorazmernim deležem časa poslovanja v 
koledarskem letu. Morebitno preveč vplačano letno nadomesti-
lo ali akontacija letnega nadomestila se vrne v enem mesecu 
po prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja.

(7) Če skupna višina letnih nadomestil za nadzor preseže 
dejanske stroške nadzora v posameznem letu, se presežena 
višina ugotovi v finančnem načrtu Agencije, ter se zanj zmanjša 
predvidena višina letnega nadomestila v naslednjem letu.

6. člen
(1) Osnova za izračun takse oziroma nadomestila stro-

škov ukrepov nadzora je vrednost točke na dan nastanka 
obveznosti.

(2) Obveznost nastane za:
– zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma za drugo zahtevo 

z dnem vložitve zahteve;
– pavšalno nadomestilo stroškov postopka za izdajo od-

ločbe po uradni dolžnosti z dnem pravnomočnosti odločbe;
– vložitev ugovora na Agencijo z dnem pravnomočnosti 

odločbe, s katero je odločeno o ugovoru;
– zahtevo za izdajo potrdil, izpisov iz registrov in izdajo 

dvojnikov odločb z dnem vložitve zahteve za izpis iz registra;
– odločanje o drugih posamičnih zadevah z dnem vložitve 

zahteve ali z dnem pravnomočnosti, če ni vložena zahteva.
(3) Takse in nadomestila stroškov ukrepov nadzora zapa-

dejo v plačilo v osmih dneh od izdaje oziroma pravnomočnosti 
akta Agencije, razen taks za zahteve, pri katerih je z zakonom 
določeno, da je dokaz o plačilu takse procesna predpostavka 
za odločanje.

7. člen
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi 

Agencija, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in 
organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.

(2) Plačila takse za izdajo potrdila o njihovem vpisu v regi-
ster in izpisa njihovih podatkov iz registra, ki ga vodi Agencija, 
so oproščene osebe, ki so vpisane v register.

(3) Direktor Agencije lahko vložnika oprosti plačila takse 
za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, če vložnik 
dokaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene 
ter za obveščanja javnosti.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

8. člen
Revizijske družbe, ki so po dosedanjih predpisih poravna-

le celotno letno nadomestilo za leto 2019, imajo letno nadome-
stilo iz tarifne številke 4 te tarife za leto 2019 v celoti poravnano.

9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, preneha veljati Tarifa o 

nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem (Uradni list RS, št. 104/09 in 53/12).
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10. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-23/2019-10
Ljubljana, dne 3. julija 2019
EVA 2019-1611-0018

Mag. Mojca Majič
predsednica strokovnega sveta

Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

B TAKSNA TARIFA

Odločanje o posamičnih zadevah

Tarifna številka 1
(1) Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 

storitev revidiranja (72. člen ZRev-2) znaša 50 točk.
(2) Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 

storitev revidiranja in registracijo revizijskega podjetja (50. člen 
ZRev-2) oziroma za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
storitev revidiranja in registracijo revizijskega subjekta iz tretjih 
držav (51. člen ZRev-2) znaša 50 točk.

(3) Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
nalog pooblaščenega revizorja (prvi in četrti odstavek 48. čle-
na, 50. in 51. člen ZRev-2) znaša 20 točk.

(4) Taksa za zahtevo za podaljšanje dovoljenja za opra-
vljanje nalog pooblaščenega revizorja (drugi odstavek 48. čle-
na ZRev-2) znaša 20 točk.

Tarifna številka 2
Taksa za zahtevo za nostrifikacijo v tujini opravljenega 

izobraževanja znaša 30 točk.

Izdaja potrdil, izpisov in dvojnikov odločb

Tarifna številka 3
(1) Taksa za izdajo potrdila o vpisu v register znaša 5 točk.
(2) Taksa za izdajo izpisa javnih podatkov iz registra, ki ga 

vodi Agencija, znaša 10 točk.
(3) Taksa za izdajo dvojnikov fotokopij listin ali odločb, ki 

jih je izdala Agencija, znaša 1 točko za vsako stran dvojnika.

C TARIFA O NADOMESTILIH

Letno nadomestilo

Tarifna številka 4
Letno nadomestilo (75. člen ZRev-2) znaša 0,9 % od 

osnove, določene v 5. členu te tarife.

Nadomestila stroškov postopka

a) Odredbe

Tarifna številka 5
(1) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je revizijski 

družbi izdana odredba o odpravi kršitve in naložitvi popravljal-
nih ukrepov (81. člen ZRev-2), znaša glede na zahtevnost 
zadeve 80 do 320 točk za ugotovitev vsake kršitve in naložitev 
popravljalnih ukrepov za njeno odpravo.

(2) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je poobla-
ščenemu revizorju izdana odredba o odpravi kršitve in naložitvi 
popravljalnih ukrepov (četrti odstavek 81. člena ZRev-2), znaša 
60 točk za ugotovitev vsake kršitve in naložitev popravljalnih 
ukrepov za njeno odpravo.

(3) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je revizijski 
družbi izdana odredba o dodatnem ukrepu (81.a člen ZRev-2), 
znaša glede na zahtevnost zadeve 100 do 200 točk za naloži-
tev posameznega dodatnega ukrepa.

(4) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je fizični 
osebi v revizijski družbi izdana odredba za začasno prepoved 
opravljanja nekaterih nalog (81.č člen ZRev-2), znaša 60 točk.

(5) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je fizični 
osebi v subjektih javnega interesa izdana odredba za začasno 
prepoved opravljanja nekaterih nalog (81.č člen ZRev-2), znaša 
60 točk.

(6) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je osebi, ki 
nima dovoljenja Agencije, izdana odredba o prenehanju opra-
vljanja revizijske dejavnosti (84.b člen ZRev-2), znaša glede na 
zahtevnost zadeve 80 do 320 točk.

(7) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je osebi, 
ki nima dovoljenja Agencije, izdana odredba o prenehanju 
oglaševanja ali zavajajočega oglaševanja (84.b člen ZRev-2), 
znaša glede na zahtevnost zadeve 80 do 320 točk.

(8) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je poo-
blaščenemu ocenjevalcu vrednosti izdana odredba o odpravi 
kršitev (98. člen ZRev-2), znaša 60 točk.

b) Odločbe

Tarifna številka 6
(1) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se delni-

čarju oziroma družbeniku revizijske družbe izreče prepoved 
izvrševanja pravic iz delnic (61. in 63. člen ZRev-2), znaša 
320 točk.

(2) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se poobla-
ščenemu revizorju izda odločba, s katero se mu izreče opomin 
(81.b člen ZRev-2), znaša 320 točk.

(3) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se revizij-
ski družbi izda odločba, s katero se izreče začasna prepoved 
opravljanja obveznih revizij (81.c člen ZRev-2), znaša 320 točk.

(4) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se poobla-
ščenemu revizorju izda odločba, s katero se izreče začasna 
prepoved opravljanje obveznih revizij (81.c člen ZRev-2), znaša 
320 točk.

(5) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se poobla-
ščenemu revizorju izda odločba, s katero se izreče začasna 
prepoved podpisovanja revizijskih poročil v zvezi z obvezno 
revizijo (81.c člen ZRev-2), znaša 320 točk.

(6) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se izda 
samostojna odločba o prenehanju začasne prepovedi (četrti 
odstavek 81.c člena ZRev-2), znaša 60 točk.

(7) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se revizij-
ski družbi izda odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti (84. člen ZRev-2), znaša 450 točk.

(8) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se poobla-
ščenemu revizorju izda odločba o odvzemu dovoljenja (84. člen 
ZRev-2), znaša 450 točk.

(9) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se poo-
blaščenemu ocenjevalcu vrednosti izda odločba o odvzemu 
dovoljenja (99. člen ZRev-2), znaša 450 točk.

(10) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se poo-
blaščenemu ocenjevalcu vrednosti izda odločba o pogojnem 
odvzemu dovoljenja oziroma odločba, s katero se prekliče 
pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame (100. člen 
ZRev-2), znaša 450 točk.

(11) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se poo-
blaščenemu ocenjevalcu vrednosti izda odločba, s katero se 
mu izreče opomin (101. člen ZRev-2), znaša 320 točk.

c) Odločbe o ugovoru

Tarifna številka 7
(1) Za postopek, v katerem se odloča o ugovoru zoper 

odredbo (136. člen ZRev-2) in se ugovor v celoti zavrne ali 
zavrže, znaša nadomestilo stroškov postopka toliko, kot je bilo 
določeno za izdajo odredbe.
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(2) Za postopek, v katerem se odloča o ugovoru zoper 
odredbo (136. člen ZRev-2) in se ugovoru delno ugodi, znaša 
nadomestilo stroškov postopka v delu, v katerem ugovoru ni 
bilo ugodeno, toliko, kot je bilo določeno za izdajo odredbe. 
Istočasno se odloči o znižanju nadomestila stroškov postopka, 
določenega z izpodbijano odredbo, v delu, v katerem je ugo-
voru ugodeno.

2349. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
junij 2019

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, junij 2019

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu junija 2019 v primerjavi z majem 
2019 je bil 0,000.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2019 
je bil 0,019.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca junija 2019 je bil 0,003.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih na domačem trgu junija 2019 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,020.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin ju-
nija 2019 v primerjavi z majem 2019 je bil 0,003.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do junija 2019 je bil 0,024.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do junija 2019 je bil 0,004.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2019 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,018.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do junija 2019 v primerjavi s povprečjem leta 
2018 je bil 0,011.

Št. 9621-140/2019/5
Ljubljana, dne 19. julija 2019
EVA 2019-1522-0021

Genovefa Ružić
v.d. generalne direktorice

Statističnega urada
Republike Slovenije
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BOVEC

2350. Sklep o določitvi parkirnih površin

Na podlagi 7.l člena Statuta Občine Bovec (Uradni list 
RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) in 11. člena Odloka o parkiranju 
v Občini Bovec, sprejetega na 1. izredni seji Občinskega sveta 
Občine Bovec dne 11. 7. 2019, je Občinski svet Občine Bovec 
na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Bovec dne 11. 7. 
2019 sprejel

S K L E P
o določitvi parkirnih površin

I.
Na območju mesta Bovec se določi parkirne površine, kjer 

se v obdobju od 1. aprila do 30. septembra plačuje parkirnina:
– Parkirišče pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in 

vrtcem na parcelnih št. 443/5, 461/7, 464, 465/4, 466/1, vse 
k.o. 2207 Bovec, na način, da je prva ura parkiranja brezplač-
na, vsaka nadaljnja ura pa se zaračuna v znesku 1,00 EUR/h.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-03/2019-2
Bovec, dne 11. julija 2019

Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž

DOBRNA

2351. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine 
Dobrna za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena 
Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet 
Občine Dobrna na 7. redni seji dne 17. 7. 2019 sprejel

O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna  

za leto 2019

1. člen
Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za 

leto 2019 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine 
Dobrna za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19).

2. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2019 

(Uradni list RS, št. 16/19) se spremeni tako, da glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
1. rebalans  
proračuna  
leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.916.736
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.364.651

70 DAVČNI PRIHODKI 1.653.495
700 Davki na dohodek in dobiček 1.417.065
703 Davki na premoženje 74.330
704 Domači davki na blago in storitve 162.100

71 NEDAVČNI PRIHODKI  711.156
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  499.976
711 Takse in pristojbine  1.400
712 Denarne kazni  2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  12.500
714 Drugi nedavčni prihodki  194.780

72 KAPITALSKI PRIHODKI  140.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  140.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI  412.085
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  412.085
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU  
za kohezijsko politiko  0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.154.610
40 TEKOČI ODHODKI  847.472

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  286.430
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  45.790
402 Izdatki za blago in storitve  476.722
403 Plačila domačih obresti  6.341
409 Rezerve  32.189

41 TEKOČI TRANSFERI 1.103.945
410 Subvencije  22.800
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  635.155
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam  64.307
413 Drugi tekoči domači transferi  381.683

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.189.693
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.189.693

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  13.500
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki  0
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 13.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I.-II.) –237.874

OBČINE

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0
751 Prodaja kapitalskih deležev  0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0
441 Povečanje kapitalskih deležev v JP 
in družbah, ki so v lasti države in občine 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  59.927
50 ZADOLŽEVANJE  59.927

500 Domače zadolževanje 59.927
VIII. ODPLAČILO DOLGA  179.653
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo kreditov 179.653
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –357.600

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –119.726
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 237.874
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 357.600

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

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

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0002/2019-1(5)
Dobrna, dne 17. julija 2019

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

KOPER

2352. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca 
dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni 
razred

Na podlagi petega odstavka 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 in 23/17 – ZDOdv), 
prvega odstavka 3. člena in 5. člena Uredbe o plačah direktor-
jev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) 
izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta vršilca dolžnosti 
direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna 
občina Koper, v plačni razred naslednji

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti 

direktorja javnega zavoda v plačni razred

1.
Delovno mesto vršilca dolžnosti direktorja Javnega za-

voda za šport Mestne občine Koper se za določitev osnovne 
plače uvrsti v 51. plačni razred.

2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva, 

uporablja se od 29. 3. 2019 in se objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 100-4/2010
Koper, dne 24. maja 2019

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Po pooblastilu župana
podžupanja

Jasna Softić

In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul 
sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale 
della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo comma dell'arti-
colo 3 e dell'articolo 5 dell'Ordinanza sugli stipendi dei direttore 
nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 68/17, 4/18 
in 30/18) emetto, in merito all'inquadramento in un livello di 
retribuzione del posto di lavoro di direttore facente funzioni 
dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capo-
distria, la seguente

D E L I B E R A
sull'inquadramento del posto di lavoro  

di direttore facente funzioni di ente pubblico  
in un livello di retribuzione al fine di definire  

lo stipendio di base

1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di di-

rettore facente funzioni dell’Ente pubblico per lo sport del Comune 
città di Capodistria, viene inquadrato nel 51° livello di retribuzione.

2.
La presente delibera entra in vigore in seguito all'acquisi-

zione dell'approvazione del ministero competente e si applica 
a partire dal 29 marzo 2019; essa viene pubblicata nella Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 100-4/2010
Capodistria, 24 maggio 2019

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 2. 8. 2019 / Stran 6067 

2353. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
javnega zavoda v plačni razred za določitev 
osnovne plače

Na podlagi petega odstavka 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 in 23/17 – ZDOdv), 
prvega odstavka 3. člena in drugega odstavka 5. člena Uredbe 
o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 
4/18 in 30/18) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta 
direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna 
občina Koper, v plačni razred naslednji

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja  

javnega zavoda v plačni razred za določitev 
osnovne plače

1.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Vrtec Semedela 

se za določitev osnovne plače uvrsti v 51. plačni razred.

2.
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva, 

uporablja se od 1. junija 2019 in se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 100-4/2010
Koper, dne 21. maja 2019

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Po pooblastilu župana
podžupanja

Jasna Softić

In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul 
sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale 
della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo comma dell'ar-
ticolo 3 e secondo comma dell'articolo 5 dell'Ordinanza sugli 
stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale 
della RS, n. 68/17, 4/18 e 30/18) emetto, in merito all'inqua-
dramento in un livello di retribuzione del posto di lavoro di 
direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città 
di Capodistria, la seguente

D E L I B E R A
sull'inquadramento del posto di lavoro  

di direttore di ente pubblico in un livello  
di retribuzione al fine di definire  

lo stipendio di base

1.
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro 

di direttore dell’Ente pubblico di educazione ed istruzione 
Vrtec Semedela, viene inquadrato nel 51° livello di retribu-
zione.

2.
La presente delibera entra in vigore in seguito all'acquisi-

zione dell'approvazione del ministero competente e si applica 

a partire dal 1° giugno 2019; essa viene pubblicata nella Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 100-4/2010
Capodistria, 21 maggio 2019

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Sotto l'autorità
Vicesindaco
Jasna Softić

LENDAVA

2354. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Lendava

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 122. člena 
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 
37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 7. redni seji dne 
17. 7. 2019 sprejel

S P R E M E M B E     
I N    D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Lendava

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Lendava (Uradni 

list RS, št. 11/15), se v drugem odstavku 23. člena za besedo 
»statut« doda besedilo »in se skupaj z gradivom objavi na 
spletni strani občine«.

2. člen
Črta se besedilo sedanjega 48. člena in se nadomesti z 

novim besedilom, ki se glasi:
»Potek seje občinskega sveta, ki je odprta za javnost se 

snema z zvočno in avdio-video snemalno napravo. Posnetki 
se hranijo v času mandata občinskega sveta in se izbrišejo 
najkasneje v roku 2 let od konstitutivne seje sveta.

Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvaja občinska 
uprava oziroma za to pooblaščeni zunanji izvajalec. Zvočni in 
avdio-video posnetki se uporabljajo z namenom obveščanja 
javnosti, priprave zapisnikov sej, zaradi transparentnosti delova-
nja in sprejemanja odločitev občinskega sveta, s predvajanjem 
posnetkov sej na uradni spletni strani občine. Posnetki sej se 
lahko predvajajo najdlje do 30 dni od potrditve zapisnika seje.

Seje sveta se neposredno ne prenašajo.
Glede avdio-video snemanja in objavljanjem teh posnet-

kov se vzpostavi Evidenca avdio-video posnetkov sej občin-
skega sveta, ki se vpiše v katalog zbirk osebnih podatkov, ki 
ga vodi upravljavec zbirke Občina Lendava.

Pred pričetkom posamezne seje občinskega sveta je v 
prostoru, kjer seja poteka na vidnem mestu objavljeno poslov-
niško določilo o zvočnem in avdio-video snemanju in namenu 
snemanja sej sveta. S tem se šteje, da je aktivni udeleženec 
seje (župan, član občinskega sveta, javni uslužbenec občinske 
uprave) k zvočnemu in avdio-video snemanju seje podal svoje 
soglasje. Soglasje k zvočnemu in avdio-video snemanju seje 
pa morajo podati vsi zunanji poročevalci in drugi vabljeni gosti. 
Soglasje velja za celo mandatno obdobje v katerem je bilo 
pridobljeno.

Vsi aktivni udeleženci sej občinskega sveta so odgovorni, 
da v svojih predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih 
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osebnih podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem primeru 
na sejah javnost prisotna, javen pa je tudi zvočni zapis in 
avdio-video posnetek.

Snemanje sej, odprtih za javnost, je skladno z zakonom, 
ki ureja medije, dopustno tudi za akreditirane predstavnike 
medijev.

Zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta je 
svetnikom ali tretjim osebam prepovedano brez soglasja vseh 
navzočih na seji.

Posnetki sej ali njihovih delov iz katerih je javnost izklju-
čena se zaradi obdelave varovanih podatkov ne objavljajo. 
Seje, ki so zaprte za javnost oziroma deli sej, ki niso odprte za 
javnost, se lahko snemajo le z zvočno napravo in le z namenom 
priprave zapisnika seje.

Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje dobe-
sedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega 
zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu. 
Občan lahko poda zahtevo za dobesedni prepis dela seje kot 
informacija javnega značaja.

Prejem prepisa dela posnetka seje podpišeta prosilec 
in javni uslužbenec, ki je zadolžen za svetovanje na področju 
dela občinskega sveta ali po njem pooblaščeni drug javni 
uslužbenec.

3. člen
V 49. členu se črta drugi stavek ter se nadomesti z na-

slednjim besedilom:
»Pri razpravah se poimensko navedejo razpravljavci, zelo 

kratek povzetek razprave posameznega razpravljavca pa se 
zapiše le na njegovo izrecno zahtevo.«

4. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 54. člena, ki 

se sedaj glasi:
»Predsednik delovnega telesa organizira in vodi delo 

delovnega telesa, sklicuje njegove seje, razen 1. seje, katero 
skliče župan, in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge 
v občinskem svetu.«

5. člen
Spremeni se prvi stavek 57. člena, ki se sedaj glasi:
»S tem poslovnikom se podrobneje določi sprejemanje 

odlokov, sprejemanje občinskega proračuna in prostorskih 
planov, prečiščenih besedil odlokov, drugih aktov občinskega 
sveta kot so odredbe, navodila in sklepi ter obveznih razlag 
določil posameznih predpisov, ki jih sprejema občinski svet.«

6. člen
Dodajo se novi 75.a, 75.b in 75.c člen, ki se glasijo:

»Postopek za sprejem prečiščenih besedil

75.a člen
Če je kakšen občinski splošni akt zaradi številnih spre-

memb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lah-
ko predlagatelj predloži občinskemu svetu uradno prečiščeno 
besedilo splošnega akta, ki vključuje vse do takrat sprejete 
spremembe in dopolnitve tega akta.

Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka sprej-
me občinski svet brez razprave.

Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Sprejem drugih aktov občinskega sveta

75.b člen
O drugih aktih občinskega sveta kot so odredbe, pravil-

niki, navodila in sklepi občinski svet odloča v eni obravnavi.

Postopek za sprejem obvezne razlage

75.c člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo 

za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno 

pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles 
občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in ob-
činske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, 
pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah tega 
poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem odloka.

Občinski svet sprejema obvezno razlago statuta z dvotre-
tjinsko večino vseh članov občinskega sveta, obvezno razlago 
poslovnika z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega 
sveta, obvezne razlage drugih splošnih aktov pa se sprejemajo 
z večino, ki je predpisana za sprejem splošnega akta, na kate-
rega se obvezna razlaga nanaša.

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.«

7. člen
V 87. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Snemanje sej občinskega sveta poteka po postopku, ki 

je določen v 48. členu tega poslovnika.«
Črta se besedilo tretjega in četrtega odstavka. Sedanji 

četrti odstavek postane tretji odstavek.

8. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Lendava začnejo veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 03502-0001/2015
Lendava, dne 17. julija 2019

Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

2355. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v Občini Lendava

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 
51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 
ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list št. 32/17, 5/19 
in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 7. redni seji dne 
17. 7. 2019 sprejel

O D L O K
o načinu opravljanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe v Občini Lendava

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
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2. člen
(javna služba)

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe 
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Lendava (v 
nadaljevanju: občina).

(2) Javna služba po tem odloku obsega vsak prevoz 
pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne 
službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, 
odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in 
nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z 
uporabo le-teh.

3. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, 
ki obsega:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostor-
sko razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega obliko-

vanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe, ki so lastnina občine,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.

4. člen
(uporabniki)

Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba.

5. člen
(izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je 
določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost 
ter v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

6. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena 
tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo 
določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

7. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

Občina zagotavlja opravljanje javne službe v okviru 
javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK 
Kft. Lendva.

8. člen
(območje zagotavljanja javne službe)

Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne 
občine.

3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽB

9. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna 
pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do 

hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega 
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 
izvajalca javne službe.

4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

10. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)

Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno službo 
s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov, brez odlašanja ter v 
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, 
podzakonskimi predpisi, tem odlokom in odlokom, s katerim se 
ureja pokopališki red v občini.

5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

11. člen
(pravice uporabnikov)

Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako 
dostopna vsem uporabnikom na območju občine.

12. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne 
službe poravnati opravljeno storitev iz 9. člena tega odloka v 
skladu s ceno storitve javne službe.

6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

13. člen
(viri financiranja storitev)

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 
javne službe:

– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

7 VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH 
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

14. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)

Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje 
javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja pokopališki objekt 
na zemljišču s parc. št. 6487 v k.o. Lendava.

8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

15. člen
(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne službe se določijo na podlagi 
metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo 
s svojim aktom določi vlada.

(2) Ceno storitev javne službe, ki jo za območje občine 
predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o ceni storitve 
javne službe, določi Občinski svet Občine Lendava.

9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

16. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska 
inšpekcija.
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(2) Pri izvajanju nadzora lahko organ nadzora izdaja 
odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti 
izvrševanje določb tega odloka.

(3) Občinska uprava občine ima pravico kadarkoli vpo-
gledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, 
pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

10 KONČNA DOLOČBA

17. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 354-0056/2019-4
Lendava, dne 17. julija 2019

Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

2356. Odlok o pokopališkem redu v Občini Lendava

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 
84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – 
odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 62/16), 3. 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) ter 
18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 
5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 7. redni seji 
dne 17. 7. 2019 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Lendava

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom Občina Lendava (v nadaljevanju: občina) 
določa:

1. način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
2. način izvajanja pogrebne slovesnosti;
3. storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko 

zagotavljajo na posameznem pokopališču;
4. osnovni obseg pogreba;
5. način in čas pokopa;
6. način pokopa, če je plačnik občina;
7. možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo pro-

stora;
8. ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na po-

kopališčih ni mrliške vežice;
9. pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
10. obratovanje mrliških vežic;
11. obseg prve ureditve groba;
12. vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;

13. način oddaje grobov v najem;
14. postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 

obnova spomenikov in grobnic, ter vsak drug poseg v prostor 
na pokopališču;

15. zvrsti grobov;
16. okvirni tehnični normativi za grobove;
17. mirovalna doba za grobove;
18. enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objek-

tov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
19. pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za 

izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upra-
vljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;

20. razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede 
na enojni grob;

21. druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti 
ter uporabnikov.

3. člen
(javna služba)

(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne 
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna 
služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo 
in izvedbo pogreba.

(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje 
pokopališč.

4. člen
(upravljavec pokopališč)

(1) Upravljavec pokopališč je oseba javnega prava, ki 
jo za upravljavca določi župan s svojim aktom v skladu z za-
konom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in 
lokalnih skupnosti.

(2) Na območju Občine Lendava so naslednja pokopa-
lišča:

– Čentiba za naselje Čentiba,
– Dolina za naselje Dolina,
– Pince za naselji Pince in Pince Marof,
– Petišovci za naselja Petišovci, Benica in Trimlini,
– Dolnji Lakoš za naselji Dolnji in Gornji Lakoš,
– Gaberje za naselje Gaberje,
– Kot za naselje Kot,
– Kapca za naselje Kapca,
– Hotiza za naselje Hotiza,
– Kamovci za naselje Kamovci,
– Radmožanci za naselje Radmožanci,
– Genterovci za naselje Genterovci,
– Mostje za naselji Mostje in Banuta,
– Dolga vas za naselji Dolga vas in Dolgovaške gorice,
– Lendavske gorice – pri kapeli Svete Trojice za naselja 

Lendava, Lendavske in Dolgovaške gorice,
– Lendava – gornje, spodnje in novo pokopališče za na-

selja Lendava, Trimlini in Lendavske gorice, novo pokopališče 
tudi za naselje Čentiba,

– Dolga vas za pripadnike židovske skupnosti.

5. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je 
določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, 
in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

6. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopa-
liške dejavnosti iz 3. člena tega odloka, ki niso posebej urejena 
s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s 
področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
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2 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA

7. člen
(24-urna dežurna služba)

(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja 
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstve-
nega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe.

(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine 
je javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK 
Kft. Lendva.

(3) Ceno storitve 24-urne dežurne službe z elaboratom 
o ceni storitve javne službe na predlog izvajalca javne službe 
potrdi pristojni občinski organ.

3 POGREBNA SLOVESNOST

8. člen
(način izvajanja pogrebne slovesnosti)

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred 
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.

(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita 
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti.

(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo 
voljo in na način, določen s tem odlokom.

(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in 
pogrebni slovesnosti, odloča o njem naročnik pogreba.

(5) Pri pogrebni slovesnosti se ne sme uporabljati tujih 
zastav, tuje himne ali drugih tujih državnih simbolov, razen dr-
žavnih simbolov R Madžarske na dvojezičnem območju občine.

(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi pred-
stavniki verskih skupnosti in društev.

4 STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA

9. člen
(pokopališko pogrebno moštvo)

(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zagotavlja 
upravljavec pokopališča ali druge osebe na željo naročnika 
pogreba.

(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo 
prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma 
upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z 
raztrosom pepela.

(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna 
upravljavec pokopališča izvajalcem pogrebnih storitev po ve-
ljavnem ceniku.

5 POGREB

10. člen
(osnovni obseg pogreba)

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo 
pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno 
s pogrebno opremo.

5.1 Prijava pokopa

11. člen
(prijava pokopa)

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega 
odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejav-
nosti, ki ga je izbral naročnik pogreba, ali občina, kjer je imel 
pokojnik zadnje stalno prebivališče oziroma kadar ni mogoče 

ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, občina, kjer je 
imel pokojnik zadnje začasno prebivališče, če pa tudi zadnjega 
začasnega prebivališče ni mogoče ugotoviti, prijavi pokop obči-
na, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.

(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izva-
jalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni 
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matične-
ga registra, kjer je bila smrt prijavljena.

5.2 Priprava pokojnika

12. člen
(priprava pokojnika)

Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepe-
litvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v 
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

5.3 Minimalna pogrebna slovesnost

13. člen
(minimalna pogrebna slovesnost)

Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno 
pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz 
mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.

5.4 Pokop

14. člen
(pokop)

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmr-
tnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni 
prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, 
določen s tem odlokom.

(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča 
pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov 
v grobnice verskih skupnosti.

(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice 
verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po pred-
hodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine.

6 NAČIN IN ČAS POKOPA

15. člen
(način pokopa)

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste po-
kopov:

1. pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in poko-
plje v grob,

2. pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 
shranijo v žaro in pokopljejo v grob,

3. raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem 
prostoru na pokopališču ali na določenem prostoru zunaj po-
kopališča,

4. posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice 
verskih skupnosti.

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi 
in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.

(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopa-
lišča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne 
dejavnosti.

(4) Na pokopališču pri kapeli Svete Trojice novi pokopi 
niso dovoljeni, razen v že obstoječa grobna mesta.

16. člen
(čas pokopa)

(1) Pokop na pokopališčih v občini se lahko opravi vsak 
dan med 09:00 in 19:00 uro.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se mora pokop v vsa-
kem primeru zaključiti ob dnevni svetlobi.



Stran 6072 / Št. 48 / 2. 8. 2019 Uradni list Republike Slovenije

(3) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in na-
ročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

7 NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA

17. člen
(način pokopa, če je plačnik občina)

Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop s krsto, z 
žaro ali raztrosom pepela, v skladu z 10. členom odloka.

8 POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA

18. člen
(pokop zunaj pokopališča)

V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot poseb-
ni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti 
ali kot raztros pepela, vendar le ob predhodnem soglasju, ki ga 
izda občinska uprava občine.

9 MRLIŠKE VEŽICE

19. člen
(mrliške vežice)

(1) Na pokopališčih, kjer so mrliške vežice, je njihova 
uporaba obvezna.

(2) Mrliška vežica na novem pokopališču v Lendavi se 
uporablja tudi za gornje in spodnje pokopališče v Lendavi, med-
tem ko se vse preostale mrliške vežice uporabljajo za območja 
pokopališč, na katerih se nahajajo.

(3) Mrliške vežice obratujejo vsak dan med 7. uro zjutraj 
in 22. uro zvečer.

(4) Do pogreba krsta s pokojnikom ali žara leži v mrliški 
vežici posameznega pokopališča, v primeru, ki ga določa za-
kon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, pa lahko tudi 
doma.

10 PRVA UREDITEV GROBA

20. člen
(prva ureditev groba)

Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame 
ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.

11 VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU  
NA POKOPALIŠČU

21. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na 

pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopa-

liške objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi register 

sklenjenih pogodb;
3. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predho-

dni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajal-
cem pogrebne dejavnosti;

4. vodi evidenco o grobovih in pokopih;
5. organizira in nadzira dela na pokopališču;
6. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi ne-

posredni okolici;
7. skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in 

njenega funkcionalnega prostora.

22. člen
(prepovedi)

Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, 

razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
2. odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega 

prostora;
3. odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v 

pokopališke kapacitete za odpadke;
4. onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških objektov 

in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
5. vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na 

območju pokopališča;
6. odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških 

prostorov in z objektov v območju pokopališča;
7. opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostru-

garskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
8. uporabljati prevoznih sredstev razen otroških, invalidskih 

in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča.

12 NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM

23. člen
(oddaja grobov v najem)

(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na pod-
lagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.

(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična 
oseba.

(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v na-
jemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s 
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti 
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj 
pokopališča.

(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto 
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene 
druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pi-
snem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne 
pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.

(5) Najemniki upravljavcu pokopališča plačujejo grobnino, 
katere višino na predlog upravljavca pokopališča s sklepom 
določi občinski svet, ki pri tem upošteva tudi morebitno po-
grebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju 
pokopališča.

(6) Do določitve višine grobnine na način iz prejšnjega 
odstavka veljajo obstoječe višine grobnine.

24. člen
(pogodba o najemu groba)

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1. osebe najemnega razmerja;
2. čas najema;
3. vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4. osnove za obračun višine letne najemnine in način 

plačevanja;
5. obveznost najemojemalca glede urejanja grobov ozi-

roma prostora za grob;
6. ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemnika 

iz te pogodbe.

13 POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU

25. člen
(posegi v prostor na pokopališču)

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na 
pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca 
pokopališča.
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(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, 
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij 
na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.

(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh 
od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti 
kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja 
odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave 
je dokončna, zoper njo pa je mogoče upravni spor.

14 GROBOVI

26. člen
(zvrsti grobov)

Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in 
prostorov za pokop:

1. enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor in grobnice,
2. žarni grobovi,
3. prostor za anonimne pokope,
4. prostor za raztros pepela.

15 OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE

27. člen
(grobovi)

(1) Maksimalne mere nagrobnega prostora so sledeče:
1. enojni grob z urejeno obrobo: širina 1,0 m, dolžina 

2,6 m in obroba 0,2 m;
2. dvojni grob z urejeno obrobo: širina 2,0 m, dolžina 

2,6 m in obroba 0,2 m;
3. žarni grob s cvetličnim koritom in brez napisne plošče 

ter z urejeno obrobo: širina 0,57 m, dolžina 0,78 m, obroba 
0,2 m; cvetlično korito dolžine 1,0 m in širine 0,33 m;

4. žarni grob z napisno ploščo in urejeno obrobo: širina 
0,64 m, dolžina 1,0 m, obroba 0,2 m; napisna plošča višine 
0,6 m in širine 0,54 m;

5. otroški grob z urejeno obrobo: širina 0,8 m, dolžina 
1,4 m in obroba 0,2 m.

(2) Povečani grobni prostor je grobni prostor večjih dimen-
zij od dvojnega groba.

(3) Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
(4) Nagrobni spomenik je lahko visok največ 100 cm nad 

okvirjem.
(5) Mere grobne jame so sledeče: širina 0,8 m, dolžina 

2,2 m, globina 1,8 m (pri otroškem grobu 1,2 m).

28. člen
(žarni grobovi)

(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se 
pokopavajo le žare.

(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.

29. člen
(mirovalna doba za grobove)

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega po-
kopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop 
s krsto ne sme biti krajši od desetih let.

(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v 
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mi-
rovalne dobe, razen v primeru pokopa z žaro, ko se pokop na 
isto mesto v grobu lahko opravi pred pretekom mirovalne dobe.

16 CENIK UPORABE POKOPALIŠČA,  
POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE 

POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE

30. člen
(cenik)

Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objek-
tov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture se določi s 

sklepom občinskega sveta. O določitvi in spreminjanju cenika 
odloča občinski svet na obrazložen predlog upravljavca poko-
pališča.

17 POGREBNA PRISTOJBINA

31. člen
(pogrebna pristojbina)

(1) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogre-
ba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.

(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopa-
lišča v občini in se lahko določi s sklepom občinskega sveta.

18 RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO 
GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB

32. člen
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede  

na enojni grob)
(1) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobni-

na za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne 
grobnine in znaša:
Vrsta groba Razmerje grobnine
enojni grob 1
dvojni grob 1,7
žarni grob 1
otroški grob 0,75
povečan grobni prostor 2,5

(2) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem 
znesku ob raztrosu pepela v višini osnovne grobnine za 5 let.

19 NADZOR

33. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska 
inšpekcija.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko organ nadzora izdaja 
odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti 
izvrševanje določb tega odloka.

(3) Občinska uprava občine ima pravico kadarkoli vpo-
gledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, 
pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

20 PREKRŠKI

34. člen
(prekrški)

(1) Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši dolo-
čila 22. člena tega odloka, in posameznik, ki ravna v nasprotju 
z določbami 25. člena tega odloka.

(2) Z globo 250 EUR se kaznuje pravna oseba, samostoj-
ni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ter odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v 
nasprotju z določbami 22. ali 25. člena tega odloka.

21 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
(obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja)

Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, 
ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na 
obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
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36. člen
(enotni cenik pokopališč in pokopališke infrastrukture)
V roku 60-ih dni po določitvi upravljavca pokopališča, je 

upravljavec pokopališča dolžan občinskemu svetu predložiti v 
potrditev enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objek-
tov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.

Do sprejetja cenika iz prejšnjega odstavka veljajo obstoje-
če cene uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav 
ter druge pokopališke infrastrukture.

37. člen
(obveznost sklenitve najemnih pogodb)

Upravljavec pokopališča mora v roku enega leta od uve-
ljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki 
jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe.

38. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o pokopališkem redu na območju Občine Lendava štev. 
352-9/74-3 z dne 2. 9. 1985.

39. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 354-0055/2019-4
Lendava, dne 17. julija 2019

Župan
Občine Lendava 
Janez Magyar

2357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o komunalnem prispevku v Občini Lendava

Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 
in 76/14 – odločba US) in 18. člena Statuta Občine Lendava 
(Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine 
Lendava na 7. redni seji dne 17. 7. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o komunalnem prispevku v Občini Lendava

1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Lendava 

(Uradni list RS, št. 46/18 in 74/18) se spremeni drugi odstavek 
9. člena odloka, ki glasi:

»Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme 
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto 
mere, tj. na m2 parcele Cp(ij) in na m2 neto tlorisne površine 
objekta Ct(ij), znašajo:

Vrsta komunalne opreme
Obračunski stroški na enoto 

(EUR)
parcele Cp(ij) NTPO Ct(ij)

Cestna infrastruktura 2,0948 7,2000
Vodovodna infrastruktura 1,2096 9,3520
Kanalizacijska infrastruktura 1,4042 10,5910

«.

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

prične veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 03504-0010/2018-9
Lendava, dne 17. julija 2019

Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

LJUBLJANA

2358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem lokacijskem načrtu za del 
območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 18., 61. in 98. 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, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
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

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja 
urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)

1. člen
V Odloku o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja 

urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) (Uradni list RS, št. 109/07, 
15/09 – popr., 30/09 – obv. razl., 69/09, 78/10 in 27/11) se v 
prvem odstavku 1. člena besedilo »(v nadaljevanju občinski 
lokacijski načrt)« nadomesti z besedilom »(v nadaljnjem bese-
dilu tudi: OLN)«.

2. člen
V 2. členu se beseda »treh« nadomesti z besedo »štirih«.

3. člen
V 3. členu se v točki II. besedilo za dvopičjem za napove-

dnim stavkom nadomesti z besedilom:
»1.1. Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne 

občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN 
MOL ID) s prikazom območja OLN

2.1. Prikaz širšega območja M 1:2000
3.1. Prikaz območja OLN na katastrskem načrtu M 1:500
3.2. Prikaz območja OLN na geodetskem načrtu M 1:500
3.3 Načrt parcelacije – obodna parcelacija, parcelacija 

zemljišč in zakoličba objektov na katastrskem načrtu M 1:500
3.4 Načrt parcelacije – obodna parcelacija, parcelacija 

zemljišč in zakoličba objektov na geodetskem načrtu M 1:500
4.1. Ureditvena situacija M 1:500
4.2. Ureditvena situacija – nivo pritličja M 1:500
4.3. Ureditvena situacija – nivo kleti M 1:500
4.4. Značilni prerez M 1:500
4.5. Komunalna ureditev – prikaz priključevanja objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo M 1:500
4.6. Prometna ureditev, idejna višinska regulacija M 1:500
5.1. Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami M 1:500«.

4. člen
V 4. členu dosedanje besedilo člena postane prvi odsta-

vek, za katerim se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
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»Priloge sprememb in dopolnitev OLN z datumom maj 
2019 so:

1. izvleček OPN MOL ID,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OLN,
6. povzetek za javnost.«.

5. člen
V 5. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki 

se glasi: »Spremembe in dopolnitve OLN z datumom maj 2019 
je izdelal Genius loci d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 
462-18.«.

6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
(ureditveno območje)

Ureditveno območje OLN obsega enoto urejanja prosto-
ra ŠI-323, ki obsega zemljišča parcel št. 1758/1, 796/7 – del, 
798/31 – del, 801/4 – del, 802/12 – del, 1756/5 – del, vse k. o. 
1738 Dravlje. Površina območja OLN znaša 6.737 m2.«.

7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
(členitev ureditvenega območja)

V ureditvenem območju OLN so opredeljene tri prostorske 
enote, in sicer PE1, PE2 in PE3. Prostorska enota PE1 obsega 
zemljišča parcel št. 1758/1, 802/12 – del, 1756/5 – del, vse 
k. o. 1738 Dravlje. Prostorska enota PE2 obsega zemljišče 
parcele št. 798/31 – del, k. o. 1738 Dravlje. Prostorska enota 
PE3 obsega zemljišča parcel št. 796/7 – del in 801/4 – del, obe 
k. o. 1738 Dravlje.

Prostorska enota PE1 je namenjena gradnji objektov. 
Prostorski enoti PE2 in PE3 sta namenjeni ureditvi zunanjih 
površin.«.

8. člen
8. in 9. člen se črtata.

9. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

Dopustni objekti in dejavnosti
V območju OLN so dopustni naslednji objekti in dejav-

nosti:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 

stanovanji,
– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne 

družbene skupine: dom za starejše, 
študentski dom, bivalne skupnosti  
in podobno

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 
nastanitev: hotel, prenočišča,

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 

nastanitev,
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe,

– 12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina do 
200,00 m2 bruto tlorisne površine  
(v nadaljnjem besedilu: BTP), lokalna 
trgovina od 200,00 do 500,00 m2 BTP 
objekta ali dela objekta),

– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 
300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: dvorane  
za družabne prireditve in prostori za 
društvene dejavnosti,

– 12620 Muzeji in knjižnice: galerije, knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo: stavbe  
za predšolsko vzgojo, glasbene šole, 
stavbe za neinstitucionalno izobraževanje,

– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: ambulante,
– 12650 Stavbe za šport,
– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe  

na prostem,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 

rekreacijo in prosti čas: otroška in druga 
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso 
sestavni deli javne ceste, zelenice in druge 
urejene zelene površine.

Vrste objektov in dejavnosti iz prve do tretje alineje prej-
šnjega odstavka je dopustno umestiti v etaže nad pritličjem. 
Vrsto objekta in dejavnosti iz pete alineje prejšnjega odstavka 
je dopustno umestiti samo v pritličje. Vrste objektov in dejavno-
sti iz četrte ter šeste do osemnajste alineje prejšnjega odstavka 
je dopustno umestiti v pritličje ter v prvo, drugo, tretje in četrto 
nadstropje. Če so vrste objektov in dejavnosti iz četrte ter šeste 
do osemnajste alineje prejšnjega odstavka umeščene samo v 
enega izmed objektov-stolpov, so v tem lahko umeščene od 
pritličja do vključno sedmega nadstropja. V slednjem primeru 
je v ostalih treh objektih-stolpih vrste objektov in dejavnosti 
iz četrte ter šeste do osemnajste alineje prejšnjega odstavka 
dopustno locirati samo v pritličju.

Dejavnosti iz prve do tretje alineje prvega odstavka tega 
člena ni dopustno načrtovati v isti etaži, kot dejavnosti iz drugih 
alinej prejšnjega odstavka.

Prostore za medgeneracijski center, ki sodi v vrsto objek-
tov iz štirinajste alineje prvega odstavka tega člena, je treba 
obvezno zagotoviti v pritlični etaži enega od objektov-stolpov 
in v minimalni velikosti 100,00 m2 BTP.

V območju OLN so pod terenom dopustni naslednji objekti 
in dejavnosti:

– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, pokrita parkirišča,
– spremljajoči prostori za lastne potrebe: shrambe, skla-

dišča, energetski prostori, kolesarnice in podobno.
Zazidalna zasnova
V območju OLN je predvidena gradnja štirih večsta-

novanjskih objektov-stolpov s skupno podzemno garažo. 
Objekti-stolpi so postavljeni vzporedno z Rakuševo ulico. V 
parterju je zazidava dopolnjena z zunanjo ureditvijo, ki razgi-
bano, v različnih višinah ustvari urbano pokrajino. Pod površino 
zunanje ureditve-pokrajine je dopustno locirati prostore, name-
njene kolesarnicam, zbirnim mestom za odpadke, tehničnim 
prostorom za priključke na infrastrukturne naprave ter nadstre-
šnici nad uvozno rampo v podzemno garažo.

Zasnova zunanje ureditve
Zunanja ureditev-pokrajina je v delih, ki so namenje-

ni dostopom in dovozom do objektov-stolpov predvidena kot 
ravna površina. Razgibani deli zunanje ureditve so predvideni 
v različnih oblikah in višinah, ki so lahko na mestih, kjer so 
predvideni prostori, namenjeni kolesarnicam, zbirnim mestom 
za odpadke, tehničnim prostorom ter nadstrešnici nad uvozno 
rampo, visoki največ 3,50 m. Najvišji deli razgibanega dela zu-
nanje ureditve morajo biti od ravnih površin oddaljeni najmanj 
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2,50 m, razen v delu kjer zunanja ureditev-pokrajina prekriva 
uvozno rampo v kletne etaže.

Za dimenzioniranje velikosti in načrtovanje odprtih bi-
valnih površin na območju OLN se pri objektih, namenjenih 
bivanju, upošteva naslednje:

– najmanj 30% površine gradbene parcele je treba na-
meniti odprtim bivalnim površinam; odprte bivalne površine so 
zelene ali tlakovane površine, namenjene bivanju na prostem, 
ki ne služijo kot prometne ali komunalne funkcionalne površine,

– odprte bivalne površine vključujejo najmanj 50% zelenih 
površin na raščenem terenu in največ 50% tlakovanih površin; 
tlakovane površine lahko obsegajo do 70%, če so urejene kot 
trgi ali večnamenske ploščadi,

– na vsako stanovanje v predvidenih večstanovanjskih 
objektih je treba na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti naj-
manj 15,00 m2 odprtih bivalnih površin, od tega mora biti naj-
manj 7,50 m2 namenjenih za otroška igrišča in najmanj 5,00 m2 
površin za rekreacijo in druženje stanovalcev; odprte bivalne 
površine morajo biti namenjene skupni rabi vseh stanovalcev 
večstanovanjskih stavb,

– velikost odprtih bivalnih površin, predpisana v prvi in tre-
tji alineji tega odstavka, se ne sešteva; upošteva se tisti od nor-
mativov, ki zagotavlja večjo kvadraturo odprtih bivalnih površin,

– če seštevek z normativom določenih površin otroških 
igrišč glede na število stanovanj presega 200,00 m2, je naj-
manjša velikost enovitega območja otroških igrišč 200,00 m2,

– če seštevek površin, namenjenih za rekreacijo in dru-
ženje stanovalcev glede na število stanovanj znaša več kot 
200,00 m2, je najmanjša velikost enovitega območja za rekre-
acijo in druženje 200,00 m2,

– igrišča za igro mlajših otrok morajo biti umaknjena od 
prometnic in urejena v radiju 100,00 m od vhoda v stanovanj-
sko stavbo.

Pri stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene 
skupine je treba na gradbeni parceli zagotoviti na vsako poste-
ljo najmanj 5,00 m2 odprtih bivalnih površin.

Na delu zelenic, ki so na raščenem terenu in na ozelenje-
nem delu zunanjih površin nad kletnima etažama, je predvide-
na zasaditev visoke in nizke vegetacije.

Celotna zunanja ureditev na območju OLN je namenje-
na pešcem in kolesarjem. Motorni promet se na podzemne 
garaže priključuje takoj za priključkom na javno površino. Del 
tlakovanih površin je namenjen intervencijskim površinam v 
primeru požara.

Univerzalna gradnja in uporaba objektov
Načrtovanje objektov in zunanjih površin mora omogo-

čati enakovredno uporabo vsem ljudem, skladno z veljavnimi 
predpisi, ki določajo merila za univerzalno graditev in uporabo 
objektov.

Minimalno 15% delež stanovanj mora biti urejen skladno 
z merili o univerzalni gradnji in uporabi objektov. Prostori v teh 
stanovanjih morajo biti hkrati urejeni skladno s tehničnimi zah-
tevami za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše.

Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve je dolo-
čena v grafičnih načrtih 4.1 »Ureditvena situacija«, 4.2 »Uredi-
tvena situacija – nivo pritličja«, 4.3 »Ureditvena situacija – nivo 
kleti«.«.

10. člen
11. člen se črta.

11. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(dopustni posegi)

Na območju OLN so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev obstoječih objektov in naprav,
– gradnja novih objektov,
– urejanje zunanjih površin,
– prestavitev komunalnih vodov,

– izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo,
– urejanje prometne infrastrukture.«.

12. člen
13. člen se črta.

13. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Objekti-stolpi morajo biti oblikovani po enotnem proporci-
onalnem vzorcu in oblikovnem principu. Izbor oblik, materialov 
in barv na fasadah mora biti usklajen znotraj območja OLN. 
Barva fasad se določi v projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Fasade objektov ne smejo biti signalnih ali fluore-
scentnih barv, to je barv, ki so v prostoru izrazito moteče (na 
primer citronsko rumena, živo zelena, intenzivno vijolična, živo 
roza, turkizno modra).

Pri oblikovni zasnovi objektov-stolpov je potrebno pred-
videti vse rešitve za uporabo zunanjih stanovanjskih površin 
(nadstreški na bivalnih terasah) ter zastrto namestitev indivi-
dualnih klimatskih naprav. Kasnejše individualne izvedbe nad-
streškov ter zasteklitev zunanjih bivalnih stanovanjskih površin 
niso dopustne.«.

14. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

Površine za rekreacijo in druženje stanovalcev je treba 
opremiti z urbano opremo, ki zagotavlja uporabo zunanjih po-
vršin, skladno z njihovo funkcijo. Urbana oprema vključuje tudi 
postavitev klopi, stojal za kolesa, cvetličnih korit večjih dimenzij, 
pergol, ograj, pregrad za ločevanje posameznih ambientov, 
okrasnih bazenov in vodnjakov ter skulptur in spominskih obe-
ležij. Uporabljena oprema mora biti oblikovno enotna.

Otroška igrišča je treba opremiti z raznolikimi tipi igral, 
primernimi za vse starostne skupine. Del igral mora biti prime-
ren za funkcionalno ovirane uporabnike. Minimalno je treba 
zagotoviti štirideset igralnih mest na sestavljenih ali enostavnih 
igralih. Izbrana igrala ter podloge na otroških igriščih morajo 
ustrezati veljavnim standardom glede varnosti uporabe. Igrišča 
je treba opremiti s pitno vodo in osvetlitvijo.

Vrsto, velikost, obliko in pogoje za namestitev objektov 
za oglaševanje na območju OLN v času gradnje in po izgra-
dnji se sme izvajati izključno skladno z veljavnim gradbenim 
dovoljenjem.

Intervencijske poti znotraj OPN morajo biti urejene tako, 
da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obremenitvijo 
do 10 ton. Intervencijske poti in površine za postavitev gasilskih 
vozil je treba načrtovati, izvesti, označiti in vzdrževati v skladu 
s predpisi s področja varstva pred požarom. Na intervencijskih 
poteh ter površinah za postavitev gasilskih vozil ni dopustno 
postavljati igral, elementov urbane opreme ali izvesti zasaditev.

Obstoječe drevje je dopustno ohraniti in ga dopolniti z 
novo zasaditvijo. Skupaj mora nova zasaditev obsegati naj-
manj 17 dreves. Sadike dreves morajo imeti obseg debla več 
kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi in z višino 
debla več kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne 
razmere in varnostno-zdravstvene zahteve.

Pri sajenju dreves in druge vegetacije je treba upoštevati 
naslednje pogoje:

– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba za-
gotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in 
zračenje tal nad koreninskim sistemom; odprtina za prehajanje 
zraka in vode mora biti velika najmanj 3,00 m2,

– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa 
mora biti najmanj 2,00 m. Če zahtevanega odmika ni mogoče 
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zagotoviti, je treba z ustreznimi ukrepi komunalne vode zava-
rovati pred poškodbami zaradi rasti podzemnih delov dreves,

– odmik podzemnih komunalnih vodov in drugih podze-
mnih posegov od dreves v drevoredu POT-i mora biti skladno 
z arborističnim mnenjem, Tisa d.o.o., št. 60/2018, november 
2018, najmanj 4,00 m od debla drevesa.

Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnih načrtih 
4.1 »Ureditvena situacija« in 4.2 »Ureditvena situacija – nivo 
pritličja«.«.

15. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Tlorisni gabariti objektov nad terenom in njihova posta-
vitev

Objekti-stolpi imajo v OLN oznake A, B, C in D in imajo 
naslednji največji dopustni tlorisni gabarit:

– v pritličju in etažah 1N do 10N 20,00 m x 20,00 m,
– v etažah 11TE do 15TE se gabarit 20,00 m x 20,00 m 

terasasto manjša.
Tlorisni gabariti etaž pod terenom
Dimenzija etaž pod terenom je 113,00 m x 43,80 m.
Višinski gabariti in višinske kote
Etažnost objektov-stolpov nad terenom je največ pritličje, 

10 nadstropij in 5 nadstropij, ki se proti vrhu terasno manjšajo 
(P+10N+5TE). Najmanjše dopustno število etaž nad terenom 
je 12. Najvišja kota zaključnih vencev na robovih pete terasne 
etaže je +55,00 m. Višino zaključnih vencev lahko nad etažo 
5TE po višini presegajo tehnični prostori (dvigala, stopnišče, 
inštalacijski prostori).

Pod terenom sta predvideni dve kletni etaži (2K). Najnižja 
dopustna globina tal v 2. kletni etaži je –10,00 m. Pod nivojem 
terena je dopustno izvesti ukrepe za zaščito gradbene jame.

Izhodiščna višinska kota terena pri vhodih v objekte-stol-
pe ±0,00 m = 307,00 m n. m. v.

Zmogljivost objektov
Skupna dopustna BTP v vseh objektih, zgrajenih na ob-

močju OLN nad terenom, je največ 24.000 m2.
Skupna dopustna BTP vseh dejavnosti nad terenom, do-

ločenih v prvi do tretji alineji prvega odstavka pod podnaslovom 
»Dopustni objekti in dejavnosti« 10. člena tega odloka, je naj-
več 21.850 m2. Med te površine se ne šteje BTP kolesarnic, v 
primeru da se uredijo v pritličnih etažah objektov-stolpov. Delež 
stanovanj je lahko tudi manjši, vendar ne manj kot 60% vseh 
BTP nad terenom.

BTP objektov se izračuna skladno s standardom SIST 
ISO 9836. Izračun BTP objektov nad terenom vključuje površi-
ne pod točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda.

Največje število stanovanjskih enot, navedenih v prvi 
do tretji alineji prvega odstavka pod podnaslovom »Dopustni 
objekti in dejavnosti« 10. člena tega odloka, je 226.

Odmiki
Odmik objektov, zgrajenih nad terenom od meje sosednjih 

parcel mora biti minimalno 5,00 m. Odmik je lahko manjši, 
vendar ne manj kot 3,00 m, če s tem soglašajo lastniki sose-
dnjih parcel in če so ob tem zagotovljeni ukrepi varstva pred 
požarom.

Odmik podzemnih etaž od meje sosednjih parcel mora biti 
minimalno 3,00 m. Odmik je lahko manjši, če s tem soglašajo 
lastniki sosednjih parcel.

Objekti morajo biti (nad terenom in pod njim) od regulacij-
ske linije javne ceste odmaknjeni najmanj 3,00 m. Če so odmiki 
manjši, mora s tem soglašati organ Mestne uprave Mestne 
občine Ljubljana, pristojen za promet.

Odmik objektov, zgrajenih nad terenom, od meje enote 
urejanja prostora z oznako ZPps mora biti minimalno 10,00 m.

Minimalni odmik med fasadama dveh objektov-stolpov, 
postavljenima v linijo, je 45,00 m.

Tlorisni in višinski gabariti objektov ter odmik med objekti 
so določeni v grafičnih načrtih, 4.1 »Ureditvena situacija«, 4.2 
»Ureditvena situacija – nivo pritličja«, 4.3 »Ureditvena situacija 
– nivo kleti« in 4.4 »Značilni prerez«.«.

16. člen
17. člen se črta.

17. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen
(pogoji za prometno urejanje)

Splošni pogoji
Območje se s polnim priključkom prometno navezuje na 

Rakuševo ulico.
Pri načrtovanju poti za kolesarje in pešce je treba zagota-

vljati najkrajše možne povezave med izvori in cilji kolesarskega 
in peš prometa, zlasti stavb in območij družbene infrastrukture, 
vhodi v stavbe z večjim številom stanovalcev ali zaposlenih, 
postajališči javnega potniškega prometa in večjimi površinami 
za mirujoči promet.

Pri načrtovanju kolesarskega omrežja je treba zagotoviti 
neprekinjenost, direktnost, privlačnost, varnost in udobnost; 
skladno s cilji povečanje kolesarskega prometa in zmanjšanja 
prometa osebnih motornih vozil ter izboljšanje prometnih in 
bivalnih razmer.

Pri načrtovanju površin za kolesarje in pešce je treba 
zgotoviti njihovo varno križanje.

V ureditvenem območju so pešcem namenjene predvsem 
dostopne poti do objektov in druge tlakovane površine.

Površine za pešce je treba načrtovati skladno z merili za 
univerzalno graditev in uporabo objektov. Poleg varnosti so za 
pešce pomembna kakovost, udobje, uporabnost in opremlje-
nost površin za pešce.

Mirujoči promet
Vsa parkirna mesta za motorna vozila za potrebe stano-

valcev in obiskovalcev se uredijo v kletnih etažah. Parkirna 
mesta, namenjena obiskovalcem, je treba s prometno signa-
lizacijo, skladno z veljavnimi predpisi, ločiti od parkirnih mest 
za stanovalce.

Parkirna mesta za kolesa se uredijo v kolesarnicah, ureje-
nih v sklopu zunanje ureditve, pritličnih etažah objektov-stolpov 
ali kletnih etažah. Parkirna mesta za kolesa je treba opremiti 
s stojali, ki omogočajo zaklepanje, morajo biti zavarovana in 
osvetljena. Parkirna mesta za kolesa, namenjena stanovalcem, 
je treba ustrezno ločiti od parkirnih mest za obiskovalce.

Zagotoviti je potrebno naslednje najmanjše število parkir-
nih mest (v tabeli: PM) za motorna vozila in kolesa:

Namembnost Število PM za motorni promet Število PM za kolesa
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 1 PM/stanovanje v velikosti  

do 70,00 m2 neto tlorisne površine,
od tega 10% za obiskovalce
2 PM/stanovanje v velikosti  
nad 70,00 m2 neto tlorisne površine,
od tega 10% za obiskovalce

2 PM na stanovanje za stanovalce 
ter dodatno 1 PM/5 stanovanj za 
obiskovalce

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji 

0,8 PM/stanovanje,
od tega 10% za obiskovalce
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Namembnost Število PM za motorni promet Število PM za kolesa
11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne 
družbene skupine (študentski domovi)

1 PM/4 postelje,
dodatno 10% na terenu za obiskovalce

1 PM/2 postelji

11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne 
družbene skupine (domovi za starejše)

1 PM/6 postelj, od tega 75% za 
obiskovalce

1 PM/5 zaposlenih

12111 Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča)

1 PM/5 sob, 
od tega najmanj 75% PM za goste

0,5 PM/5 sob

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1 PM/10 sedežev in 1 PM/tekoči meter 
točilnega pulta, od tega najmanj 75% 
PM za goste

0,5 PM/10 sedežev in 0,5 PM/tekoči 
meter točilnega pulta

12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev

1 PM/10 sob, od tega najmanj  
75% PM za goste

0,5 PM/3 postelje

12201 Stavbe javne uprave 1 PM/70,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 30% PM za obiskovalce

0,5 PM/100,00 m2 BTP objekta

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,  
ki poslujejo s strankami

1 PM/70,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 40% PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12203 Druge poslovne stavbe 1 PM/70,00 m2 BTP objekta, od tega 
10% PM za obiskovalce

0,5 PM/100,00 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina  
do 200,00 m2 BTP)

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina  
od 200,00 do 500,00 m2 BTP)

1 PM/40,00 m2 BTP, od tega najmanj 
75% PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(obrtno-servisne dejavnosti do 200,00 m2 
BTP)

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(obrtno-servisne dejavnosti od 200,00  
do 500,00 m2 BTP)

1 PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 75% PM za obiskovalce,  
ne manj kot 2 PM za obiskovalce  
na lokal

0,5 PM/100,00 m2 BTP objekta

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1 PM/7 sedežev (obiskovalcev),  
od tega najmanj 75% PM  
za obiskovalce

0,5 PM/5 sedežev

12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/80,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 75% PM za obiskovalce

0,5 PM/60,00 m2 BTP objekta

12630 Stavbe za izobraževanje  
in znanstvenoraziskovalno delo (predšolska 
vzgoja, glasbene šole)

2 PM/oddelek 2 PM/oddelek

12630 Stavbe za neinstitucionalno 
izobraževanje (medgeneracijski center)

1 PM/60,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 10% PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 
(ambulante)

1 PM/20,00 m2 BTP objekta in ne manj 
kot 3 PM, od tega najmanj 50% PM  
za obiskovalce

0,5 PM/20,00 m2 BTP objekta

12650 Stavbe za šport (pretežno namenjene 
razvedrilu, wellness, fizioterapija, kopališče)

1 PM/40,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 80% PM za obiskovalce

0,5 PM/25,00 m2 BTP objekta

»19. člen
(pogoji za komunalno, energetsko  

in telekomunikacijsko urejanje)
Splošni pogoji
Načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe 

komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. Priključitev 
se izvede po pogojih posameznih upravljavcev vodov. Pred 
izvedbo priključka na omrežje je treba zaprositi upravljalca 
omrežja za soglasje za priključitev in predložiti izvedbeno do-
kumentacijo.

Kanalizacijsko omrežje
Javno kanalizacijsko omrežje je na območju predvidene 

gradnje zgrajeno. Komunalne odpadne vode iz novo načrtova-
nih večstanovanjskih objektov se preko hišnih priključkov na-
vezuje na obstoječi kanal DN 900, ki poteka po Rakuševi ulici. 
Z direktnim priključkom je možno priključevati samo odtoke iz 
pritličij in nadstropij, odtoke iz kleti je treba priključevati preko 
hišnega črpališča.

Padavinsko odpadno vodo s streh ter utrjenih povoznih in 
nepovoznih površin se ponika v podtalje. Ponikanje je obvezno 
treba urediti na zemljišču znotraj OLN.

Neto tlorisne površine stanovanj se računajo v skladu s 
standardom SIST ISO 9836.

Od števila parkirnih mest za osebna motorna vozila je 
treba zagotoviti dodatnih 5% parkirnih mest za druga enosle-
dna vozila.

Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z in-
validskimi vozički je treba upoštevati predpise za načrtovanje 
univerzalne graditve in uporabe objektov.

V podzemnem parkirišču je treba urediti minimalno eno 
parkirno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.

Dostop za dostavo za vse dejavnosti se vrši preko prve 
kletne etaže.

Za interventne dostope do objektov je treba zagotoviti 
dohodne in dovozne poti. Površine za postavitev gasilskih 
vozil morajo biti v dimenzijah, predpisanih v standardu SIST 
ISO 14090.

Prometna ureditev je določena v grafičnem načrtu 4.6 
»Prometna ureditev, idejna višinska regulacija«.«.

18. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
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Vodovodno omrežje
Javno vodovodno omrežje je na območju predvidene 

gradnje zgrajeno. Za oskrbo novo načrtovanih objektov s pitno, 
sanitarno in požarno vodo se izvedeta najmanj dva priključka 
na vodovod NL DN 150, ki je zgrajen v Rakuševi ulici. Na vsa-
kem priključku se vgradita dva obračunska vodomera za vsak 
posamezen objekt-stolp. Vodomerno mesto naj se predvidi na 
notranji strani zunanje stene prve kleti.

Vročevodno omrežje
Za ogrevanje in oskrbo s sanitarno toplo vodo načrtova-

nih objektov je predvidena priključitev na sistem daljinskega 
ogrevanja – vročevodno omrežje. Vročevodno omrežje je na 
območju predvidene gradnje zgrajeno. Oskrba s toploto se 
vrši preko obstoječega glavnega vročevoda T717 dimenzije 
DN 200, ki poteka po Cesti Ljubljanskih brigad. Priključek do 
zemljišča predvidene gradnje je že izveden.

Toplotne postaje in notranja napeljava morajo biti izvedeni 
v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski 
sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 85/16) in Tehničnimi zahtevami za graditev 
vročevodnega omrežja in toplotnih postaj za priključitev stavb 
na vročevodni sistem (Energetika Ljubljana, d.o.o.).

Elektroenergetsko omrežje
Območje OLN meji na zemljišča, na katerih je zgrajena 

in obratuje razdelilna transformatorska postaja RTP 110/10 kV 
Šiška podjetja Elektro Ljubljana, d.d. RTP je vir elektromagne-
tnega sevanja in hrupa.

Elektro omrežje je na območju predvidene gradnje zgraje-
no. Preko območja OLN potekajo srednjenapetostni kablovodi, 
delno položeni v zemljo, delno v elektrokabelsko kanalizacijo 
(EKK). Pred pričetkom posegov v prostor je potrebno pri upra-
vljalcu elektroenergetskega omrežja naročiti zakoličbo vodov 
ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v njihovi bližini.

Za napajanje območja OLN je treba zgraditi transfor-
matorsko postajo z možnostjo vgradnje dveh distribucijskih 
transformatorjev moči vsak 1000kVA ki jo je dopustno locirati 
v kletni etaži ali na terenu, izvedeno pod površino zunanje 
ureditve-pokrajine. Do predvidenene transformatorske postaje 
mora biti omogočen stalen dostop, transport opreme in poslu-
ževanje osebja distributerja električne energije z intervencij-
skim vozilom. V neposredni bližini transformatorske postaje 
mora biti zagotovljen prostor za parkiranje intervencijskega 
vozila. Sosednji prostori transformatorske postaje ne smejo biti 
stanovanjski ali namenjeni poslovnim dejavnostim s stalno pri-
sotnostjo zaposlenih. Pri načrtovanju prezračevanja prostorov s 
transformatorsko postajo z naravnim vlekom je treba načrtovati 
tudi omejevanje širjenja hrupa. Za vključitev transformatorske 
postaje v srednjenapetostno omrežje je treba zgraditi elektro 
kabelsko kanalizacijo od novega jaška na Rakuševi ulici do 
objekta in izvesti 20kV kablovod. Nizkonapetostni razvod po 
objektu se izvede po kabelskih policah, ki morajo potekati po 
skupnih površinah. Za zemljišča, na katerih bo postavljena 
elektroenergetska infrastruktura, mora biti pridobljena pravica 
graditi.

Telekomunikacijsko omrežje
Telekomunikacijsko omrežje je na območju predvidene 

gradnje zgrajeno. Predvideni objekti se priključijo na vod, ki 
poteka po severnem robu Rakuševe ulice.

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 
obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Tele-
koma Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.

Kadar je treba obstoječe TK omrežje prestaviti, se presta-
vitev izvede na osnovi projektne rešitve. Stroške izdelave pro-
jekta prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve 
TK omrežja krije investitor gradnje.

Ravnanje z odpadki in odvoz odpadkov
Zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke je dopu-

stno locirati v pritličjih objektov-stolpov, v kletni etaži ali na tere-
nu pod površino zunanje ureditve-pokrajine. Lokacije zbirnih in 
odjemnih mest je treba določiti na način, da bivalna kvaliteta na 
območju ni okrnjena. Pot od zbirnih do odjemnih mest je treba, 

če so locirana ločeno, urediti kontinuirano, brez višinskih razlik 
in naklonov, ki otežujejo manipulacijo z zabojniki za odpadke.

Zbirna mesta za komunalne odpadke se uredi tako, da je 
zagotovljena higiena in ni negativnih vplivov na javno površino 
ali sosednje objekte. Pot od zbirnih mest do prevzemnih mest 
in naprej do mesta praznjenja je treba urediti kontinuirano, brez 
višinskih razlik in naklonov, ki otežujejo manipulacijo z zabojniki 
za odpadke. Smetarskim vozilom mora biti zagotovljen dostop 
do prevzemnih mest.

Komunalna, energetska in telekomunikacijska ureditev je 
določena v grafičnem načrtu 4.5 »Komunalna ureditev – prikaz 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo«.«.

19. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. člen
(varovanje okolja)

Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe 

za zmanjšanje negativnih vplivov.
Varstvo vode in podtalnice
Območje OLN se nahaja na vodovarstvenem območju 

(v nadaljnjem besedilu: VVO) z oznako III A – podobmočje z 
milejšim VVO režimom (v nadaljnjem besedilu: VVO III A) in 
v manjšem delu na podobmočju z oznako II B – podobmočje 
z manj strogim varstvenim režimom (v nadaljnjem besedilu: 
VVO II B). Pri načrtovanju in gradnji je treba upoštevati vse 
pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vo-
donosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15).

Gladina podzemne vode je po podatkih monitoringa, ki 
ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje, na višini 
279 m n.m.v.

Objekte ali naprave na območju širšega VVO III A je treba 
graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Objekte ali napra-
ve na območju ožjega VVO II B je treba graditi nad območjem 
nihanja podzemne vode.

Glede nivoja podzemne vode se upoštevajo podatki moni-
toringa, ki jih zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje.

Vse komunalne odpadne vode morajo biti obvezno priklju-
čene na javni kanalizacijski sistem. Pred uporabo cevovodov 
za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost internega ka-
nalizacijskega omrežja s standardnimi postopki.

Uporaba gradbenih materialov, iz katerih se izločajo sno-
vi, škodljive za vodo, ni dovoljena. Prepovedano je odvajati 
neočiščeno odpadno vodo neposredno ali posredno v pod-
zemne vode. Postavitev sanitarij na gradbišču ni dovoljena, 
razen kemičnih stranišč ali če je urejeno odvajanje iz stranišč 
v javno kanalizacijo.

Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih vod morajo biti usklajene z Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) 
in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17).

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 
92. členom Zakona o vodah, in sicer na način, da bo v največji 
meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin. Po-
nikanje padavinskih voda se predvidi na delu zemljišča, kjer bo 
raščen teren. Vse padavinske vode s povoznih površin je treba 
speljati in očistiti na način, kot to predvideva Uredba o emisiji 
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list 
RS, št. 47/05).

Vozne in parkirne površine v kletnih etažah morajo biti 
ustrezno vodotesno urejene, da se prepreči odtekanje poten-
cialno onesnaženih vod v podtalje.

Pri načrtovanju objektov je treba predvideti rešitve za 
varčno rabo pitne vode z uporabo ustreznih tehnoloških rešitev.

Varstvo pred hrupom
Območje OLN je opredeljeno kot območje III. stopnje 

varstva pred hrupom. Za območje je bila izdelana Strokovna 
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ocena obremenitve s hrupom, Kova d.o.o., št. EK2019-190012, 
marec 2019, ki opredeljuje obstoječo obremenitev kot posledi-
co obratovanja več linijskih virov hrupa. Dovoljena mejna vre-
dnost kazalcev hrupa, povzročenega z več linijskimi viri hrupa, 
je Lnoč=59 dB(A), Ldvn=69 dB(A).

Za zagotavljanje, da hrup v novih objektih ne bo prese-
gal mejnih ravni hrupa, je treba uporabiti ustrezne tehnične 
zaščitne ukrepe. Na ravni projekta je treba s predložitvijo ela-
borata in izkaza dokazati, da bo z uporabljenemi tehnični-
mi ukrepi, vrednost kazalcev hrupa na zunanji strani ločilnih 
elementov fasade nižja od mejnih vrednosti Lnoč=59 dB(A) 
in Ldvn=69 dB(A) ter vrednost ekvivalentne ravni hrupa zno-
traj varovanih prostorov stanovanj manjša od LAeq =35dB(A) 
podnevi, LAeq=33dB(A) zvečer, LAeq=30dB(A) ponoči. Nave-
dene ekvivalentne ravni hrupa se lahko spremenijo skladno s 
predpisi s področja varovanja pred hrupom, veljavnimi v času 
pridobitve gradbenega dovoljenja.

Bistveni pasivni ukrep za zagotovitev predpisanih ravni 
hrupa znotraj varovanih prostorov mora biti izvedba ustreznega 
prezračevanja prostorov, ki zagotavlja sočasno cirkulacijo zra-
ka in tesnenje ločilnih elementov glede varstva pred hrupom.

Izračun zvočne izolirnosti zunanje ločilne konstrukcije 
mora biti izveden skladno s Tehnično smernico TSG-1-005: 
2012 Zaščita pred hrupom v stavbah oziroma skladno s pred-
pisi s področja varovanja pred hrupom, veljavnimi v času pri-
dobitve gradbenega dovoljenja.

Pred začetkom gradnje je treba izdelati načrt izvajanja 
del, ki mora biti pripravljen tako, da ob njegovem upoštevanju 
začasna obremenitev s hrupom med gradnjo ne bo presegala 
dovoljenih ravni.

Osončenje
Naslednjim prostorom v stanovanjih: dnevna soba, bivalni 

prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba, v stanovanj-
skih stavbah za druge posebne družbene skupine tudi stano-
vanjskim sobam je treba zagotoviti naravno osončenje v času 
od sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

– dne 21. decembra – najmanj 1 uro,
– dne 21. marca in 21. septembra – najmanj 3 ure.
Varstvo pred vplivom elektromagnetnega sevanja
Za oceno vplivov sevalnih obremenitev elektromagnetne-

ga sevanja iz obstoječe RTP Šiška je bilo izdelano Strokovno 
mnenje, INIS, Inštitut za neionizirana sevanja, št. 18-191-O-GLO, 
april 2018.

Iz rezultatov strokovnega mnenja je razvidno, da so se-
valne obremenitve iz obravnavanega vira nižje od mejnih vre-
dnosti, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 
41/04 – ZVO-1).

Pri načrtovanju objektov je treba zagotoviti varnost pred 
elektromagnetnim sevanjem v skladu z veljavnimi predpisi.

Varstvo pred vplivi elektrificirane železniške proge
Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati možne vplive 

blodečih tokov na kovinske dele objektov in naprav.
Svetlobno onesnaženje
Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi 

o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Pre-
povedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali 
oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali 
površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

Prezračevanje garaž
Odvod zraka iz podzemnih garaž je dopustno urediti nad 

nivo zunanje ureditve na mestih, kjer v neposredni bližini ni 
otroških igrišč ali stanovanj.«.

20. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:

»21. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Ureditveno območje tangira enoto kulturne dediščine Lju-
bljana – POT, št. EŠD 1116, ki ima status kulturnega spomenika 

lokalnega pomena. V kulturni spomenik ni dopustno posegati 
na način, ki bi kakorkoli okrnil njegovo integralno podobo in 
vlogo.«

21. člen
V 22. členu se drugi odstavek pod podnaslovom »Splošne 

določbe« spremeni tako, da se glasi:
»V vseh objektih je treba stropno konstrukcijo nad kletjo 

graditi tako, da zdrži rušenje objektov nanjo.«.
Zadnji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je 

določena v grafičnem načrtu 5.1 »Prikaz ureditev, potrebnih za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.«.

22. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen
(načrt parcelacije)

Parcelacija in zakoličba objektov so opredeljeni z evrop-
skim prostorskim koordinatnim sistemom (ESRS) in določeni v 
grafičnih načrtih 3.3 »Načrt parcelacije – obodna parcelacija, 
parcelacija zemljišč in zakoličba objektov na katastrskem na-
črtu in 3.4 »Načrt parcelacije – obodna parcelacija, parcelacija 
zemljišč in zakoličba objektov na geodetskem načrtu«.«.

23. člen
24. člen se črta.

24. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen
(etapnost)

Načrtovano gradnjo objektov, ureditev pripadajočih zuna-
njih in prometnih površin ter ureditev pripadajoče komunalno 
energetske infrastrukture v ureditvenem območju je dopustno 
izvajati v dveh etapah.

Prvo etapo izvedbe predstavljajo:
– gradnja skupne podzemne garaže,
– gradnja objektov-stolpov z oznako A in B,
– izvedba priključkov na komunalno, energetsko in pro-

metno infrastrukturo in
– izvedba zunanje ureditve; na mestih gradnje objektov 

v drugi fazi je zunanjo ureditev dopustno izvesti kot začasno; 
začasna zunanja ureditev se izvede v obsegu, ki omogoča 
varno uporabo.

Drugo etapo izvedbe predstavlja:
– gradnja objektov-stolpov z oznako C in D.
Nadaljnja delitev načrtovane gradnje na podetape ni do-

pustna.
Pred pričetkom gradnje načrtovanih stavb v območju 

OPPN so dopustne odstranitve obstoječih objektov in naprav, 
infrastrukturne ureditve ter pripravljalna dela na gradbišču.«.

25. člen
26. člen se črta.

26. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Višinski gabariti objektov
Dopustna so odstopanja od števila kletnih etaž v skladu z 

veljavnimi predpisi s področja varovanja podtalnice.
Višinske kote terena
Dovoljeno odstopanje od izhodiščne kote terena pred 

vhodi v objekte, določene v tretjem odstavku pod podnaslovom 
»Višinski gabariti in višinske kote« 16. člena tega odloka, je 
±0.50 m.



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 2. 8. 2019 / Stran 6081 

Tlorisni gabariti objektov
Tlorisne gabarite objektov-stolpov je dopustno preseči za 

izvedbo tehničnih ukrepov varstva pred hrupom, ki so določeni 
v drugem in tretjem odstavku pod podnaslovom »Varstvo pred 
hrupom« 20. člena tega odloka.

Tlorisni gabariti kletnih etaž lahko odstopajo od dimen-
zij, določenih pod podnaslovom »Tlorisni gabariti etaž pod 
terenom« 16. člena tega odloka ob upoštevanju določil glede 
odmikov od sosednjih zemljišč in pod pogojem, da je na parceli, 
namenjeni gradnji zagotovljena zadostna površina raščenega 
terena.

Celotno zazidavo na območju OLN je v fazi načrtovanja 
dopustno premakniti vzdolž Rakuševe ulice proti parcelni meji 
med parcelama št. 802/12 in 798/31, obe k. o. 1738 Dravlje. 
Minimalna dopustna oddaljenost objektov nad terenom od par-
celne meje, s katero mora soglašati lastnik parcele št. 798/31 
k. o. 1738 Dravlje, je 3,00 m.

Odmiki
Minimalni odmik med fasadama dveh objektov-stolpov, 

postavljenima v linijo, določen v petem odstavku pod podna-
slovom »Odmiki« 16. člena tega odloka, je dopustno preseči 
za izvedbo tehničnih ukrepov varstva pred hrupom, določenih 
v drugem in tretjem odstavku pod podnaslovom »Varstvo pred 
hrupom« 20. člena tega odloka. Navedeni tehnični ukrepi var-
stva pred hrupom ne štejejo kot fasada stavbe in za njimi ni 
dopustno načrtovati stanovanjskih ali drugih uporabnih površin.

Pri dopustnih odstopanjih od minimalnih odmikov med 
objekti-stolpi, določenih v prejšnjem odstavku, je treba upošte-
vati predpise s področja varstva pred požarom.

Zakoličba
Zakoličba lahko odstopa od koordinat lomnih točk obo-

da objektov v okviru dopustnih odstopanj tlorisnih gabaritov 
objektov.

Število parkirnih mest
Število parkirnih mest je dopustno spremeniti pod pogo-

jem, da se izdela mobilnostni načrt in z njim utemelji spreme-
njeno število parkirnih mest od predpisanih v tem odloku ter 
dokaže, da predlog prometne ureditve pomeni uresničevanje 
predpisov, aktov in drugih dokumentov na področju trajnostne 
mobilnosti. Mobilnostni načrt je dopustno izdelati tudi v fazi 
izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo
Pri trasah priključkov na javno komunalno in prometno 

infrastrukturo so dovoljena odstopanja, kadar se s spremembo 
zagotovi ustreznejše delovanje ali racionalnejša raba prostora. 
Spremenjene trase morajo biti usklajene s poteki ostalih vodov. 
Z odstopanji se mora strinjati upravljalec posameznega voda 
ali naprave.

Osončenje
Največ 20% celotnega števila stanovanj znotraj posame-

zne stavbe lahko odstopa od pogojev glede osončenja bivalnih 
prostorov, določenih pod podnaslovom »Osončenje« 20. člena 
tega odloka.«.

27. člen
28. in 29. člen se črtata.

28. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:

»31. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OLN)
Po izvedbi z OLN predvidenih ureditev so na območju 

dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije,
– sprememba namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti 

iz 10. člena tega odloka,
– posegi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb.«.

29. člen
(grafične karte)

Grafične karte kartografskega dela:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1. Izsek iz dolgoročnega plana na preglednem kata-

strskem načrtu s prikazom ureditvenega območja občinskega 
lokacijskega načrta M 1:5000

2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
2.1. Lega v širšem območju M 1:2500
2.2. Geodetski načrt s prikazom območja občinskega 

lokacijskega načrta M 1:1000
2.3. Katastrski načrt s prikazom območja občinskega lo-

kacijskega načrta M 1:1000
2.4. Načrt ureditvenega območja M 1:1000
2.5. Načrt vplivnega območja M 1:1000
2.6. Načrt parcelacije M 1:1000
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
3.1. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in 

1. nadstropja ter zunanja ureditev M 1:500
3.2. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo kleti M 1:500
3.3. Arhitektonsko zazidalna situacija – tipična etaža 

M 1:500
3.4. Arhitektonsko zazidalna situacija – terasne etaže in 

prerezi M 1:500
3.5. Načrt rušitev M 1:1000
3.6. Prometno tehnična situacija, idejna višinska regula-

cija in načrt intervencijskih poti M 1:500
3.7. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500

se v celoti nadomestijo z naslednjimi novimi grafičnimi kartami, 
ki so sestavni deli tega odloka:

»1.1. Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del s prikazom območja OLN

2.1. Prikaz širšega območja M 1:2000
3.1. Prikaz območja OLN na katastrskem načrtu M 1:500
3.2. Prikaz območja OLN na geodetskem načrtu M 1:500
3.3 Načrt parcelacije – obodna parcelacija, parcelacija 

zemljišč in zakoličba objektov na katastrskem načrtu M 1:500
3.4 Načrt parcelacije – obodna parcelacija, parcelacija 

zemljišč in zakoličba objektov na geodetskem načrtu M 1:500
4.1. Ureditvena situacija M 1:500
4.2. Ureditvena situacija – nivo pritličja M 1:500
4.3. Ureditvena situacija – nivo kleti M 1:500
4.4. Značilni prerez M 1:500
4.5. Komunalna ureditev – prikaz priključevanja objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo M 1:500
4.6. Prometna ureditev, idejna višinska regulacija
5.1. Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami M 1:500.«.

KONČNI DOLOČBI

30. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele 
območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 
Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 69/09, 78/10, 79/12, 95/12 in 
48/16 – avtentična razlaga) v delu, ki se nanaša na ureditveno 
območje OLN.

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

začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 3505-29/2017-168
Ljubljana, dne 8. julija 2019

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković
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MIREN - KOSTANJEVICA

2359. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, 
ki niso predvideni v načrtih ravnanja 
z nepremičnim premoženjem za leti 2019 
in 2020

Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1; Uradni 
list RS, št. 11/18, 79/18) je Občinski svet Občine Miren - Kosta-
njevica na 7. redni seji dne 16. 7. 2019 sprejel

S K L E P
o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso 

predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim 
premoženjem za leti 2019 in 2020

1. člen
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v Načrtu ravnanja 

z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za 
leto 2019 znaša 439.149,00 EUR, in sicer

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 
25.825,00 EUR, in sicer v celoti za zemljišča

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
413.324,00 EUR (od tega 279.024,00 EUR za zemljišča in 
134.300,00 EUR za poslovne prostore).

V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih po-
treb Občine Miren - Kostanjevica, ki jih ni bilo mogoče določiti 
ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Ob-
čine Miren - Kostanjevica za leto 2019 ali ob nepredvidenih 
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet 
Občine Miren - Kostanjevica soglaša, da se sklepajo pravni 
posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 
2019 v skupni vrednosti največ 20% od vrednosti, določene v 
Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - 
Kostanjevica za leto 2019.

Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso 
zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Miren - Kostanjevica v letu 2019 znaša:

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 
5.165,00 EUR, in sicer v celoti za zemljišča

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
največ 82.664,80 EUR (55.804,80 EUR za zemljišča in 
26.860,00 EUR za poslovne prostore).

2. člen
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v Načrtu ravnanja 

z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za 
leto 2020 znaša 474.380,00 EUR, in sicer

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 
181.800,00 EUR (od tega 61.800,00 EUR za zemljišča in 
120.000,00 EUR za poslovne prostore)

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
292.580,00 EUR, in sicer v celoti za zemljišča.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih po-
treb Občine Miren - Kostanjevica, ki jih ni bilo mogoče določiti 
ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Ob-
čine Miren - Kostanjevica za leto 2020 ali ob nepredvidenih 
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, Občinski svet 
Občine Miren - Kostanjevica soglaša, da se sklepajo pravni 
posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z ne-
premičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 
2020 v skupni vrednosti največ 20% od vrednosti, določene v 
Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - 
Kostanjevica za leto 2020.

Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso 
zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Miren - Kostanjevica v letu 2020 znaša:

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 
36.360,00 EUR (12.360,00 EUR za zemljišča in 24.000,00 
EUR za poslovne prostore)

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
največ 58.516,00 EUR, in sicer v celoti za zemljišča.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2019-2
Miren, dne 16. julija 2019

Župan 
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

PIRAN

2360. Odlok o občinskih taksah v Občini Piran

Na podlagi 33. 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 in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M    O D L O K
o občinskih taksah v Občini Piran, 

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji 
dne 11. julija 2019.

Št. 426-5/2019
Piran, dne 29. julija 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 30/18) in 17. člena 
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno preči-
ščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran 
na 8. redni seji dne 11. julija 2019 sprejel naslednji

O D L O K
o občinskih taksah v Občini Piran

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občin-

ske takse v Občini Piran, vrsto in višino takse, zavezance za 
plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.

(2) Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
(3) Priloga tega odloka in njegov sestavni del je Tarifa 

občinskih taks.

Taksni predmeti

2. člen
(1) V Občini Piran se plačuje občinsko takso za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih 

prireditev,
2. oglaševanje na javnih mestih,
3. parkiranje na javnih površinah,
4. uporabo javnega prostora za kampiranje in
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5. druge oblike uporabe javne površine: npr. za gostinske 
namene, za postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbišč, 
postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in drugih pred-
metov, ki fizično posegajo na javno površino.

(2) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstav-
ka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z 
zakonom prepovedano ali je predpisan ali s pogodbo dogovor-
jen drug način plačila.

Prijava taksnega predmeta

3. člen
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega 

predmeta pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na 
javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, 
ali kakorkoli vplivajo na promet.

4. člen
(1) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksne-

ga predmeta ali zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.

(2) Taksnih predmetov, za katere je potrebno dovoljenje iz 
3. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja 
pristojnega občinskega upravnega organa.

Taksni zavezanci

5. člen
Zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali 

posameznik, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere 
so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabni-
ka, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.

Višina občinske takse

6. člen
(1) Višina občinske takse za posamezne taksne predmete 

ali storitve po točkah 1 do 5 iz prvega odstavka 2. člena tega 
odloka je opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks, 
ki je kot priloga sestavni del tega odloka.

(2) Vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega 
odstavka tega člena se določa s sklepom župana.

Odmera občinskih taks

7. člen
Občinska taksa se odmeri z odločbo, ki jo izda občinski 

upravni organ:
– z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta na 

podlagi prijave taksnega zavezanca,
– na podlagi uradne ugotovitve pooblaščene uradne ose-

be občinskega nadzora.

Obračun in plačilo občinske takse

8. člen
(1) Občinsko takso plačujejo zavezanci na podlagi odloč-

be o odmeri občinske takse.
(2) Taksni zavezanci, ki imajo dovoljenje za celoletno 

uporabo taksnih predmetov, plačujejo občinsko takso v dveh 
obrokih, ki zapadeta v plačilo 15. maja in 15. septembra.

(3) Taksni zavezanci, ki imajo dovoljenje za uporabo ta-
ksnih predmetov za obdobje, krajše od enega leta, plačajo 
občinsko takso vnaprej oziroma v roku, opredeljenem v izdani 
odločbi, v enkratnem znesku.

(4) Župan lahko s posebnim sklepom odloči o plačilu 
občinske takse na obroke.

9. člen
(1) Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva 

vrednost točke, ki velja na dan obračuna, velikost taksnega 

predmeta in čas trajanja postavitve oziroma uporabe javne 
površine.

(2) Če občinska taksa, odmerjena po postopku iz prvega 
odstavka tega člena, za en taksni predmet ne presega vredno-
sti 10.000 točk, se odmeri v višini 10.000 točk.

(3) Zavezancem, ki uporabljajo javno površino za po-
stavitev gostinskega vrta s pokrito zaprto teraso v nasprotju 
z izdanimi smernicami za postavitev urbane opreme oziroma 
v nasprotju z izdanim dovoljenjem za uporabo javnih površin, 
se za čas uporabe javne površine dodatno odmeri občinska 
taksa v višini 50 odstotkov od obračunane takse, določene v 
6. členu odloka.

(4) Grafični izris območja uporabe javne površine z ustre-
znimi atributi (naziv gostinskega obrata, navedba izdanega 
dovoljenja za uporabo javne površine, izmera obravnavane 
javne površine) mora taksni zavezanec objaviti na ustreznem 
vidnem mestu v gostinskem obratu oziroma na gostinski terasi.

(5) V primerih, ko taksni zavezanec uporablja javno povr-
šino brez pravočasne predhodne pridobitve dovoljenja občin-
skega upravnega organa, se za ugotovljeni čas uporabe javne 
površine dodatno odmeri občinska taksa v višini 50 odstotkov 
od obračunane takse, določene v 6. členu odloka.

(6) Za pravočasno pridobitev dovoljenja za uporabo jav-
ne površine šteje oddaja popolne vloge z vsemi zahtevanimi 
prilogami občinskemu upravnemu organu vsaj 30 dni pred 
predvidenim pričetkom uporabe javne površine.

10. člen
(1) Veljavno dovoljenje za uporabo javne površine se pre-

kliče, če zavezanec ne plača občinske takse v roku, določenem 
v dovoljenju.

(2) Občinski upravni organ lahko zavrne izdajo dovoljenja 
za uporabo javne površine v primerih, ko ima taksni zavezanec 
neporavnane zapadle obveznosti iz naslova občinskih taks do 
občine.

Nastanek in prenehanje obveznosti

11. člen
(1) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksne-

ga predmeta oziroma pričetka uporabe javne površine, preneha 
pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil pri-
stojni občinski upravni organ o odstranitvi taksnega predmeta 
oziroma o prenehanju uporabe.

(2) V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega 
predmeta, taksna obveznost nastane z dnem namestitve ali 
pričetka uporabe taksnega predmeta na podlagi ugotovitve 
pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora.

12. člen
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ne 

uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.

Oprostitve plačila takse

13. člen
Oprostitev plačila občinske takse se upošteva v nasle-

dnjih primerih:
1. objave državnih in drugih upravnih organov ter krajev-

nih skupnosti,
2. objave organizatorjev volilne kampanje v obdobju volil-

ne kampanje ter objave političnih strank in list,
3. objave družbenih in humanitarnih organizacij v zvezi z 

njihovimi aktivnostmi,
4. objave kulturnih, športnih in turističnih društev ter zavo-

dov s sedežem v Občini Piran,
5. taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in 

zgodovinske znamenitosti,
6. taksni predmeti, ki so namenjeni opravljanju javne 

službe,
7. taksni predmeti, ki se uporabljajo za račun ali investici-

je, ki jih izvaja občina,
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8. na podlagi sklepa župana v primeru, ko je Občina Piran 
soudeležena pri delu, naročilu ali izvedbi projekta, ki ima za 
posledico taksni predmet,

9. taksni predmeti tistih, ki v starem mestnem jedru ter 
vaseh ponujajo lokalno avtohtono blago in storitve iz lastne 
proizvodnje,

10. drugi primeri uporabe taksnih predmetov, navedeni v 
14. členu tega odloka.

14. člen
Taksnega zavezanca se oprosti plačila občinske takse, če 

gre za taksne predmete v zvezi:
1. z uporabo javne površine zaradi obnove fasad, stano-

vanjskih hiš znotraj mestnega jedra Pirana za obdobje do 30 
dni, ko je vlagatelj fizična oseba;

2. z obnovo zgodovinskih in kulturnih spomenikov znotraj 
ali izven historičnega jedra mesta Piran,

3. s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega 
pomena, ki promovirajo Občino Piran in so sofinancirane s 
strani Občine Piran, pod pogojem, da se ne financirajo s strani 
udeležencev prireditve,

4. s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Občina 
Piran, javna podjetja v lasti občine, javni zavodi, katerih ustano-
vitelj ali soustanovitelj je Občina Piran, država in drugi upravni 
organi ter krajevne skupnosti,

5. s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij 
in društev,

6. s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in 
pomembne za razvoj turizma v Občini Piran in

7. s tradicionalnimi prireditvami, ki jih prirejajo društva v 
kraju svojega sedeža.

Deljenje letakov

15. člen
Deljenje letakov na območju Občine Piran ni dovoljeno. 

Izjemoma se deljenje letakov lahko dovoli na podlagi posebne-
ga dovoljenja, ki ga izda občinski upravni organ.

II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo uradne 

osebe občinskega nadzora.

17. člen
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski 

upravni organ poda predlog za izterjavo zapadlih obveznosti 
organu, pristojnemu za izterjavo.

III. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen
(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek posame-

znika:
– ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napač-

ne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti,
– ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega 

občinskega upravnega organa.
(2) Pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka 

tega člena, se kaznuje z globo 4.500 EUR.
(3) Posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem 

dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se 
kaznuje z globo 4.500 EUR.

(4) Za prekršek iz prvega odstavka se odgovorno osebo 
pravne osebe kaznuje z globo 800 EUR.

19. člen
(1) Če taksni zavezanec, ki uporablja taksni predmet brez 

dovoljenja, v roku, določenem s strani uradne osebe občin-

skega nadzora, taksnega predmeta ne odstrani, uradna oseba 
občinskega nadzora odredi prisilno odstranitev na stroške za-
vezanca ter poda predlog pristojnemu občinskemu organu za 
odmero občinske takse za obdobje ugotovljene uporabe.

(2) Prisilno odstranjene taksne predmete lahko taksni 
zavezanec prevzame po tem, ko izkaže plačilo vseh stroškov, 
nastalih s prisilno odstranitvijo in hrambo.

(3) Hrambo prisilno odstranjenih taksnih predmetov in 
nadaljnje postopanje s strani lastnika neprevzetimi taksnimi 
predmeti se določi z aktom, ki ga sprejme župan.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Ne glede na določilo drugega odstavka 6. člena odloka se 

vrednost točke določi v višini 0,013 EUR.

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

občinskih taksah v Občini Piran (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 11/09 in Uradni list RS, št. 49/12 in 52/13).

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.

Št. 426-5/2019
Piran, dne 11. julija 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

PRILOGA

TARIFE OBČINSKIH TAKS
TARIFA Št. 1 Za uporabo javnih površin za prirejanje 

razstav in zabavnih prireditev
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih 

zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki in podobno) se plača 
na oziroma od m2:
1.1. asfaltirane, betonske in podobne urejene 

površine – 10 točk
1.2. utrjene makadamske površine – 5 točk
1.3. urejene in vzdrževane zelenice  

ali podobne površine – 15 točk
1.4. druge površine – 3 točke

Opombe:
Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za 

določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega 
prostora in ki je dovoljena na podlagi ustreznega akta pristoj-
nega upravnega organa, oziroma vsaka druga uporaba javne 
površine, s katero se omejuje njen javni značaj ali začasno 
spreminja namembnost, in za kar je potrebno pridobiti dovo-
ljenje pristojnega upravnega organa, ni pa podvržena drugim 
občinskim taksam po tem odloku.

TARIFA Št. 2 Za oglaševanje na javnih mestih
Za reklamne objekte, napise, objave in oglase, ki so 

postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah, 
se plača:
2.1. če so trajnega značaja, glede na velikost 

za vsak začeti m2 površine dnevno:
2.1.1. elektronskega displeja – 105 točk
2.1.2. televizijskega ekrana, ki v izložbah 

ali drugje na javnem kraju predvajajo 
reklamna sporočila, ki niso v rednih 
televizijskih programih – 105 točk
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2.1.3. svetlobnega napisa ali oznake  
s programiranimi sekvencami – 210 točk

2.1.4. drugega svetlobnega napisa ali oznake – 167 točk
2.1.5. drugega napisa ali oznak – 42 točk
2.1.6. tipizirane komercialne usmerjevalne  

in obvestilne table do velikosti 0,40 m2  – 26 točk
2.2. za plakate, transparente, reklamne 

zastave, letake ter druge taksne 
predmete, ki niso trajnega značaja,  
od vsakega izvoda, glede na velikost:

2.2.1. za vsak začetni m2 površine dnevno – 21 točk
2.2.2. letaki (za enkratno delitev) – 4.173 točk
2.2.3. čez cestni transparenti – za vsak začetni 

m2 površine dnevno – 417 točk
2.3. za uporabo ozvočevalnih naprav za 

sporočila, objave in oglase se plača 
občinska taksa dnevno:

2.3.1. za stacionarne reklamne ozvočevalne 
naprave – 2.086 točk

2.3.2. za mobilne reklamne označevalne 
naprave – 4.173 točk

Opombe:
Za reklamiranje se štejejo vsi napisi, neprometni znaki 

ali drugi simboli, ki kakorkoli reklamirajo izdelke, storitve ali 
dejavnosti in ki stojijo na javni površini ali javnem dobrem ali 
so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni oziroma visijo 
nad njimi, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, 
kot npr.: javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, 
pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine, varovalni 
pasovi gospodarske javne infrastrukture in površine na varo-
vanih območjih, ki so kot take opredeljene v predpisih, razen 
površin, ki so pogodbeno dane v upravljanje Javnemu podjetju 
Okolje Piran, d.o.o.

Površino taksnega predmeta nepravilne oblike predstavlja 
najmanjši možni pravokotnik, ki zajema vse njegove točke. Pri 
dvostranskih ali večstranskih napisih oziroma drugih taksnih 
predmetih, razen pri svetlobnih izveskih, se vsaka stran šteje 
kot en taksni predmet.

Taksa se obračuna za dnevno uporabo ne glede na čas 
označevalne naprave (če je uporaba označevalne naprave 
dnevno eno uro, se obračuna dnevna taksa).

TARIFA Št. 3 Za parkiranje na javnih površinah
Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne 

namene se plača dnevno za vsak začeti m2:
3.1. od vsakega rezerviranega parkirnega 

mesta se plača občinska taksa dnevno: – 150 točk

Opombe:
Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za 

določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega 
prostora (parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega 
prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-pridobi-
tne prireditve in drugo) in je dovoljena na podlagi ustreznega 
občinskega akta.

TARIFA Št. 4 Uporaba javnega prostora za kampiranje
Za uporabo javnih površin za kampiranje se plača dnevno 

za vsak začeti m2:
4.1. asfaltirane, betonske in podobno urejene 

površine – 10 točk
4.2. utrjene makadamske površine – 5 točk
4.3. urejene in vzdrževane zelenice ali 

podobne površine – 15 točk
4.4. druge površine – 3 točke

Opombe:
Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za 

določen namen (kot npr. šotorenje), ki ne predstavlja izvirne 
namembnosti tega prostora.

TARIFA Št. 5 Druge oblike uporabe javne površine
Za druge oblike uporabe javne površine, kot je postavitev 

gradbenih odrov, ureditev gradbišč, stojnic, uporaba pločnikov 
ali trgov v gostinske ali druge namene:
5.1. za uporabo pločnikov in drugih javnih 

površin
5.1.1. dnevno od vsakega začetega m2

5.1.2. glede na namen:
a) gostinstvo, turizem – 5 točk
b) trgovina, drugo – 3 točke

5.1.3. glede na kraj – lego prostora:
a) območje I. kategorije: Portorož 
(Obala), Piran (Fornače, Cankarjevo 
nabrežje, Tartinijev trg, Kidričevo 
nabrežje, Ribiški trg, Prešernovo 
nabrežje do svetilnika na Punti)  – 4 točke
b) območje II. kategorije: ožja 
območja mesta Piran (Dantejeva ulica, 
Gregorčičeva ulica, Leninova ulica, 
Levstikova ulica, Partizanska ulica, 
Prvomajski trg, Savudrijska ulica, 
Tomažičeva ulica, Ulica svobode, 
Verdijeva ulica, Zelenjavni trg, 
Župančičeva ulica), Prešernovo nabrežje 
od svetilnika na Punti naprej  – 2 točki
c) območje III. kategorije: ožja območja 
Pirana, Portoroža in Lucije, ki niso zajeta 
v I. in II. kategoriji, Strunjan in Seča – 1 točka

5.1.4. glede na čas uporabe:
a) v sezoni (od 1. maja.  
do 30. septembra) – 5 točk
b) izven sezone (od 1. januarja  
do 30. aprila in od 1. oktobra do 
31. decembra) – 1 točka

5.1.5. glede na urejenost prostora:
a) asfaltirane, betonske in podobne 
utrjene površine – 3 točke
b) utrjene makadamske površine – 2 točki
c) urejene in vzdrževane zelenice ali 
podobne površine – 1 točka
d) druge površine (npr. površine,  
ki jih uporabniki vzdržujejo sami) – 0 točk

5.2. dnevno od m2 površine v uporabi  
za namene vseh gradbenih del
(graditev objektov, adaptacije, posegi  
v občinske ceste ipd.) – 22 točk

5.3. za m2 uporabe javne površine  
za prodajno mesto:
a) zunaj prodajalne – dnevno – 90 točk
b) postavitev kioskov, kontejnerjev  
in premičnih prodajnih mest (prodaja  
s pomočjo vozila in podobno) za m2 
dnevno – 90 točk

5.4. Uporaba javne površine, drugi nameni,  
ki niso opredeljeni v tarifnih številkah  
od 1 do 5:

5.4.1. asfaltirane, betonske in podobne urejene 
površine – 10 točk

5.4.2. utrjene makadamske površine – 5 točk
5.4.3. urejene in vzdrževane zelenice  

ali podobne površine – 15 točk
5.4.4. druge površine – 3 točke
5.4.5. snemanje filmov, reklam v komercialne 

namene dnevno od m2 – 150 točk
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Opombe:
Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz prve 

točke.
Višina občinske takse te tarife se izračuna tako, da se 

število točk po kriteriju od 5.1.1 do 5.1.5 sešteje in dobljeni 
seštevek točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v 
uporabi (v m2), s številom dni uporabe in z veljavno vrednostjo 
točke.

Upravljavci tržnic, ki so javno površino za potrebe tržnice 
pridobili s posebnim aktom pristojnega organa ali z odlokom 
občinskega sveta, niso taksni zavezanci po tej taksni tarifi.

Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za 
določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega 
prostora in ki je dovoljena na podlagi ustreznega akta pristoj-
nega upravnega organa, oziroma vsaka druga uporaba javne 
površine, s katero se omejuje njen javni značaj ali začasno 
spreminja namembnost in za kar je potrebno pridobiti dovo-
ljenje pristojnega upravnega organa, ni pa podvržena drugim 
občinskim taksam po tem odloku.

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Leg-
ge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sen-
tenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto 
del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

P R O M U L G A   I L   S E G U E N T E    
D E C R E T O

sulle tasse comunali nel Comune di Pirano, 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 8ª seduta ordinaria del 11 luglio 2019.

N. 3528-0010/2019
Pirano, 29 luglio 2019

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’arti-
colo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – T.C.U. 2, 76/08, 79/09 
e 30/18), e l’articolo 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 8ª seduta 
ordinaria del 11 luglio 2019, approva il seguente

D E C R E TO
sulle tasse comunali nel Comune di Pirano

I. DISPOSIZlONI FONDAMENTALI

Art. 1
(1) Con il presente Decreto si determinano l’obbligo di 

contribuzione delle tasse ovvero imposte di pertinenza comu-
nale nel Comune di Pirano, la tipologia e l’ammontare della 
tassa, i contribuenti in obbligo di pagamento della tassa nonché 
la procedura di commisurazione, di computo e di pagamento 
della stessa.

(2) I proventi dalle tasse comunali costituiscono fonte di 
finanziamento del Comune.

(3) Le Tariffe delle tasse comunali costituiscono l’allegato 
e parte integrante del presente Decreto.

Oggetti di tassazione

Art. 2
(1) Nel Comune di Pirano le tasse comunali si pagano:
1. per l’uso delle aree pubbliche, per l’allestimento delle 

mostre e per l’organizzazione di manifestazioni di svago;
2. per l’affissione di manifesti e della pubblicità nelle aree 

pubbliche;
3. per il parcheggio su aree pubbliche;
4. per l’utilizzo delle aree pubbliche adibite al campeggio e
5. per altre forme di utilizzo delle aree pubbliche, come 

ad esempio: il collocamento delle impalcature edilizie, la siste-
mazione dei cantieri edili e la collocazione dei chioschi, delle 
cabine telefoniche, delle bancarelle nonché di altri oggetti che 
incidono fisicamente sulla superficie pubblica.

(2) Il pagamento della tassa comunale per le attività di cui 
al primo comma del presente articolo non viene richiesto nei 
casi in cui il pagamento è vietato dalla legge oppure se sono 
prescritte o pattuite con contratto altre modalità di pagamento.

Notifica dell’oggetto di tassazione

Art. 3
Per tutti gli oggetti di tassazione che interferiscono fisica-

mente con un’area pubblica, che sono collocati sugli impianti o 
sugli stabili pubblici o che influiscono altrimenti sulla sicurezza 
del traffico, prima della collocazione di detti oggetti i contribuen-
ti devono acquisire l’autorizzazione dell’organo amministrativo 
comunale competente.

Art. 4
(1) Ogni cambiamento relativo all’oggetto di tassazione 

o al contribuente deve essere notificato dallo stesso all’organo 
amministrativo comunale competente entro il termine di 15 giorni 
dall’avvenuta modifica.

(2) Senza previo permesso dell’organo amministrativo co-
munale competente non è ammesso eseguire alcuna modifica 
sugli oggetti di tassazione che necessitano del permesso di cui 
all’art. 3 del presente Decreto.

I contribuenti

Art. 5
I contribuenti al pagamento della tassa comunale sono le 

persone giuridiche o i soggetti singoli che utilizzano gli oggetti 
ed espletano i servizi soggetti alla tassa comunale. Se non è 
possibile accertarne il fruitore, viene considerato contribuente 
il proprietario di detto oggetto.

Ammontare delle tasse comunali

Art. 6
(1) L’ammontare della tassa comunale per i singoli og-

getti di tassazione o per i servizi previsti dal punto 1 al punto 5 
dell’articolo 2 del presente Decreto è definito mediante il pun-
teggio attribuito alle tariffe delle tasse comunali, che sono parte 
specifica ed integrante del presente Decreto.

(2) Il valore dei punti per il conteggio delle tasse comunali, 
di cui al primo comma del presente articolo, viene stabilito dal 
Sindaco con Delibera.

Commisurazione delle tasse comunali

Art. 7
La tassa comunale viene commisurata:
– in base al permesso di collocazione dell’oggetto di 

tassazione, rilasciato dall’organo amministrativo comunale 
competente;



Uradni list Republike Slovenije Št. 48 / 2. 8. 2019 / Stran 6087 

– in base ai rilevamenti da parte del funzionario incaricato 
dell’Ispettorato comunale.

Computo e pagamento della tassa comunale

Art. 8
(1) Le tasse comunali sono pagate dai contribuenti in 

base alla Decisione di commisurazione della tassa comunale.
(2) I contribuenti che hanno il permesso d’uso delle super-

fici pubbliche, ovvero degli altri oggetti di tassazione per tutto 
l’anno, pagano la tassa comunale rateizzata in due soluzioni, 
che scadono in pagamento rispettivamente il 15 maggio e il 
15 settembre.

(3) I contribuenti che hanno il permesso di utilizzo degli 
oggetti tassati per un periodo inferiore a un anno pagano la tas-
sa comunale in anticipo o entro un limite di tempo specificato 
nella Decisione amministrativa emessa, in un’unica soluzione.

(4) Il Sindaco ha la facoltà di stabilire con propria Delibera 
la rateizzazione del pagamento.

Art. 9
(1) Quale base del computo della tassa si osserva il 

valore del punto valido il giorno del conteggio, tenendo conto 
inoltre, rispettivamente, delle dimensioni dell’oggetto di tassa-
zione e della durata dell’utilizzo dell’area pubblica.

(2) Se la tassa commisurata secondo il procedimento, 
di cui al primo comma del presente articolo per un oggetto di 
tassazione, non supera il valore di 10.000 punti, viene commi-
surata nell’importo di 10.000 punti.

(3) I contribuenti che utilizzano l’area pubblica per allestire 
i giardini dei ristoranti con terrazza coperta e chiusa, contraria-
mente alle linee guida emanate per l’installazione dell’arredo 
urbano o in contrasto con l’autorizzazione per l’uso degli spazi 
pubblici, pagano per il periodo di utilizzo dell’area pubblica un 
ulteriore importo pari al 50% della tariffa applicata, determinata 
dall’articolo 6 del Decreto.

(4) Il prospetto grafico recante il disegno delle aree pub-
bliche utilizzate e gli attributi rilevanti (nome dell’esercizio di 
ristorazione, indicazione dell’autorizzazione rilasciata per l’uso 
degli spazi pubblici, misurazione delle aree pubbliche in ogget-
to) deve essere esposto dal contribuente in un luogo ben visi-
bile nella struttura di ristorazione o sulla terrazza della stessa.

(5) Nel caso in cui il contribuente utilizzi un’area pubbli-
ca senza previa e tempestiva acquisizione dell’autorizzazione 
dell’autorità amministrativa comunale, paga per il periodo ac-
certato di utilizzo un’imposta comunale addizionale applicata 
al 50% degli addebiti di cui all’articolo 6 del Decreto.

(6) Si considera che l’autorizzazione per l’utilizzo di aree 
pubbliche sia stata acquisita tempestivamente se la rispettiva 
domanda completa e corredata da tutti gli allegati richiesti viene 
presentata all’organo amministrativo comunale almeno 30 gior-
ni prima dell’inizio previsto della fruizione degli spazi pubblici.

Art. 10
(1) La validità del permesso per l’utilizzo dell’area pubbli-

ca cessa se il contribuente non paga la tassa entro il termine 
come stabilito nel permesso stesso.

(2) L’autorità amministrativa comunale ha la facoltà di 
rifiutare il rilascio dell’Autorizzazione per l’utilizzo di aree pub-
bliche nei casi in cui il soggetto abbia in sospeso nei confronti 
del Comune delle passività in essere derivanti dalle tasse 
comunali.

Inizio ed estinzione dell’obbligo

Art. 11
(1) L’obbligo di pagamento della tassa ha inizio con la 

data di collocamento dell’oggetto di tassazione ossia in con-
comitanza con l’inizio dell’utilizzo del servizio, e si estingue al 
termine del mese nel quale il contribuente comunica all’orga-
no amministrativo comunale competente l’avvenuta rimozio-

ne dell’oggetto di tassazione o la cessazione dell’utilizzo del 
servizio.

(2) Nel caso in cui il contribuente non notifichi l’utiliz-
zo dell’oggetto di tassazione, l’obbligo subentra dal giorno 
dell’avvenuta collocazione o dell’inizio dell’utilizzo dell’oggetto 
di tassazione, in base ai rilevamenti da parte del funzionario 
incaricato dell’Ispettorato comunale.

Art. 12
Se il contribuente non utilizza l’oggetto di tassazione tem-

poraneamente questo non influisce sull’adempimento dell’ob-
bligo di tassazione.

Esenzioni dal pagamento della tassa

Art. 13
Sono esenti dal pagamento:
1. le pubblicazioni degli organi comunali e statali, nonché 

delle comunità locali;
2. le pubblicazioni degli organizzatori delle campagne 

elettorali nel periodo in cui si svolge la campagna elettorale, 
nonché le pubblicazioni dei partiti politici e delle liste civiche;

3. le pubblicazioni delle organizzazioni e associazioni 
umanitarie, attinenti alle loro attività;

4. le pubblicazioni delle associazioni culturali, sportive e 
turistiche, nonché degli enti con sede nel Comune di Pirano;

5. gli oggetti di tassazione che recano indicazioni inerenti 
ai monumenti architettonici e storici, nonché alle curiosità na-
turali;

6. gli oggetti di tassazione adibiti all’espletamento di ser-
vizi pubblici;

7. gli oggetti di tassazione che vengono utilizzati per conto 
del Comune, oppure per gli investimenti attuati dal Comune;

8. gli oggetti di tassazione, stabiliti in base all’ordinanza 
del Sindaco, derivanti dai lavori, dagli appalti o dalle esecuzioni 
dei progetti ai quali partecipa il Comune di Pirano;

9. gli oggetti di tassazione che i venditori ambulanti offro-
no nel centro storico e nei villaggi come prodotti o prestazioni 
eseguiti da loro stessi secondo usanze autoctone locali;

10. altri utilizzi degli oggetti di tassazione, indicati 
nell’art. 14 del presente Decreto.

Art. 14
I contribuenti sono esentati dal pagamento della tassa 

comunale da parte dell’organo amministrativo comunale com-
petente se si tratta di oggetti di tassazione concernenti:

1. l’uso della superficie pubblica, per il periodo di 30 gior-
ni, dovuto al rinnovo delle facciate delle case di abitazione 
all’interno del perimetro del centro storico di Pirano, come da 
domanda inoltrata da parte della persona fisica;

2. il restauro dei monumenti culturali e storici all’interno 
del perimetro del centro storico di Pirano o fuori dello stesso;

3. le manifestazioni e le attività rilevanti dal punto di vista 
promozionale destinate alla promozione del Comune di Pirano, 
cofinanziate da parte del Comune di Pirano, a condizione che 
non vengano finanziate da parte dei partecipanti alla manife-
stazione;

4. le manifestazioni e le attività promozionali, organizzate 
dal Comune di Pirano, da imprese pubbliche di proprietà del 
Comune, da enti pubblici il cui fondatore o co-fondatore sono 
il Comune di Pirano, lo Stato o altri organi amministrativi o 
comunità locali;

5. le manifestazioni e le attività delle organizzazioni e 
associazioni umanitarie;

6. le manifestazioni e le attività di carattere no-profit che 
sono significative per lo sviluppo del turismo nel Comune di 
Pirano e

7. le manifestazioni tradizionali, organizzate dalle asso-
ciazioni nel luogo della propria sede.
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Distribuzione dei volantini

Art. 15
Non è consentita la distribuzione dei volantini nel territorio 

del Comune di Pirano. In via eccezionale si può consentire tale 
distribuzione, previo permesso speciale rilasciato dall’organo 
amministrativo comunale.

II. CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DEL DECRETO

Art. 16
Il controllo dell’attuazione di questo Decreto è affidato al 

personale autorizzato dell’Ispettorato comunale.

Art. 17
Se il contribuente non ottempera agli obblighi dovuti nel 

termine previsto, l’organo amministrativo comunale deferisce 
la riscossione degli obblighi scaduti all’organo competente per 
le riscossioni coattive.

III. SANZIONI

Art. 18
(1) È punito con l’ammenda pari a 500 EUR per l’infrazio-

ne il soggetto singolo che:
– indica nella domanda dati non corrispondenti relativi 

all’oggetto di tassazione, che risultano importanti per la com-
misurazione ed il computo dell’obbligo di pagamento;

– colloca l’oggetto di tassazione senza il permesso dell’or-
gano amministrativo comunale competente.

(2) È punita con l’ammenda pari a 4.500 EUR la persona 
giuridica che commette un’infrazione di cui al primo comma del 
presente articolo.

(3) È punito con l’ammenda pari a 4.500 EUR il soggetto 
singolo che commette un’infrazione di cui al primo comma del 
presente articolo, nell’ambito dell’esercizio della propria attività 
autonoma.

(4) È punita con l’ammenda pari a 800 EUR la persona 
responsabile della persona giuridica che commette un’infrazio-
ne di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 19
(1) Se il contribuente che utilizza un oggetto di tassa-

zione è sprovvisto del permesso e non rimuove detto oggetto 
nel termine stabilito dal funzionario incaricato dell’Ispettorato 
comunale, lo stesso ne decreta la rimozione coattiva a spese 
del contribuente e invia all’organo comunale competente la 
proposta di accertamento delle imposte comunali per il periodo 
di utilizzo identificato.

(2) Il contribuente può subentrare in possesso degli og-
getti rimossi coattivamente dopo aver comprovato il pagamento 
di tutti i costi sostenuti per la rimozione forzata e lo stoccaggio.

(3) La conservazione degli oggetti rimossi forzatamente e 
l’ulteriore trattamento degli oggetti che non vengono ritirati da 
parte del proprietario saranno determinati da un atto adottato 
dal Sindaco.

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20
A prescindere dalla disposizione di cui all’art. 6, comma 

due, del presente Decreto, il valore del punto per l’anno 2019 
è stabilito nell’ammontare pari a 0,013 EUR.

Art. 21
Con la data dell’entrata in vigore del presente Decreto 

cessa la validità del Decreto sulle tasse comunali nel Comune 
di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodi-
stria, n. 11/09 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
nn. 49/12 e 52/13).

Art. 22
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, mentre si applica a de-
correre dal 1° gennaio 2020.

N. 426-5/2019
Pirano, 11 luglio 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

ALLEGATO SPECIALE

TARIFFE DELLE TASSE COMUNALI
TARIFFA N. 1 Uso delle aree pubbliche per l’allesti-

mento delle mostre e per l’organizzazione delle manife-
stazioni di svago

L’uso delle aree pubbliche con lo scopo di allestire mostre 
e organizzare manifestazioni di svago (parchi di divertimento 
e simili) si paga per ciascun m2, osservando i seguenti criteri:
1.1. superfici in asfalto, in cemento e superfici 

ordinate simili – 10 punti
1.2. superfici in macadam costipato – 5 punti
1.3. aree verdi ordinate e mantenute  

o superfici simili – 15 punti
1.4. altre superfici – 3 punti

Chiarimenti:
a) L’oggetto di tassazione è costituito dall’utilizzo tempo-

raneo dell’area pubblica per una determinata finalità che non 
rappresenta la destinazione d’uso originaria di detta area e 
che viene permesso in base ad un atto conforme dell’organo 
amministrativo competente, ovvero qual siasi altro utilizzo dell’ 
area pubblica, con il quale si limita la sua caratteristica pubblica 
o modifica temporaneamente la finalità d’uso, e per il quale è 
necessario acquisire il permesso dell’organo amministrativo 
competente, e che non è soggetto ad altre tasse comunali ai 
sensi del presente Decreto.

TARIFFA N. 2 La pubblicità svolta in aree pubbliche
Per gli impianti pubblicitari recanti le scritte, le pubblica-

zioni e gli annunci pubblicitari, collocati o affissi o in maniera 
diversa e contrassegnati su aree pubbliche si osservano i 
seguenti criteri:
2.1. se sono di carattere permanente, 

tenendo conto delle dimensioni,  
per ciascun m2 di superficie iniziato  
al giorno:

2.1.1. display elettronico – 105 punti
2.1.2. schermo televisivo nelle vetrine  

o in altro luogo nell’ambito dell’area 
pubblica che trasmette messaggi 
pubblicitari non inclusi nei regolari 
programmi televisivi – 105 punti

2.1.3. insegne o scritte luminose con 
sequenze programmate – 210 punti

2.1.4. altre insegne o scritte luminose – 167 punti
2.1.5. altre insegne o scritte  – 42 punti
2.1.6. tabelle tipizzate commerciali, indicanti 

la direzione o d’informazione, sino  
ad una superficie di 0,40 m2 – 26 punti

2.2. manifesti striscioni, bandiere 
pubblicitarie, cartelloni ed altri oggetti 
di tassazione che non sono di carattere 
permanente per ciascun pezzo, 
tenendo conto delle dimensioni:
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2.2.1. per ciascun m2 iniziato di superficie  
al giorno – 21 punti

2.2.2. volantini (per un’unica distribuzione) – 4.173 punti
2.2.3. striscioni posti attraverso la strada – 

per ciascun m2 di superficie iniziato  
al giorno – 417 punti

2.3. Per l’uso di impianti di amplificazione 
sonora per la trasmissione di 
messaggi, avvisi, e annunci pubblicitari 
si paga la tassa comunale giornaliera, 
secondo i seguenti criteri:

2.3.1. per gli impianti di amplificazione sonora 
fissi adibiti alla pubblicità – 2.086 punti

2.3.2. per gli impianti di amplificazione sonora 
mobili adibiti alla pubblicità – 4.173 punti

Chiarimenti:
Si considerano impianti pubblicitari tutte le scritte della 

segnaletica non ritenuta stradale o altri simboli che in qualsiasi 
modo fanno pubblicità di prodotti, prestazioni o attività e sono 
ubicati sull’area pubblica o demaniale, oppure sono collocati, 
affissi o diversamente contrassegnati, o pendono sopra le 
aree, il cui utilizzo è destinato al pubblico, come ad esempio le 
strade pubbliche, le vie, le piazze, i mercati, i campi di gioco, 
i parcheggi, i cimiteri, i parchi pubblici, le aree verdi e aree 
di ricreazione, le fasce tutelate delle infrastrutture dei servizi 
pubblici economici e le superfici nelle zone protette definite 
come tali dalle prescrizioni, ad eccezione delle superfici che per 
contratto sono cedute in gestione all’Azienda pubblica Okolje 
Piran d.o.o. La superficie di un oggetto di tassazione di forma 
irregolare è rappresentata dal rettangolo minore che racchiude 
tutti i suoi punti. In caso di scritte fronti – retro o di scritte su 
superfici multiple, tranne che per gli affissi luminosi, ogni lato 
si reputa oggetto di tassazione.

La tassa viene conteggiata giornalmente, a prescindere 
dall’effettivo periodo di utilizzo dell’impianto pubblicitario (anche 
se l’impianto viene usato solamente per un’ora al giorno la 
tassa comunale si paga per un’intera giornata).

TARIFFA N. 3 Il parcheggio su aree pubbliche
Per l’uso di aree pubbliche per il parcheggio o per altra 

destinazione provvisoria si paga giornalmente per ogni m2 
iniziale:
3.1. per ciascun posto macchina riservato 

si paga la tassa comunale giornaliera:
– parcheggio per altri utenti – 150 punti

Chiarimenti
Oggetto di tassazione è l’utilizzo temporaneo di un’area 

pubblica per un determinato scopo che non rappresenta la de-
stinazione d’uso originaria di detta area (parcheggi per grandi 
manifestazioni, utilizzo dell’area pubblica per grandi manife-
stazioni politiche, di svago o commerciali ed altro) che è stato 
permesso in base al conforme atto dell’organo amministrativo 
competente.

TARIFFA N. 4  Utilizzo dell’area pubblica per il cam-
peggio

Per l’utilizzo di un’area pubblica con lo scopo di campeg-
giare si paga la tassa comunale per ogni m2 iniziato di superfi-
cie al giorno secondo i seguenti criteri:
4.1. superfici in asfalto, in cemento e simili – 10 punti
4.2. superfici in macadam costipato – 5 punti
4.3. aree verdi ordinate e mantenute, 

superfici simili – 15 punti
4.4. altre superfici – 3 punti

Chiarimenti
Oggetto di tassazione è l’utilizzo temporaneo di un’area 

pubblica per un determinato scopo (come ad es. il campeggio) 
che non rappresenta la destinazione d’uso originaria di detta 
area.

TARIFFA N. 5  Altre forme di utilizzo delle aree pub-
bliche

Per altre forme di utilizzo delle aree, quali la collocazione 
delle impalcature, la sistemazione di cantieri edili, delle ban-
carelle, l’uso di marciapiedi o piazze a scopi di ristorazione o 
commerciali, si osservano i seguenti criteri.
5.1. per l’uso di marciapiedi ed altre aree 

pubbliche:
5.1.1. al giorno per ogni m2 iniziato
5.1.2. finalità:

a) ristorazione, turismo – 5 punti
b) commercio – 3 punti

5.1.3. ubicazione – posizione:
a) comprensorio di I.a categoria: 
Portorose (Lungomare), Pirano 
(Fornace, Riva Cankar, Riva Kidrič, 
Piazza dei Pescatori, Piazza Tartini, 
Riva Prešeren sino alla Punta) – 4 punti
b) comprensorio di II.a categoria: 
zone ristrette della città di Pirano, (Via 
Dante, Via Gregorčič, Via Lenin, Via 
Levstik, Via Partigiani, Piazza Primo 
Maggio, Via Salvore, Via Tomažič, Via 
Liberta’, Via Verdi, Piazza delle Erbe, 
Via Župančič), Riva Prešeren oltre alla 
Punta – 2 punti
c) comprensorio di III.a categoria: zone 
ristrette di Pirano, Portorose e di Lucia, 
non comprese in I.a e in II.a categoria, 
Strugnano e Sezza – 1 punto

5.1.4. periodo di utilizzo:
a) nell’alta stagione (dal 1. 5. al 30. 9.) – 5 punti
b) nella bassa stagione (dal 1. 1. al  
30. 4. e dal 1. 10. al 31. 12.) – 1 punto

5.1.5. assetto dell’area:
a) superfici in asfalto, in cemento  
e simili – 3 punti
b) superfici in macadam costipato – 2 punti
c) aree verdi ordinate e mantenute  
o superfici simili – 1 punto
d) altre superfici (ad. es. superfici 
mantenute da utenti stessi) – 0 punti

5.2. al giorno per m2 di superficie in uso  
per cantieri edili (costruzione  
e ristrutturazione di fabbricati, interventi 
nelle strade comunali, e simile) – 22 punti

5.3. per m2 di area adibita a punto vendita:
a) all’esterno della rivendita – al giorno – 90 punti
b) collocazione di chioschi, container  
e punti vendita provvisori (vendita 
effettuata da veicoli adibiti) per m2  
al giorno: – 90 punti

5.4. Utilizzo di aree pubbliche per altre 
finalità non indicate nelle tariffe da  
1 a 5

5.4.1. superfici in asfalto, in cemento e simili – 10 punti
5.4.2. superfici in macadam costipato – 5 punti
5.4.3. aree verdi ordinate e mantenute  

o superfici simili – 15 punti
5.4.4. altre superfici – 3 punti
5.4.5. riprese cinematografiche e di spot 

promozionali ai fini commerciali  
– al giorno per m2 – 150 punti

Chiarimenti:
Il contribuente è colui che utilizza le superfici di cui al pri-

mo punto. L’ammontare della tassa comunale si calcola som-
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mando il numero di punti ai sensi dei criteri da 5.1.1. a 5.1.5. 
e moltiplicando poi il numero complessivo di punti (per m2 di 
superficie) con le dimensioni della superficie in uso (in m2), con 
il numero di giorni di utilizzo previsto e con il vigente valore 
del punto.

Gli amministratori dei mercati, che hanno acquisito l’area 
pubblica per le necessità del mercato mediante un atto parti-
colare dell’organo amministrativo o mediante un Decreto del 
Consiglio comunale, non si reputano contribuenti ai sensi di 
questa tariffa.

L’oggetto di tassazione è l’utilizzo temporaneo dell’area 
pubblica per una determinata finalità che non rappresenta la 
destinazione d’uso originaria di detta area e che è permes-
so in base ad un atto conforme dell’organo amministrativo 
competente, ovvero qualsiasi altro utilizzo dell’area pubblica, 
con il quale si limita la sua caratteristica pubblica o modifica 
temporaneamente la finalità d’uso, e per il quale è necessario 
acquisire il permesso dell’organo amministrativo competente, 
e che non è soggetto ad altre tasse comunali ai sensi del pre-
sente Decreto.

2361. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Piran za leto 2019

Na podlagi 33. 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 in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran 

za leto 2019, 

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji 
dne 11. julija 2019.

Št. 410-5/2018
Piran, dne 29. julija 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in 
17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Ob-
čine Piran na 8. redni seji dne 11. julija 2019 sprejel naslednji

O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran 

za leto 2019

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2019 (Uradni 

list RS, št. 32/19) se dopolni 18. člen tako, da se doda novi, 
četrti odstavek, ki glasi:

Javno podjetje Okolje Piran, katerega ustanoviteljica je 
Občina Piran, se v letu 2019 lahko dolgoročno zadolži do višine 
3.000.000,00 EUR za reprogramiranje obstoječe zadolžitve in 
financiranje dela investicij.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-5/2018
Piran, dne 11. julija 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Leg-
ge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sen-
tenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto 
del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)

P R O M U L G A    
I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 

di modifica al Decreto sul Bilancio di previsione 
del Comune di Pirano per l’anno 2019, 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nell’8ª seduta ordinaria del giorno 11 luglio 2019.

N. 410-5/2018
Pirano, 29 luglio 2019

Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29 
della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale 
e successive modificazioni) 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), nell’8ª sedu-
ta ordinaria dell’11 luglio 2019 approva il seguente

D E C R E T O 
di modifica al Decreto sul Bilancio di previsione 

del Comune di Pirano per l’anno 2019
Art. 1

All’articolo 18, del Decreto sul Bilancio di previsione del 
Comune di Pirano per l’anno 2019 (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, n. 32/19), si aggiunge un nuovo quarto 
comma che recita:

L’Azienda pubblica Okolje Pirano, della quale è fondato-
re il Comune di Pirano, può contrarre prestiti a lungo termine 
fino a un importo di 3.000.000,00 di euro per riprogrammare 
l’indebitamento esistente e il finanziamento di una parte degli 
investimenti.

Art. 2
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia.

N. 410-5/2018
Pirano, 11 luglio 2019

Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković
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2362. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra občinskega pomena

Na podlagi 245. člena v zvezi z 247. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena v zvezi 
s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 
– uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski 
svet Občine Piran na 8. redni seji dne 11. julija 2019 sprejel 
naslednji

S K L E P

1.
Nepremičninam:
– parcela 2782, k. o. 2633 Raven,
– parcela 1769/2, k. o. 2631 Portorož,

preneha status grajenega javnega dobra občinskega pomena.

2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

3.
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega 

sklepa izdala odločbo o prenehanju statusa grajenega jav-
nega dobra občinskega pomena za nepremičnine iz 1. točke 
tega sklepa. Status grajenega javnega dobra preneha s 
pravnomočnostjo ugotovitvene odločbe. Po pravnomočnosti 
odločbe občinska uprava le-to pošlje pristojnemu sodišču, 
ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo izbriše zaznambo 
o javnem dobru.

Št. 478-0122/2019
Piran, dne 11. julija 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’arti-
colo 245 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17) e l’articolo 17 
in relazione all’articolo 102 dello Statuto del Comune di Pirano 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – 
Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nell’8a seduta 
ordinaria dell’11 luglio 2019, approva la seguente

D E L I B E R A

1.
Sui beni immobili:
– particella catastale 2782 C.C. 2633 Raven,
– particella catastale 1769/2 C.C. 2631 Portorose,

cessa lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza 
comunale.

2.
La Delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione.

3.
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in 

base alla presente Delibera procederà all’emissione della Deci-
sione di cessazione dello status di demanio pubblico artificiale 
di rilevanza comunale sui beni immobili al punto 1 della pre-
sente Delibera. Lo status di demanio pubblico artificiale cessa 
quando la Decisione dichiarativa è definitiva. L’Amministrazio-
ne comunale, dopo la definitività della Decisione, invia la stessa 

al tribunale competente, che per dovere d’ufficio cancella la 
nota di demanio pubblico nel registro fondiario.

N. 478-0122/2019 
Pirano, 11 luglio 2019

Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

2363. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra občinskega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta 
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni 
seji dne 11. julija 2019 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Nepremičnine s parcelo:
– 573/6, 1180/7, 3557/2, 3557/3, 6210/6, 3405/2, 3459/2, 

3460/2, 3378/2, 3377/3, 3502/2, 3503/2, 3504/2, 5664/2, 
5669/4, 5670/2, 5676/2, 5678/2, 5680/7, 5682/2, 5683/2 in 
4580/5, vse k. o. Portorož,

– 1503/1, 219/4, 208/2, 249/7, 246/2, 245/2, 244/2, 242/2, 
250/11, 250/10, 1520/1 in 1562/1, vse k. o. 2630 Piran,

– 938/1 in 1579/2 vse k. o. 2633 Raven,
– 2995/128, 2990/18, 2990/16, 2992/28, 2017/1, 2018/1, 

2018/3, 2020/1, 2023/1, 2024/1, 2025/1, 2026/1, 2027/1 in 
2031/1, vse k. o. 2632 Sečovlje
pridobijo status grajenega javnega dobra občinskega pomena.

2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

3.
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega sklepa 

izdala odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
občinskega pomena za nepremičnine iz 1. točke tega sklepa. 
Status grajenega javnega dobra se pridobi s pravnomočnostjo 
ugotovitvene odločbe. Po pravnomočnosti odločbe občinska 
uprava le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti 
v zemljiško knjigo vknjiži zaznambo o javnem dobru.

Št. 478-0122/2019
Piran, dne 11. julija 2019

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’arti-
colo 245 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17) e l’articolo 17 
in relazione all’articolo 102 dello Statuto del Comune di Pirano 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – 
Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nell’8a seduta 
ordinaria dell’11 luglio 2019, approva la seguente

D E L I B E R A

1.
Sui beni immobili, particelle catastali:
– 573/6, 1180/7, 3557/2, 3557/3, 6210/6, 3405/2, 3459/2, 

3460/2, 3378/2, 3377/3, 3502/2, 3503/2, 3504/2, 5664/2, 
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5669/4, 5670/2, 5676/2, 5678/2, 5680/7, 5682/2, 5683/2 e 
4580/5 tutte C.C. Portorose,

– 1503/1, 219/4, 208/2, 249/7, 246/2, 245/2, 244/2, 242/2, 
250/11, 250/10, 1520/1 e 1562/1 tutte C.C. 2630 Pirano,

– 938/1 e 1579/2 tutte C.C. 2633 Raven,
– 2995/128, 2990/18, 2990/16, 2992/28, 2017/1, 2018/1, 

2018/3, 2020/1, 2023/1, 2024/1, 2025/1, 2026/1, 2027/1 e 
2031/1 tutte C.C. 2632 Sicciole
si istituisce lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza 
comunale.

2.
La Delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione.

3.
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in 

base alla presente Delibera procederà all’emissione della Deci-
sione di istituzione dello status di demanio pubblico artificiale di 
rilevanza comunale sui beni immobili al punto 1 della presente 
Delibera. Lo status di demanio pubblico artificiale è istituito 
quando la Decisione dichiarativa è definitiva. L’Amministrazio-
ne comunale, dopo la definitività della Decisione, invia la stessa 
al tribunale competente, che per dovere d’ufficio iscrive la nota 
di demanio pubblico nel registro fondiario.

N. 478-0122/2019
Pirano, 11 luglio 2019

Il Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

PREBOLD

2364. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne 
službe v zdravstveni dejavnosti na primarni 
ravni na področju otroškega dispanzerja 
na območju Občine Prebold, Občine Vransko 
ter Občine Tabor

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (ZZDej, 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 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list 
RS, št. 52/13 in 45/14), 16. člena Statuta Občine Vransko (Ura-
dni list RS, št. 17/10 in 53/10) ter 15. člena Statuta Občine Tabor 
(Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15) so Občinski svet Ob-
čine Prebold na 2. dopisni seji, dne 23. 7. 2019, Občinski svet 
Občine Vransko na 5. redni seji, dne 23. 7. 2019, ter Občinski 
svet Občine Tabor na 6. redni seji dne 22. 7. 2019, sprejeli

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

v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni  
na področju otroškega dispanzerja na območju 

Občine Prebold, Občine Vransko  
ter Občine Tabor

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, območje in predviden 

obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in 

možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljujejo 
razlogi za podelitev koncesije.

2. člen
Koncedenti, v skladu z zakonom in tem odlokom, so Ob-

čina Prebold, Občina Vransko in Občina Tabor.
Koncesionar je lahko domača ali tuja pravna ali fizična 

oseba, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje.

II. PREDMET IN RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE

3. člen
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne 

službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju 
otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine 
Vransko in Občine Tabor v obsegu:

– 1 zdravnik pediater s pripadajočim timom.
Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje 15 let, z 

možnostjo podaljšanja na način in pogoji, kot jih določa ZZDej.

4. člen
Koncesija na področju otroškega dispanzerja se podeli, 

ker Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potra-
te« Žalec s sedanjo razporeditvijo pediatrov v okviru obstoječe 
mreže javne službe občanom Občine Prebold ter Občine Vran-
sko in Občine Tabor ne more zagotoviti zadostne dostopnosti 
do zdravstvene storitve na območju Občine Prebold, Občine 
Vransko in Občine Tabor.

III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE

5. člen
Koncesija se podeli v skladu z veljavnim Splošnim dogo-

vorom s pripadajočimi aneksi, s katerim zagotavljajo sredstva 
za programe zdravstvenih storitev ter dodatna sredstva za 
nujne širitve programov na področju osnovne zdravstvene de-
javnosti.

6. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se ob-

javi na spletni strani Občine Prebold in na portalu javnih naročil.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati podatke, ki jih 

določa 44.b člen ZZDej.
Razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani 

občine, mora biti pripravljena v skladu s 44.c členom ZZDej.

7. člen
Javno službo na področju zdravstvenega varstva na pri-

marni ravni lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
– ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi pro-

gram zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, za polni 
delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti, razen, ko je sam izvajalec zdr. dejavnosti odgovor-
ni nosilec zdr. dejavnosti. Odgovornega nosilca zdravstvene 
dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, če gre za so-
razmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja 
programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev 
specialistične bolnišnične dejavnosti;

– ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno 
ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdra-
vstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali zakona, 
ki ureja zdravniško službo in bodo opravljali zdravstvene stori-
tve, ki so predmet koncesije;

– je sklenil pogodbo z javnim zdr. zavodom o obsegu in 
vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdra-
vstvenega varstva;

– ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, 
urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike;
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– mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz ra-
zlogov iz 44.j člena ZZDej;

– ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokov-
nega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica, 
o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega 
združenja;

– pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo 
za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.

8. člen
Pri izboru koncesionarja bodo koncedenti upoštevali meri-

la, določena v 44.d členu ZZDej in v besedilu javnega razpisa.

9. člen
Za vodenje postopka razpisa in oceno prispelih ponudb 

imenujejo župani občin Prebold, Vransko in Tabor strokovno 
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.

Strokovna komisija po izteku roka za oddajo ponudb 
opravi odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovi izpol-
njevanje razpisnih pogojev.

Strokovna komisija med ponudniki, ki izpolnjujejo razpi-
sne pogoje, predlaga izbiro tistega, ki se je na osnovi meril izka-
zal kot najprimernejši, pripravi poročilo in ga predloži občinski 
upravi Občine Prebold.

10. člen
O izbiri koncesionarja na podlagi poročila komisije odloči 

upravni organ Občine Prebold z odločbo o koncesiji na osnovi 
predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje.

V koncesijski odločbi se, poleg izbranega ponudnika in 
odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, v katero sodi 
program zdr. dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo naj-
manj tudi predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, 
območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje 
podeljene koncesije in pravni pouk za uveljavljanje pravnega 
varstva.

V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani po-
nudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora 
začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz 
razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske 
pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.

IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR  
NAD NJENIM IZVAJANJEM TER PRENEHANJE 

KONCESIJSKEGA RAZMERJA

11. člen
Medsebojno razmerje v zvezi z opravljanjem programa 

zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, koncedenti in 
koncesionar uredijo s pogodbo, ki jo v imenu občine sklenejo 
župani.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesij-

ske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občinami 
in koncesionarjem oziroma na nujne medsebojne pravice in 
obveznosti, izvajajo občine.

13. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s smrtjo koncesionarja,
– s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja kon-

cesionarja,
– z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so 

določeni v koncesijski pogodbi,
– če je pravnomočno koncesijska odločba odpravljena ali 

izrečena za nično,
– v primeru odvzema koncesije,
– s sporazumom.

14. člen
Koncedenti z odločbo odvzamejo koncesijo, če:
– je bilo koncesionarju dovoljenje za opravljanje zdra-

vstvene dejavnosti odvzeto v skladu s 3.b členom tega zakona,
– koncesionar ne izpolnjuje pogojev za opravljanje kon-

cesijske dejavnosti iz 44.č člena tega zakona,
– koncesionar krši določbe koncesijske odločbe ali kon-

cesijske pogodbe, ali preneha v celoti ali deloma opravljati 
koncesijsko dejavnost,

– koncesionar krši predpise s področja zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavno-
sti, zagotavljanja varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev, 
delovnih razmerij, davkov in prispevkov za socialno varnost, 
računovodstva in drugih predpisov v delu, ki se nanašajo na 
opravljanje zdravstvene dejavnosti,

– koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v 
okviru nadzora po zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost,

– koncesionar prenese koncesijo na drugega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti,

– koncesionar v roku, ki je določen v koncesijski odločbi, 
ne izpolni pogojev za začetek opravljanja koncesijske dejav-
nosti, za katere je bilo v koncesijski odločbi določeno, da jih 
koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in pred začetkom 
opravljanja koncesijske dejavnosti,

– koncesionar ne začne opravljati koncesijske dejavnosti 
v za to določenem roku.

Koncedenti so dolžni koncesionarja pisno opozoriti na 
kršitve, ki so lahko razlog za odvzem koncesije in mu določiti 
primeren rok za odpravo kršitev.

Če koncesionar ugotovljenih nepravilnosti v roku ne od-
pravi, se mu koncesija odvzame z odločbo.

15. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 

druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

V. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije in Uradnih objavah občin.

Št. 007/2019
Prebold, dne 23. julija 2019

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik

Župan
Občine Tabor

Marko Semprimožnik

RAVNE NA KOROŠKEM

2365. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora

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 sloven-
skih občin št. 19/2012) in 20. člena Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je 
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Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 29. redni seji 
dne 3. 10. 2018 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiški parceli št. 709, 

k. o. 879 – Podgora.

II.
Zemljiška parcela preneha imeti značaj javnega dobra 

in se vpiše v Zemljiško knjigo kot last Občine Ravne na Ko-
roškem.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0068/2017-4
Ravne na Koroškem, dne 18. julija 2019

Župan
Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen

ROGATEC

2366. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za obvoznico 
trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 
Rogatec–Majšperk)

Na podlagi 110. člena, v povezavi s prvim odstavkom 
119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
in 30. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) 
sprejemam

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za obvoznico  
trškega jedra Rogatec  

(premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk)

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in do-
polnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ob-
voznico trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 Roga-
tec–Majšperk).

(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in 
ostali relevantni predpisi.

(3) Pobudnik, naročnik in pripravljavec OPPN je Občina 
Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. Izdelovalec OPPN je 
družba URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska c. 3, 2000 Maribor.

2. člen
(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN)

(1) Regionalna cesta R2-432/1284 Rogatec–Majšperk 
je v skladu z veljavno zakonodajo po prometni funkciji pove-
zovalna cesta, saj medsebojno povezuje naselje Rogatec z 
regionalnim središčem Ptuj. Poteka skozi center naselja Ro-
gatec, kar predstavlja bistveno problematiko trga. Prometna 
obremenjenost trga zmanjšuje kvaliteto bivanja v osrednjem 
delu občinskega središča. Obstoječa trasa je tudi iz prometno 

tehničnega vidika in vidika prometne varnosti neustrezno ure-
jena. Cesta je urejena kot dvosmerna, vendar so geometrijski 
elementi osi ceste prilagojeni obstoječi pozidavi ob cesti. Zaradi 
strnjene pozidave ni zagotovljena preglednost, neurejeno je 
vodenje pešcev in kolesarjev. Zaradi vseh navedenih razlogov 
je potrebna nova, obvozna cesta. Z obvoznico se bo staro tr-
ško jedro razbremenilo tranzitnega, zlasti tovornega prometa, 
kar je eden od pogojev za kvalitetno prenovo, oživitev trga in 
izboljšanje bivalnih pogojev na trgu.

(2) Predlagana je prestavitev ceste R2-432/1284 v nov 
koridor od km 0+090 do km 0+690 v naselju Rogatec. Začetek 
obvoznice je predviden pred mostom čez potok Draganja, kjer 
se naveže na obstoječe krožišče. V nadaljevanju poteka ob 
potoku Draganja proti severu. Na obstoječo cesto se naveže 
v km 0+720. Dolžina odseka je 630 m. Po izgradnji obvozne 
ceste se bo obstoječa cesta skozi naselje prekategorizirala v 
lokalno cesto. Z umestitvijo v prostor, izdelavo ustreznih stro-
kovnih podlag in izdelavo ustrezne prostorske dokumentacije 
(OPPN), se opredelijo pogoji za izvedbo. Posebno pozornost 
bo potrebno nameniti vodnogospodarskim ureditvam potoka 
Draganja in pa umeščanju nove ceste v izredno občutljiv pro-
stor zaščitene kulturne dediščine.

(3) Z OPPN se podrobneje določi tehnične, prometne, 
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih uredi-
tev, parcelacija zemljišč, etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
če bo ta potrebna, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje 
kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, narav-
nih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo 
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov 
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje urejanja predstavlja zahodni del trškega 
jedra naselja Rogatec, prostor med obstoječo pozidavo in 
potokom Draganja. Na jugu je območje obdelave omejeno z 
obstoječo regionalno cesto – Celjska cesta, kjer je predvidena 
navezava v obstoječem rondoju. Na severu se obvozna cesta 
na obstoječo traso naveže SV od gradu.

Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave 
OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite 
urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.

(2) Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših 
izvedbenih pogojev za gradnjo ceste, objektov, vodnogospo-
darskih ureditev, zunanjo ureditev ter za priključevanje na 
prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo. V 
OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora.

(3) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na pod-
lagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v 
območju, če se bo za to pokazala potreba.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev 
obravnavanega območja se izdelajo pred pričetkom izdelave 
OPPN. Strokovne podlage zagotovi Ministrstvo za infrastruk-
turo, Direkcija RS za infrastrukturo. V sklopu izdelave, se po 
potrebi oziroma na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora 
(NUP) zagotovijo še dodatne strokovne podlage oziroma reši-
tve 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 narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom 
in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne potrebne 
uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji 
ter drugimi zahtevami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
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5. člen
(vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN)

(1) Pri pripravi se upošteva postopek, določen z ZUreP-2; 
v primeru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 
se aktivnosti s tega področja ustrezno vključijo v faze izdelave 
OPPN in izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1). Za izvedbo posameznih aktivnosti so predvideni na-
slednji roki oziroma trajanje:

(2) Zaradi zahtev in pogojev v postopku se lahko okvirni 
terminski plan spreminja. Roki faz, ki niso v pristojnosti pripra-
vljavca, so odvisni od pogodbenega razmerja med investitorjem 
priprave OPPN in izdelovalci strokovnih podlag in OPPN.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo in se usklaju-
jejo v postopku priprave OPPN glede načrtovanih prostorskih 
ureditev iz njihove pristojnosti, so:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje

3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infra-
strukturo, Sektor za upravljanje cest, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana

4. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana

5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ce-
lje, Glavni trg 1, 3000 Celje

6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 
3000 Celje

7. Zavod za gozdove RS, Območna enota Celje, Ljubljan-
ska cesta 13, 3000 Celje

Aktivnost Nosilec Rok oziroma trajanje 
aktivnosti

priprava izhodišč za pripravo OPPN julij 2019
sprejem sklepa o pripravi OPPN, dodelitev identifikacijske številke 
prostorskega akta

občinska uprava, župan 
MOP

julij 2019

objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v PIS in poziv 
pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice 
in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje

občinska uprava, 
izdelovalec OPPN, 
MOP, NUP

zakonski rok za smernice  
in mnenja je 30 dni po objavi 
gradiv

pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO MOP zakonski rok je 21 dni  
od prejema mnenj NUP

analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag 
(po potrebi tudi okoljskega poročila (OP) in osnutka OPPN

izdelovalec SD OPPN 90 dni od prejema smernic

objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS  
in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v 
postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe SD OPPN na okolje in mnenje o ustreznosti OP

občinska uprava, MOP, NUP zakonski rok za izdajo mnenj 
je 30 dni po objavi gradiv

pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila  
(če se izdela OP)

MOP zakonski rok je 30 dni  
od prejema mnenj državnih 
NUP

dopolnitev osnutka OPPN ter OP (če se izdela) izdelovalec OPPN in OP 30 dni po prejemu in analizi 
mnenj

objava dopolnjenega osnutka OPPN v PIS in javna razgrnitev občinska uprava, MOP
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava občinska uprava javna razgrnitev traja 30 

dni, v tem času se izvede 
javna obravnava in prva 
obravnava na občinskem 
svetu

priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne razprave, ter pripomb občinskega sveta  
in odbora in uskladitev z investitorjem priprave OPPN

izdelovalec OPPN, občinska 
uprava

20 dni po predaji zbranih 
pripomb v času javne 
razgrnitve

sprejem stališč do pripomb in predlogov in objava stališč v PIS občinska uprava, župan, 
MOP

10 dni

na podlagi stališč do pripomb in predlogov izdelava  
predloga OPPN

izdelovalec OPPN 30 dni po sprejemu stališč 
do pripomb

objava predloga OPPN skupaj z morebitnim okoljskim poročilom  
v PIS in pridobitev mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe 
vplivov OPPN na okolje če se izvaja CPVO

občinska uprava zakonski rok je 30 dni  
po prejemu poziva

uskladitev in izdelava usklajenega predloga OPPN izdelovalec OPPN 15 dni po pridobitvi mnenj
potrditev OPPN in objava v PIS MOP 30 dni
sprejem OPPN na občinskem svetu (2. obravnava) občinska uprava, občinski 

svet
po potrditvi s strani MOP

objava OPPN v Uradnem listu občinska uprava 15 dni
izdelava končnih elaboratov izdelovalec OPPN 10 dni po objavi v Uradnem 

listu
objava v PIS občinska uprava, MOP
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8. Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
9. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
10. Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrež-

ja Celje, Lava 1, 3000 Celje
11. Telemach mobil, širokopasovne komunikacije d.o.o., 

Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
12. OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 

3250 Rogaška Slatina
13. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o 

verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, Ministrstvo 
za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni OPPN treba 
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba 
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih vključi v 
postopek.

(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz pr-
vega odstavka tega člena v rokih, ki jih določa ta zakon, ne 
dajo, se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave 
prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih 
po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo 
teh aktov določajo področni predpisi.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Zaradi velikosti območja in opredeljene podrobnejše 
namenske rabe je v postopku predvideno samo z zakonom 
predpisano sodelovanje javnosti z javno razgrnitvijo in javno 
obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, 
če bo le-to izdelano in obveščanje o postopku priprave OPPN 
na spletnih straneh občine.

8. člen
(obveznosti investitorja in izdelovalca OPPN  

ter drugih udeležencev)
(1) Vse obveznosti financiranja v zvezi z izdelavo OPPN 

in izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno morebiti 
potrebnega okoljskega poročila in dodatno potrebnih strokovnih 
rešitev, če se zanje izkaže potreba v postopku izdelave OPPN 
nosita Občina Rogatec in investitor, Direkcija RS za infrastrukturo.

(2) Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim izde-
lovalcem OPPN zagotoviti, da bo le-ta izdelan v skladu z veljavno 
zakonodajo.

(3) Izdelovalec OPPN zagotovi ustrezna gradiva oziroma 
obliko gradiv za posamezne faze izdelave in sprejema OPPN in 
objavo v prostorsko informacijskem sistemu, v ustrezni analogni 
in digitalni obliki. Za obravnavo na občinskem svetu ter za javno 
razgrnitev in javno obravnavo je potrebno oddati gradivo v po dveh 
analognih in enem digitalnem izvodu ter pet izvodov povzetka 
gradiva. Končni elaborat mora biti oddan v petih izvodih v analogni 
obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki, ki je predpisana za objavo 
v prostorsko informacijskem sistemu. Digitalna in analogna oblika 
morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.

(4) Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obrav-
navi, sejah Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, ter na sejah občinskega sveta – kot poročevalca.

9. člen
(objava in začetek veljavnosti sklepa)

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

(2) Občina sklep skupaj z izhodišči za pripravo OPPN 
javno objavi na spletnih straneh Občine Rogatec.

Št. 3505-0001/2019
Rogatec, dne 15. julija 2019

Župan 
Občine Rogatec
Martin Mikolič

SLOVENJ GRADEC

2367. Sklep o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE 
GRADNJE POD GRADOM; III. faza

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP, 
43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12 – ZPNačrt-C, 76/14 – Odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 
61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 273. člena Zako-
na o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: 
ZUreP-2) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut 
MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE  

POD GRADOM; III. faza

1. člen
Mestna občina Slovenj Gradec z javnim naznanilom ob-

vešča javnost, da se v drugo javno razgrne dopolnjeni osnutek 
občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE 
STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza, ki ga je 
izdelalo podjetje LM PROJEKTI Podjetje za prostorsko, urbani-
stično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter Lojen, 
s.p., Goriška 2, 3320 Velenje in povzetek za javnost.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od vključ-

no 29. julija 2019 do vključno 14. avgusta 2019 v avli Mestne 
občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec 
v delovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo 
občinska uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizira-
na v ponedeljek 12. avgusta 2019 ob 15.00 uri v sejni sobi Me-
stne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

3. člen
S tem naznanilom Mestna občina Slovenj Gradec o poteku 

druge javne razgrnitve in javne obravnave obvešča tudi vse 
lastnike nepremičnin na območju, ki ga obravnava dopolnjen 
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDU-
ALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza.

4. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-

pombe in predloge na dopolnjen osnutek občinskega podrob-
nega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE 
GRADNJE POD GRADOM; III. faza. Pripombe in predloge se 
lahko od 29. julija 2019 do 14. avgusta 2019 dajo pisno na me-
stih javne razgrnitve kot zapis na Obrazec za pripombe, lahko 
se jih pošlje na Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska 5, Slovenj Gradec ali posreduje na elektronski naslov 
info@slovenjgradec.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne be-
sede »OPPN pod gradom – III. faza«). Obrazec za pripombe je 
na voljo na mestu javne razgrnitve in na spletni strani Mestne 
občine Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec bo v roku 10 dni proučila 
pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče. Za-
vzeto stališče do pripomb, bo Mestna občina Slovenj Gradec 
objavila na svoji spletni strani.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo 
imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek 
za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj 
navedeni spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču 
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objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo 
to posebej navesti.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na 

spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slove-
njgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.

Št. 350-0006/2018
Slovenj Gradec, dne 10. julija 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2368. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta stanovanjska 
cona Legen – identifikacijska številka PA 
v zbirki prostorskih aktov 1226

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno 
prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno 
prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne 
občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta stanovanjska cona Legen – 
identifikacijska številka PA v zbirki prostorskih 

aktov 1226

1. člen
(splošno)

S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen za 
območje enote urejanja (EUP) določene z Občinskim prostor-
skim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju 
OPN MOSG) z oznako SG-87 za stanovanjsko cono Legen (v 
nadaljnjem besedilu OPPN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi)

Območje obravnave vključuje proste nepozidane površine 
na Legenski planoti, južno od Legenske ceste v nadaljevanju 
stanovanjske soseske eno- in dvostanovanjskih stavb.

Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po celo-
viti ureditvi območja in izgradnji komunalne infrastrukture ter 
sprejetju izvedbenih pogojev, ki bodo podlaga za gradnjo na 
tem območju.

Pobudo za izdelavo OPPN je podalo podjetje IBUS Tr-
govina in storitve d. o. o., Ulica Pohorskega bataljona 2, 2380 
Slovenj Gradec.

Pravna podlaga:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, 

št. 61/17) in podzakonski predpisi,
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 

Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17).

3. člen
(okvirno ureditveno območje)

Območje OPPN zajema zemljišča znotraj enote urejanja 
prostora z oznako SG-87 in vključuje zemljišča ali dele zemljišč 
z naslednjimi parcelnimi številkami:

– 95/71, k.o. Legen.

Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja 
OPPN SG-87 tudi spremeni in dopolni, če je sprememba smi-
selna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe ve-
ljavne prostorske dokumentacije OPN Mestne občine Slovenj 
Gradec, projektne naloge, analize prostora, ter ob upoštevanju 
programskih izhodišč.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih 
podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdela-
ne strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega 
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

5. člen
(roki za pripravo)

Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119. členom 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). S tem 
sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:

– izdelava izhodišč za pripravo OPPN, Strokovne podlage
– priprava sklepa o pripravi OPPN, dodelitev identifikacij-

ske številke prostorskega akta
– priprava osnutka OPPN
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) 

in pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovito presojo 
vplivov plana na okolje v nadaljevanju (CPVO)

– izdelava osnutka OPPN (in Okoljsko poročilo v primeru 
potrebnosti izdelave CPVO)

– usklajevanje z NUP
– občina objavi osnutek OPPN v prostorskem informacij-

skem sistemu in zaprosi NUP za pridobitev prvih mnenj
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– javna razgrnitev z javno obravnavo
– priprava stališč do morebitnih pripomb v javni razgrnitvi
– izdelava predloga OPPN
– občina objavi predlog OPPN v prostorsko informacij-

skem sistemu in zaprosi NUP za pridobitev drugih mnenj
– pridobitev mnenja glede sprejemljivosti vplivov na okolje
– izdelava usklajenega predloga OPPN
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu.
Okvirni rok priprave skupaj znaša dvanajst mesecev.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripra-
vo OPPN in nanj podajo mnenja so:

– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana (za CPVO),

– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upra-
vljanja z vodami),

– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška 
cesta 20 A, 2000 Maribor,

– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 
3000 Celje,

– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 
2380 Slovenj Gradec,

– Mestna občina Slovenj Gradec, Urad za gospodarske 
javne službe, Šolska 5, Slovenj Gradec,

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene 
potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
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Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vlo-
ge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh 
ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora 
izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Pri pripravi izdelave izhodišč za pripravo OPPN in Stro-
kovne podlage sodelujejo naslednji udeleženci:

– Pobudnik: Trgovina in storitve d. o. o., Ulica Pohorskega 
bataljona 2, 2380 Slovenj Gradec

– Pripravljavec OPPN: Mestna občina Slovenj Gradec, 
Urad župana

– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.

7. člen
(vključevanje javnosti)

Dopolnjen osnutek se javno razgrne za najmanj 30 dni. 
V tem roku lahko javnost poda predloge in pripombe na razgr-
njeno gradivo do katerih pripravljavec in pobudnik zavzameta 
stališče in ga javno objavita. Med javno razgrnitvijo se pripravi 
javna obravnava.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)

Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter 
idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prosto-
ra, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka 
CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik.

9. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)

Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj 
ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame po pooblastilu 
pripravljavca, izdelovalec strokovnih podlag in OPPN.

10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec. Veljati 
začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-0026/2018
Slovenj Gradec, dne 5. marca 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

SLOVENSKA BISTRICA

2369. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za širitev 
kmetije Brumec

Na podlagi 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17), 3.ea člena Zakona o kmetijskih ze-
mljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 

58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in 30. člena Statuta 
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan 
Občine Slovenska Bistrica sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec
1. člen

(splošno)
S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo občinske-

ga podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) in 
začne postopek priprave OPPN za širitev kmetije Brumec.

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) 
(Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.

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

Na podlagi pobude kmetije Brumec, Spodnja Nova 
vas 42, 2310 Slovenska Bistrica, vpisane v register kmetijskih 
gospodarstev s številko KMG-MID: 100295399, s katerega 
je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot 
kmetija, nosilec kmetije pa obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 
40/17, 65/17 in 28/19), se skladno s prvim odstavkom 3.ea 
člena Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske 
objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.

Obravnavano območje spada v območje najboljšega 
kmetijskega zemljišča; v neposredni bližini obstoječe lokacije 
kmetijskega gospodarstva.

Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo dveh objektov za rejo živali ter pripadajo-
čih manipulativnih površin.

3. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN zajema zemljišče s parcelno številko 96, 
97, 104/3 in 124/1, vse k.o. Spodnja Nova vas v velikosti 0,31 ha.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokov-
ne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geo-
mehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira 
investitor oziroma pobudnik sam. Pri pripravi OPPN je potrebno 
upoštevati idejno zasnovo, smernice in mnenja nosilcev ure-
janja prostora ter izhodišča veljavnih planskih aktov Občine 
Slovenska Bistrica.

5. člen
(roki za pripravo OPPN)

Predvideni roki za pripravo OPPN po posameznih fazah 
so naslednji:

1. faza: izhodišča in sklep o pripravi OPPN, odločitev o CPVO /60 dni
2. faza: osnutek OPPN /15 dni
3. faza: prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP) /30 dni
4. faza: dopolnjeni osnutek OPPN in CPVO v kolikor bo iz odločbe MOP izhajalo o potrebi izde-

lave /60 dni
5. faza: posredovanje dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila ministrstvu,  

pristojnemu za okolje, v presojo po 42. členu ZVO – v kolikor bo izdelava potrebna /45 dni
6. faza: javna razgrnitev in javna obravnava /30 dni
7. faza: stališča do pripomb in predlogov javnosti; predstavitev odloka na OS v prvi obravnavi /30 dni
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8. faza: predlog OPPN /15 dni po potrditvi 
stališč in pripomb ter 
predstavitvi odloka 
na OS

9. faza: druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP) /30 dni
10. faza: pridobitev odločbe po 46. členu ZVO – v kolikor je potrebno izvesti postopek CPVO /60 dni
11. faza: sprejem usklajenega predloga OPPN na OS /na redni seji OS

javne razgrnitve dopolnjenega osnutka pa preveriti ustreznost 
rešitev in družbeno soglasje.

Predvidene metode vključevanja in sodelovanja:
Obveščanje javnosti, zagotavljanje potrebnih gradiv, poziv 

po podaji predlogov in pripomb ter organizacija javnega posve-
ta za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN in koordinacija 
posveta v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN.

Urnik ključnih dogodkov:
Objava sklepa skupaj z izhodišči za pripravo OPPN na 

spletni strani občine takoj po objavi v Uradnem listu RS.
V okviru priprave osnutka OPPN se soočijo in usklajujejo 

različni interesi v prostoru in v ta namen bo izveden poziv k 
podaji pobud ter organiziran javni posvet. Posredovane infor-
macije o trajanju in načinu podaje pobud bodo objavljene na 
spletni strani občine.

V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN 
in okoljskega poročila v kolikor bo le to potrebno, bo javnost 
seznanjena s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim na-
slovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom 
dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno 
razgrnitvijo, ki bo trajala najmanj 30 dni bo občina zagotovila 
tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv.

Ko bodo pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja 
prostora in ko bo ministrstvo ugotovilo, da so vplivi izvedbe 
predloga OPPN na okolje sprejemljivi, bo občinski svet odločal 
o sprejetju OPPN in v primeru potrditve bo odlok o OPPN ob-
javljen v Uradnem list RS.

Identifikacija ključnih deležnikov:
Ključni deležniki so poleg pripravljavca in izdelovalca 

prostorskega akta pobudnik, sosedje, ostala zainteresirana 
javnost.

Razpoložljiva in potrebna finančna sredstva:
Razpoložljiva sredstva za vodenje postopka vključno s 

stroški informiranja so zagotovljena na postavki Urejanje pro-
stora proračuna občine.

Potrebna finančna sredstva za vse zakonsko obvezne 
strokovne podlage in potrebna gradiva za izdelavo OPPN 
zagotovi pobudnik.

Informacije za javnost:
Pred procesom sodelovanja javnosti bodo preko spletne 

strani občine objavljeni sklep z izhodišči o pripravi OPPN, 
vabila k podaji pobud in javno obravnavo in na zahtevo zain-
teresirane javnosti zagotovljena izhodišča za pripravo OPPN, 
smernice, v času javne razgrnitve pa povzetek za javnost, 
tekstualni del odloka, grafične podlage in ostale strokovne 
podlage in gradiva.

Način zbiranja, obravnave in upoštevanja mnenj in pre-
dlogov:

Zbiranje predlogov bo možno v času, ki bo določen na 
podlagi poziva, v času javne razgrnitve po pošti (elektronski ali 
navadni) ter v času javne obravnave. Občina prouči pripombe 
javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN in predloge ter do njih 
zavzame stališče, ki ga javno objavi na spletni strani občine.

Oblike spremljanja in vrednotenja:
Pri izvajanju procesa sodelovanja javnosti se bodo spre-

mljali z listo prisotnosti število udeležencev na javni obravnavi 
in z zapisovanjem prispevkov udeležencev.

Z vrednotenjem se bo ugotavljalo število udeležencev, 
število pripomb, obiskanost spletne strani, izpolnitev pričako-
vanj udeležencev v procesu sodelovanja.

Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zah-
tev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Za pridobitev predhodnih mnenj o verjetnosti pomembnej-
ših vplivov plana na okolje je potrebno vključiti:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

2. Zavod za gozdove RS, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 
2000 Maribor

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Krekova 17, 2000 Maribor

4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana

5. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravje, Štefanova 
ulica 5, 1000 Ljubljana

6. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 
2000 Maribor

Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi 
OPPN in podali mnenja, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike 
Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 
2000 Maribor

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

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 
1000 Ljubljana

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana

6. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 
2000 Maribor

7. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
8. Komunala d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 

Slovenska Bistrica
9. Telekom Slovenije, Titova cesta 38, 2000 Maribor
10. Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana 

– Črnuče
11. Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
12. Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slo-

venska Bistrica
13. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku 

priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik je zasebni investitor
– pripravljavec je Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 

Slovenska Bistrica
– prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naroč-

nika.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Namen procesa:
V skladu z ZUreP-2 omogočiti možnost za sodelovanje 

zainteresirane javnosti pri pripravi občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za širitev kmetije Brumec.

Cilj procesa:
V začetni fazi pridobiti čim več informacij o dejanskem 

stanju in zbrati različne predloge za njegovo izboljšavo. V fazi 
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8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)

Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo 
geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo 
CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik OPPN ozi-
roma investitor, Brumec Štefan, Spodnja Nova vas 42, 2310 
Slovenska Bistrica.

9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne 
veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-5/2019-6-1032
Slovenska Bistrica, dne 19. junija 2019

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar

TREBNJE

2370. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode ter storitve povezane z greznicami 
in MKČN na območju Občine Trebnje

Na podlagi 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), Zako-
na o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17) in 17. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – 
popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 
19. 6. 2019 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cen obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode  

ter storitve povezane z greznicami in MKČN  
na območju Občine Trebnje

1. člen
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o obliko-

vanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane 
z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje, leto 2019, 
ki ga je pripravil izvajalec javne službe, javno podjetje Komu-
nala Trebnje d.o.o..

2. člen
Občinski svet določi in potrdi cene za obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode, in sicer:

– cena odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske 
odpadne vode z javnih površin 0,4110 EUR/m3;

– cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh 
0,0054 EUR/m3;

– cena čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske 
odpadne vode z javnih površin 0,4793 EUR/m3;

– cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh 
0,0054 EUR/m3;

– cena storitev povezanih s pretočnimi in nepretočnimi 
greznicami in MKČN 0,2575 EUR/m3;

– cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin DN 20 5,6148 EUR/
vodomer na mesec (za ostale velikosti vodomerov se poraču-
nava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17);

– cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin DN 20 2,0474 EUR/
vodomer na mesec (za ostale velikosti vodomerov se poraču-
nava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17);

– cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne 
vode s streh 0,0820 EUR/vodomer na mesec (za ostale ve-
likosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
102/12 in 76/17);

– cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s 
streh 0,0324 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti vodo-
merov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17);

– cena omrežnine za čiščenje grezničnih vsebin in gošč 
in MKČN 0,0649 EUR/vodomer na mesec (za ostale velikosti 
vodomerov se poračunava po faktorjih iz Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 102/12 
in 76/17).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporab-

nikom zaračunava po predpisani stopnji. Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavin-
ske odpadne vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda.

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

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 7. 2019.

Št. 301-2/2019
Trebnje, dne 20. junija 2019

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

2371. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 
na območju Občine Trebnje

Na podlagi 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), Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
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list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17) in 17. člena Statuta Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski 
svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 
na območju Občine Trebnje

1. člen
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o oblikova-

nju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na 
območju Občine Trebnje za leto 2019, ki ga je pripravil izvajalec 
javne službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo, in sicer:
– cena vodarine 0,7614 EUR/m3

– cena omrežnine DN 20 5,2899 EUR/mesec na vodomer 
(za ostale velikosti vodomerov se poračunava po faktorjih iz 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17).

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

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

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 7. 2019.

Št. 301-4/2019
Trebnje, dne 20. junija 2019

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

2372. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske 
gospodarske javne službe ravnanje z odpadki 
na območju Občine Trebnje, leto 2019

Na podlagi 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), Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12, 102/12 in 76/17) in 17. člena Statuta Občine 
Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski 
svet Občine Trebnje na 7. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel

S K L E P
o oblikovanju cene obvezne občinske 

gospodarske javne službe ravnanje z odpadki  
na območju Občine Trebnje, leto 2019

1. člen
Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Elaborat o obliko-

vanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki, 
Občina Trebnje, leto 2019, ki ga je pripravil izvajalec javne 
službe, javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.

2. člen
Občinski svet določi in potrdi ceno za obvezno občinsko 

gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, in sicer:
– cena zbiranja komunalnih odpadkov 0,2082 EUR/kg
– cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 

0,0013 EUR/kg
– cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov 

0,1111 EUR/kg
– cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov 

0,1372 EUR/kg
– cena odlaganja komunalnih odpadkov 0,0579 EUR/kg
– cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpad-

kov 0,0468 EUR/kg.

3. člen
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabni-

kom zaračunavajo po predpisani stopnji.

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

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati 1. 7. 2019.

Št. 301-3/2019
Trebnje, dne 20. junija 2019

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

VELIKE LAŠČE

2373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Velike 
Lašče

Na podlagi 7. 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), 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), 2. člena Zakona o 
spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Sta-
tuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče 
na 6. seji dne 18. julija 2019 sprejel

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

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Velike Lašče

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz ob-

činskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, št. 4/15) se v drugi alineji prvega odstavka črta besedilo:

», ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike«.
Za prvim odstavkom 3. člena se doda nov odstavek, ki 

se glasi:
»Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko 

opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev, če so posebej nave-
deni v okviru posameznega ukrepa.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.
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2. člen
V 10. členu se na koncu doda besedilo:
»4. spodbujanje sobodajalstva.«

3. člen
Za 14. členom se doda naslov in 14.a člen, ki se glasi:

»4. Spodbujanje sobodajalstva

14.a člen
Ukrep je namenjen spodbujanju investicij v ureditev novih 

prenočitvenih kapacitet v občini z namenom spodbujanja sobo-
dajalstva kot pomembne oblike turizma v občini. Upravičenci 
so samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske družbe 
registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki 
imajo registrirano dejavnost oddajanja turističnih nastanitvenih 
zmogljivosti in registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Registru 
nastanitvenih obratov.

Sofinancirajo se stroški za naslednje vrste namenov:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov 

in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,
– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana 

z opravljanjem turističnih nastanitvenih zmogljivosti,
– stroški promocijskih aktivnosti.
Stroški drobnega inventarja niso predmet sofinanciranja.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja:
– dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem 

pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji;
– poravnana turistična taksa v preteklem koledarskem 

letu;
– naložba se mora izvesti na območju Občine Velike La-

šče in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku;
– naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno za-

konodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje dejav-
nosti).

K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumen-
tacijo:

– pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,
– predračune ali račune za nakup opreme oziroma pred-

račune ali račune za izvedbo del,
– dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasi-

tev sobodajalstva za fizične osebe, izpisek AJPES).
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, 

najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov inve-
sticije. Maksimalna višina pomoči na posameznega upravičen-
ca je 4.000 EUR letno. DDV ni upravičen strošek.

Upravičenec ne more ponovno zaprositi za sredstva so-
financiranja stroškov gradbenih in obrtniških del ter nabave 
opreme, če je za ureditev istega prostora že pridobil sredstva 
na podlagi tega pravilnika v zadnjih 5 letih.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0301-0033/2019-1
Velike Lašče, dne 19. julija 2019

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

2374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče 
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 

Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet 
Občine Velike Lašče na 6. seji dne 18. julija 2019 sprejel

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

o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Velike Lašče  
za programsko obdobje 2015–2020

1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetij-

stva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdo-
bje 2015–2010 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15 
in 5/15) se prva alineja drugega odstavka spremeni in se po 
novem glasi:

– »pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
v kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013 str. 9), 
zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 
21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 
22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 
(EU) št. 1408/2013),«

2. člen
Spremeni se 5. člen (vrste pomoči) in po novem glasi:
»Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva 

in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko 
pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije 
EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in 
omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Pravna podlaga Ukrepi:
Uredba Komisije (EU)  
št. 1408/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči 
de minimis v kmetijskem 
sektorju 

UKREP 1: Naložbe na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo; 
UKREP 2: Urejanje kmetijskih 
zemljišč in pašnikov; 
UKREP 3: Pomoč za zaokrožitev 
kmetijskih zemljišč; 
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti 
prenosa znanja in informiranja  
v primarni kmetijski proizvodnji; 
UKREP 4a: Podpora za tekoče 
poslovanje v primarni kmetijski 
proizvodnji

Uredba Komisije (EU)  
št. 1407/2014 z dne 
18. decembra 2013  
o uporabi členov 107  
in 108 Pogodbe  
o delovanju Evropske 
unije pri pomoči  
de minimis

UKREP 5: Pomoč za naložbe  
v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
– de minimis; 
UKREP 6: Pomoč  
za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih 
dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja; 
UKREP 7: Pomoč za gradnjo  
in obnovo gozdnih vlak

Ostali ukrepi občine UKREP 8: Štipendiranje bodočih 
nosilcev kmetij 
UKREP 9: Drugi ukrepi

«.

3. člen
V 6. členu se spremeni četrti odstavek in se po novem 

glasi:
»Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, 

ki se odobri in izplača istemu upravičencu oziroma enotnemu 
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podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 1408/2013 ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena 
Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ne glede na obliko in 
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz 
sredstev države, občine ali Unije.«

4. člen
V 8. členu se zadnji odstavek spremeni in po novem 

glasi:
»Finančne določbe:
– 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih za preureditev hlevov in hlevskih izpustov za 
živalim prijazno rejo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;

– 30 % upravičenih stroškov za nakup traktorskih pnev-
matik za en registriran traktor na kmetijsko gospodarstvo, pri 
čemer DDV ni upravičen strošek;

– 15 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-
spodarstvih za vse ostale naložbe, pri čemer DDV ni upra-
vičen strošek;

– najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem go-
spodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 3.000 evrov 
na leto na kmetijsko gospodarstvo;

– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno 
pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četr-
tega odstavka 6. člena tega Pravilnika.«

5. člen
9. člen se spremeni in po novem glasi:
»UKREP 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Cilj pomoči je urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo (fiksne in premične ograje, mreže za pašo 
živali, pašni aparati);

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo 
na najmanj 2 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja,

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v 

primeru zakupa zemljišča,
– sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika ali za 

obnovo pašnika,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne agromelio-

racije, pri čemer DDV ni upravičen strošek,
– do 50 % upravičenih stroškov za ureditev pašnika in 

opreme za ureditev napajališč za živino, pri čemer DDV ni 
upravičen strošek;

– najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem go-
spodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 1.000 eurov 
na leto na kmetijsko gospodarstvo za nezahtevne agromeli-
oracije in 2.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo za 
ureditev pašnika;

– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno 
pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četr-
tega odstavka 6. člena tega Pravilnika.«

6. člen
Za 11. členom se doda nov, 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
UKREP 4a: Podpora za tekoče poslovanje v primarni 

kmetijski proizvodnji
Cilji pomoči so izboljšanje naravnega okolja, standardov 

za dobrobit živali, izboljšanje splošne učinkovitosti in trajno-
sti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov 
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje. 
Razlogi za ukrepanje so hitre spremembe v primarni kmetijski 
proizvodnji skupaj z novimi tehnično-tehnološkimi rešitvami, ki 
jih v določenem delu zahteva tudi lokalno okolje in zahtevajo 
hitre odzive lokalne skupnosti, da s svojimi dejanji čimprej 
pripomorejo k doseganju ciljev kmetovanja: učinkovito kmeto-
vanje, dobrobit živali in rastlin ter hkrati izboljšanje naravnega 
okolja.

Upravičeni stroški:
– stroški storitev za dobrobit in zdravstveno varstvo živali 

(koprološke preiskave pri govedu in drobnici, serološke prei-
skave in kontrola uvoženega semena goveda in drobnice na 
prisotnost virusnih bolezni, ki niso zajete v nacionalnih ukrepih);

– stroški genomskih testov;
– stroški nabave semena genetsko visoko produktivnih 

živali;
– stroški ukrepov na področju biovarnosti.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za 

tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel;

– računi oziroma dokazila o nastalih stroških: plačani 
računi, ki se glasijo na ime upravičenca,

– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov, pri čemer DDV ni upra-

vičen strošek;
– najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se 

lahko določi z javnim razpisom;
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno 

pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega 
odstavka 6. člena tega Pravilnika.«

7. člen
V 14. členu se zadnji odstavek spremeni in se po novem 

glasi:
»Intenzivnost pomoči:
– do 30 % upravičenih stroškov za naložbe na področju 

predelave mleka in mesa, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– do 15 % upravičenih stroškov za ostale naložbe, pri 

čemer DDV ni upravičen strošek;
– najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za izvedbo 

tega ukrepa je 3.000 eurov na kmetijsko gospodarstvo na 
leto;

– ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni 
znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 13. člena 
tega pravilnika.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0301-0034/2019-1
Velike Lašče, dne 19. julija 2019

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh
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ŠMARJEŠKE TOPLICE

2375. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 
za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Za-
kona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 
26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 44. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) 
in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list 
RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 
4. dopisni seji dne 1. 8. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, 
kulturo in šport Šmarješke Toplice

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, 

kulturo in šport Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 40/19, 
popravek 46/19) se 13. člen spremeni in se glasi:

»Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg 
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje 
pogoje:

– ima najmanj šesto oziroma višješolsko izobrazbo,
– strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu 

s področja glavnih dejavnosti zavoda,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima najmanj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (enega aktivno, 

enega pasivno).
Statut zavoda lahko določi dodatne pogoje za imenovanje 

direktorja.«

2. člen
Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2019-6
Šmarjeta, dne 31. julija 2019

Župan
Občine Šmarješke Toplice

Marjan Hribar
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MINISTRSTVA
2340. Pravilnik o pogojih in postopkih organov za ugotav-

ljanje skladnosti 6043
2341. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških 

prehodov 6050
2342. Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju Usta-

nove – Centra za usposabljanje na področju javnih 
financ 6051

USTAVNO SODIŠČE
2343. Delna odločba o ugotovitvi, da tretja alineja dru-

gega odstavka 114.a člena Zakona o nalogah in 
pooblastilih Policije ni v neskladju z Ustavo 6051

2344. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča 
št. I Ips 34489/2013 z dne 18. 12. 2014 in sodbe 
Višjega sodišča v Mariboru št. III Kp 34489/2013 z 
dne 8. 4. 2014 6057

2345. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 
150.a člena Zakona o kazenskem postopku 6060

BANKA SLOVENIJE
2346. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici 

priključitve Prekmurja k matični domovini v prodajo in 
obtok 6061

2347. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih 
potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v 
obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 6061

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2348. Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni 
nadzor nad revidiranjem 6061

2349. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2019 6064

OBČINE
BOVEC

2350. Sklep o določitvi parkirnih površin 6065

DOBRNA
2351. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za 

leto 2019 6065

KOPER
2352. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti 

direktorja javnega zavoda v plačni razred 6066
2353. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja jav-

nega zavoda v plačni razred za določitev osnovne 
plače 6067

LENDAVA
2354. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Lendava 6067
2355. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske go-

spodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 
službe v Občini Lendava 6068

2356. Odlok o pokopališkem redu v Občini Lendava 6070
2357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ko-

munalnem prispevku v Občini Lendava 6074

LJUBLJANA
2358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja 
urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del) 6074

MIREN - KOSTANJEVICA
2359. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso 

predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem za leti 2019 in 2020 6082

PIRAN
2360. Odlok o občinskih taksah v Občini Piran 6082
2361. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Piran za leto 2019 6090
2362. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 

dobra občinskega pomena 6091
2363. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

občinskega pomena 6091

PREBOLD
2364. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne služ-

be v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na 
področju otroškega dispanzerja na območju Obči-
ne Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor 6092

RAVNE NA KOROŠKEM
2365. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora 6093

ROGATEC
2366. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za obvoznico trškega jedra 
Rogatec (premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk) 6094

SLOVENJ GRADEC
2367. Sklep o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta IN-
DIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD 
GRADOM; III. faza 6096

2368. Sklep o začetku priprave občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta stanovanjska cona Legen 
– identifikacijska številka PA v zbirki prostorskih 
aktov 1226 6097

SLOVENSKA BISTRICA
2369. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec 6098

ŠMARJEŠKE TOPLICE
2375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, 
kulturo in šport Šmarješke Toplice 6104

TREBNJE
2370. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih go-

spodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja ko-
munalne in padavinske odpadne vode ter storitve 
povezane z greznicami in MKČN na območju Ob-
čine Trebnje 6100

2371. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-
spodarske javne službe oskrba s pitno vodo na 
območju Občine Trebnje 6100

2372. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske go-
spodarske javne službe ravnanje z odpadki na 
območju Občine Trebnje, leto 2019 6101

VELIKE LAŠČE
2373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva v Občini Velike Lašče 6101

2374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
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