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MINISTRSTVA
952. Odredba o podatkih, ki so jih distributerji 

naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni 
zagotavljati ministrstvu

Na podlagi osmega odstavka 10. člena v zvezi z 9. točko 
9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo) minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo izdaja

O D R E D B O 
o podatkih, ki so jih distributerji naftnih 

derivatov in drugi zavezanci dolžni  
zagotavljati ministrstvu

1. člen
(vsebina)

Ta odredba določa obvezno pošiljanje podatkov o drobno-
prodajnih cenah naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih 
servisih, in način pošiljanja teh podatkov.

2. člen
(vrste podatkov)

(1) Podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih 
derivatov, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za 
ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: podjetja), sporočijo vsako 
spremembo drobnoprodajnih cen naftnih derivatov iz drugega 
odstavka tega člena na vsakem bencinskem servisu v Repu-
bliki Sloveniji Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pred uveljavitvijo cene na 
prodajnem mestu.

(2) Podatki o drobnoprodajnih cenah iz prejšnjega od-
stavka se nanašajo na liter naftnih derivatov in se sporočijo za:

a) neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več ok-
tanski motorni bencin),

b) dizelsko gorivo,
c) ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
č) avtoplin.

3. člen
(način posredovanja podatkov)

(1) Vsako spremembo drobnoprodajnih cen podjetja vne-
sejo pred uveljavitvijo cene na prodajnem mestu v elektronski 
obliki v spletno aplikacijo na enega izmed naslednjih načinov:

– z uporabo vmesnika za aplikacijsko programiranje,
– z izpolnitvijo spletnega obrazca.
(2) Spletna aplikacija in spletni obrazec sta dostopna na 

spletni strani www.goriva.si.

4. člen
(imenovanje odgovorne osebe)

Podjetje ministrstvu sporoči kontaktne podatke odgovorne 
osebe za posredovanje podatkov.

5. člen
(prijava in uporaba spletne aplikacije)

(1) Za prijavo v spletno aplikacijo ministrstvo odgovorni 
osebi podjetja dodeli uporabniško ime in geslo.

(2) Za uporabo spletne aplikacije ministrstvo izdela navo-
dila, ki so dostopna v aplikaciji.

6. člen
(zagotavljanje verodostojnosti podatkov)

Pri posredovanju podatkov v spletni aplikaciji ali preko 
elektronske pošte morajo biti podatki elektronsko podpisani 
z uporabo kvalificiranega potrdila odgovorne osebe podjetja.

7. člen
(obveščanje o spremembah)

Podjetje ministrstvu nemudoma sporoči vsako spremem-
bo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja podatkov.

KONČNA DOLOČBA

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.

Št. 007-35/2020/12
Ljubljana, dne 4. maja 2020
EVA 2020-2130-0002

Zdravko Počivalšek
minister 

za gospodarski razvoj in tehnologijo

953. Odločba o prenehanju ustanove »USTANOVA 
RAZVOJNA FUNDACIJA POGUM«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti na podlagi prvega odstavka 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 
prenehanja ustanove »USTANOVA RAZVOJNA FUNDACIJA 
POGUM« izdaja
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O D L O Č B O
o prenehanju ustanove »USTANOVA RAZVOJNA 

FUNDACIJA POGUM«

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti izdaja soglasje k odločitvi uprave o prenehanju 
ustanove »USTANOVA RAZVOJNA FUNDACIJA POGUM«, s 
sedežem Kidričeva cesta 1, 1270 Litija.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

Št. 0140-1/2009
Ljubljana, dne 7. aprila 2020
EVA 2020-2611-0004

Janez Cigler Kralj
minister 

za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

USTAVNO SODIŠČE
954. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 

93. člena Zakona o obrambi ni v neskladju 
z Ustavo

Številka: U-I-82/17-14
Datum: 9. 4. 2020

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 9. aprila 2020

o d l o č i l o :

Drugi odstavek 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list 
RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) ni v 
neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Vrhovno sodišče (v nadaljevanju predlagatelj) je s 

sklepom št. VIII Ips 158/2016 z dne 7. 3. 2017 prekinilo revi-
zijski postopek v individualnem delovnem sporu zaradi povra-
čila stroškov izobraževanja. Vložilo je zahtevo, naj Ustavno 
sodišče oceni ustavnost drugega odstavka 93. člena Zakona 
o obrambi (v nadaljevanju ZObr) v zvezi z obveznostjo plačila 
sorazmernega dela stroškov osnovnega vojaško strokovnega 
usposabljanja v primeru enostranske odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi. Po mnenju predlagatelja je ta določba v neskladju s 
14. in 49. členom Ustave v zvezi z 2. členom Ustave (načelom 
sorazmernosti). V neskladju s 14. členom Ustave naj bi bila 
zato, ker v zvezi s povrnitvijo stroškov neutemeljeno različ-
no obravnava pripadnike stalne sestave Slovenske vojske, 
ki lahko brez povrnitve stroškov usposabljanja enostransko 
odpovejo pogodbo o zaposlitvi šele po desetih letih, ter osta-
le javne uslužbence, ki morajo po končanem izobraževanju 
ostati v delovnem razmerju pri istem delodajalcu vsaj še toliko 
časa, kot je v skladu s študijskim programom trajalo izobraže-
vanje, v nasprotnem primeru ima delodajalec pravico do po-
vrnitve sorazmernega dela plačanih stroškov izobraževanja. 
Predlagatelj se pri tem sklicuje na četrti odstavek 101. člena 
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 65/08 – v nadaljevanju ZJU). Po 

njegovem mnenju naj bi bila izpodbijana določba v neskladju 
s 14. členom Ustave tudi zato, ker naj bi neutemeljeno raz-
lično obravnavala tudi pripadnike stalne sestave Slovenske 
vojske glede na to, ali gre za povrnitev stroškov osnovnega 
vojaškega usposabljanja ali pa za povrnitev stroškov ostalih 
oblik izobraževanja. Da jim stroškov ostalih oblik izobraževa-
nja ne bi bilo treba povrniti, se zahteva, da na delu ostanejo 
vsaj dvakrat toliko časa, kot traja izobraževanje, pri osnovnem 
vojaškem usposabljanju pa je po predlagateljevih navedbah to 
obdobje desetkrat ali celo dvajsetkrat daljše od trajanja uspo-
sabljanja. Predlagatelj meni, da je izpodbijana določba tudi v 
nasprotju s svobodo dela iz 49. člena Ustave. Prekomerno naj 
bi posegala v prosto izbiro zaposlitve, ker pod grožnjo vračila 
sredstev omejuje dejansko možnost pripadnika stalne sesta-
ve, da si poišče drugo zaposlitev, ne da bi imel nesorazmerno 
dolgo dolžnost vračati sorazmerni del stroškov osnovnega 
vojaškega usposabljanja.

2. Državni zbor v odgovoru na zahtevo primarno uve-
ljavlja, da je treba zahtevo zavreči, ker predlagatelj ni izkazal 
obstoja vseh procesnih predpostavk. Opozarja namreč, da se 
izpodbijana določba ZObr nanaša le na pripadnike stalne se-
stave Slovenske vojske, ki so pogodbo o zaposlitvi odpovedali 
enostransko, tožencu v prekinjenem revizijskem postopku pa 
je pogodba o zaposlitvi prenehala sporazumno. Državni zbor 
zato meni, da izpodbijana zakonska določba ne more pome-
niti pravne podlage za odločanje v konkretnem sporu, zaradi 
česar niso izpolnjene procesne predpostavke za obravnavo 
predlagateljeve zahteve. Državni zbor zahtevi nasprotuje tudi 
po vsebini, pri čemer se sklicuje na dosedanjo ustavnosodno 
presojo v zvezi s tem. Navaja, da je izpodbijana zaveza in z 
njo povezana nadomestna izpolnitev v obliki vračila stroškov 
izobraževanja vsebovana v pisni pogodbi o zaposlitvi in da 
se lahko pripadnik stalne sestave Slovenske vojske zakonski 
obveznosti zaposlitve izogne z vračilom dejanskih stroškov 
osnovnega vojaškega strokovnega usposabljanja, katerih vi-
šina se s potekom časa sorazmerno zmanjšuje. Državni zbor 
opozarja še, da je osnovno vojaško strokovno usposabljanje 
namenjeno usposobitvi za funkcije in poklice, ki imajo pose-
ben ustavnopravni pomen. Po mnenju Državnega zbora je 
časovna omejenost delovnih razmerij poklicnih pripadnikov 
vojske stvaren razlog, ki upravičuje drugačno izpodbijano 
ureditev od ureditve, ki velja za druge javne uslužbence.

3. Svoje mnenje o zahtevi je dala Vlada, ki opozarja na 
posebnosti glede zahtev dela na obrambnem področju. Po-
udarja, da izpodbijana ureditev velja le za pripadnike stalne 
sestave Slovenske vojske, ki so vojaške osebe, pri čemer so 
ti ob sklepanju pogodbe o zaposlitvi s tem seznanjeni. Navaja, 
da brez desetletne zaveze ne bi bilo mogoče zagotoviti ustre-
znega in kvalificiranega kadra za izvajanje nalog na področju 
obrambe, saj s krajšo zavezo ne bi dosegli optimizacije znanja 
in usposobljenosti vojaških oseb za opravljanje nalog.

4. Predlagatelj je na odgovor Državnega zbora odgovoril 
le v delu, ki se nanaša na pomisleke glede obstoja procesnih 
predpostavk za vložitev zahteve. V zvezi s tem navaja, da 
je toženec 5. 8. 2011 podal odpoved pogodbe o zaposlitvi 
iz osebnega razloga, pri čemer je izrazil željo, da odpoved 
učinkuje od 30. 9. 2011 dalje. Pravdni stranki sta 26. 9. 2011 
sklenili sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe o zapo-
slitvi. V njem sta se dogovorili, da bo toženec povrnil stroške 
vojaškega strokovnega usposabljanja na šoli za podčastnike 
v znesku 7.612,48 EUR. Tožeča stranka je v individualnem 
delovnem sporu kot pravno podlago te obveznosti navedla 
izpodbijano določbo. Ker je pogodbena avtonomija v delov-
nem pravu omejena z 9. členom Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16 in 81/19 – v 
nadaljevanju ZDR-1), predlagatelj opozarja, da se toženec s 
sporazumom ni mogel veljavno zavezati k nečemu, česar po 
zakonu ni bil dolžan storiti. Ker je odgovor na vprašanje, ali je 
na podlagi sporazuma toženec dolžan plačati vtoževani zne-
sek, odvisen od tega, ali bi bil to dolžan storiti tudi na podlagi 
izpodbijane določbe, predlagatelj meni, da je tudi za presojo 
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obveznosti na podlagi sklenjenega sporazuma treba uporabiti 
izpodbijano ureditev. Kot posebno okoliščino je po mnenju 
predlagatelja treba upoštevati tudi to, da je najprej toženec 
podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Predlagatelj utemeljuje 
še, zakaj določbe Pravilnika o izobraževanju, usposabljanju 
in izpopolnjevanju v Ministrstvu za obrambo, na katere se je 
oprlo pritožbeno sodišče, ne morejo biti pravna podlaga za 
odločanje v tem sporu.

5. Ustavno sodišče je tudi mnenje Vlade poslalo predla-
gatelju, ki se o njem ni izjavil.

B. – I.
6. Predlagatelj zahteva oceno ustavnosti drugega od-

stavka 93. člena ZObr. Kot je razvidno iz zahteve, dejansko 
nasprotuje tej določbi zgolj v delu, ki opredeljuje desetletno 
obdobje, v katerem je pripadnik stalne sestave zavezan vrniti 
sorazmeren del stroškov osnovnega vojaško strokovnega 
usposabljanja v primeru, če pogodbo o zaposlitvi enostransko 
odpove (prvi stavek drugega odstavka 93. člena ZObr).

7. Pogoji, pod katerimi lahko sodišče kot predlagatelj 
začne postopek za oceno ustavnosti zakona pred Ustavnim 
sodiščem, so določeni v 156. členu Ustave in 23. členu Za-
kona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS). 
Sodišče prekine postopek, ki ga vodi, in začne postopek pred 
Ustavnim sodiščem le, če oceni, da je zakonska določba, ki 
bi jo moralo uporabiti pri odločanju, protiustavna. V obravna-
vanem primeru je predlagatelj prekinil postopek odločanja o 
reviziji zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča 
v sporu o povračilu stroškov osnovnega vojaško strokovnega 
usposabljanja na podlagi sklenjenega sporazuma o prene-
hanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi med pravdnima stran-
kama. Odgovor na vprašanje, ali je na podlagi sporazuma 
toženec dolžan plačati vtoževani znesek, je zaradi omejitve 
avtonomije pogodbenih strank v delovnem razmerju (9. člen 
ZDR-1) odvisen od tega, ali bi bil toženec to dolžan storiti 
tudi na podlagi drugega odstavka 93. člena ZObr. Zato je 
za presojo obveznosti na podlagi sklenjenega sporazuma v 
prekinjenem revizijskem postopku treba uporabiti izpodbijano 
ureditev.

B. – II.
Zakonodajna ureditev
8. Predlagatelj izpodbija zakonsko določbo, ki določa 

pravice in obveznosti pripadnika stalne sestave Slovenske 
vojske med trajanjem pogodbe o zaposlitvi. Trajanje pogodbe 
o zaposlitvi je določeno v prvem odstavku 92. člena ZObr, in 
sicer kandidat za podčastnika in častnika oziroma vojaškega 
uslužbenca sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas 
ali določen čas do deset let, ki se lahko podaljšuje za enako 
časovno obdobje, vojak pa sklene pogodbo o zaposlitvi v 
trajanju do deset let, ki se lahko podaljšuje za enako časovno 
obdobje, vendar ne dalj kot do 45. leta.

9. Pogodbo o zaposlitvi za poklicno delo na obrambnem 
področju lahko, upoštevajoč prvi odstavek 92. člena ZObr, 
sklene, kdor izpolnjuje pogoje za poklicno opravljanje voja-
ške službe. Te določa 88. člen ZObr, ki v drugi alineji tretjega 
odstavka kot enega izmed pogojev določa tudi ustrezno izo-
brazbo. Ustrezna stopnja izobrazbe je za vojaka praviloma 
končana srednja poklicna šola, za podčastnika srednja ali 
višja šola in za častnika najmanj visoka strokovna šola (peti 
odstavek 88. člena ZObr). Drugi odstavek 92. člena ZObr 
določa, da mora kandidat, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi, 
uspešno opraviti vojaško strokovno usposabljanje, in sicer: 
kandidat za vojaka – predpisano osnovno vojaško strokovno 
usposabljanje v enem letu od sklenitve pogodbe; kandidat za 
podčastnika – šolo za podčastnike v enem letu od sklenitve 
pogodbe; kandidat za častnika – šolo za častnike v dveh letih 
od sklenitve pogodbe; ter kandidat za vojaškega uslužben-
ca – osnovno usposabljanje za delo v vojski v enem letu od 
sklenitve pogodbe. Če vojaško strokovnega usposabljanja ne 

opravi uspešno, pogodba o zaposlitvi preneha veljati v roku 
30 dni od datuma, določenega za zaključek usposabljanja 
(tretji odstavek 92. člena ZObr). Upoštevajoč tretji stavek četr-
tega odstavka 92. člena ZObr, se namreč uspešno opravljeno 
osnovno vojaško strokovno usposabljanje za vojaka šteje kot 
pogoj za poklicno delo v Slovenski vojski. Sedmi odstavek 
92. člena določa tudi, da kandidati za podčastnike in častni-
ke ne morejo samostojno opravljati formacijskih dolžnosti, 
dokler ne opravijo šol iz drugega odstavka tega člena. Na 
podlagi petega odstavka 92. člena ZObr lahko kandidat, ki je 
uspešno opravil šolo za podčastnike ali častnike, organizira-
no kot višješolsko ali visokostrokovno oziroma univerzitetno 
izobraževanje, sklene pogodbo o zaposlitvi brez dodatnih po-
gojev iz drugega odstavka 92. člena ZObr (obveznost vojaško 
strokovnega usposabljanja). Deseti odstavek 92. člena ZObr 
določa vsebino pogodbe o zaposlitvi za vojaka, podčastnika, 
častnika ali vojaškega uslužbenca. Pogodba se sklene v pi-
sni obliki in mora vsebovati podatke o pogodbenih strankah, 
datumu nastopa dela in času trajanja delovnega razmerja. 
Pogodba lahko vsebuje še druge pravice in obveznosti delav-
ca, lahko pa glede teh napotuje na uporabo zakona oziroma 
na splošne akte ministrstva. V pogodbi o zaposlitvi se določi 
tudi obveznost opravljanja temeljnega vojaško strokovnega 
usposabljanja, če kandidat nima odsluženega vojaškega roka.

10. Vojaško izobraževanje in usposabljanje je urejeno v 
64. členu ZObr. Ministrstvo, pristojno za obrambo, organizira 
šolo za podčastnike, šolo za častnike, poveljniško-štabno 
šolo ter druge šole in centre za vojaško izobraževanje in 
usposabljanje. V navedene šole se lahko vpišejo kandidati, 
ki izpolnjujejo pogoje za poklicno delo v stalni sestavi vojske. 
Peti odstavek 64. člena ZObr omogoča, da se šola za podča-
stnike organizira kot višješolsko izobraževanje, šola za častni-
ke kot visoko strokovno oziroma univerzitetno izobraževanje 
in poveljniško štabno izobraževanje kot podiplomski študij v 
skladu s splošnimi predpisi. Predvidena je tudi možnost, da 
se vojaške osebe za opravljanje določenih vojaških dolžnosti 
šolajo v tujini (šesti odstavek 64. člena ZObr). Pogoje za vpis 
in programe za vojaške šole določa minister, pristojen za 
obrambo (sedmi odstavek 64. člena ZObr).

Presoja z vidika pravice do proste izbire zaposlitve (drugi 
odstavek 49. člena Ustave)

11. Obveznost vračila stroškov osnovnega vojaško stro-
kovnega usposabljanja po predlagateljevem mnenju preko-
merno posega v pravico do svobodne izbire zaposlitve iz 
drugega odstavka 49. člena Ustave. Ustavno sodišče mora 
zato v nadaljevanju najprej presoditi, ali izpodbijana ureditev 
sploh posega v to ustavno pravico.

12. Ustavna določba o svobodi dela (49. člen Ustave) 
zagotavlja predvsem pravice, povezane z delom, kot so pravi-
ca do proste izbire zaposlitve, pravica do dostopnosti vsakega 
delovnega mesta pod enakimi pogoji in prepoved prisilnega 
dela.1 Drugi odstavek 49. člena Ustave, na katerega se skli-
cuje predlagatelj, določa, da vsakdo prosto izbira zaposlitev. 
Z vidika te ustavne določbe bi lahko bilo upoštevno, če bi 
zakonska določba prepovedovala opravljanje določenega 
dela, če bi določala pogoje za opravljanje določenega dela 
ali omejevala obseg dela.2

13. Vendar v tem primeru ne gre za tako določbo. Izpod-
bijana določba namreč v povezavi s tem, da je delodajalec 
delavcu zagotovil brezplačno usposabljanje za vojaški poklic, 
določa pogoje za predčasno prenehanje opravljanja dela (vo-
jaške službe). Delavec kljub izpodbijani ureditvi prosto izbira, 
kaj bo delal po prenehanju vojaške službe. Njegovi odločitvi 
je prepuščeno, ali bo delovno razmerje nadaljeval, ali pa 
ga bo prekinil, plačal sorazmeren del stroškov osnovnega 

1 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-388/14 z dne 17. 3. 
2016, 14. točka obrazložitve.

2 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-84/15 z dne 
18. 5. 2017 (Uradni list RS, št. 40/17, in OdlUS XXII, 8), 21. točka 
obrazložitve.
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vojaško strokovnega usposabljanja, ki mu jih je za pridobitev 
vojaškega poklica zagotovil delodajalec, in se zaposlil drugje. 
Izpodbijana določba torej ne določa nesorazmernih pogojev 
glede opravljanja dela, obsega dela in prepovedi zaposlova-
nja drugje. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da 
izpodbijana ureditev niti ne sega na področje, ki ga varuje pra-
vica do proste izbire zaposlitve iz drugega odstavka 49. člena 
Ustave, zato z njo ni v neskladju.

Presoja z vidika neenake obravnave (drugi odstavek 
14. člena Ustave)

14. Predlagatelj meni, da izpodbijana ureditev neuteme-
ljeno različno obravnava pripadnike stalne sestave Sloven-
ske vojske, ki lahko brez povrnitve stroškov usposabljanja 
enostransko odpovejo pogodbo o zaposlitvi šele po desetih 
letih, ter ostale javne uslužbence, ki morajo, da bi se izognili 
povrnitvi stroškov izobraževanja, po končanem izobraževanju 
ostati v delovnem razmerju pri istem delodajalcu krajši čas. 
Po mnenju predlagatelja naj bi bila izpodbijana določba v 
neskladju s 14. členom Ustave tudi zato, ker naj bi neute-
meljeno različno obravnavala tudi pripadnike stalne sestave 
Slovenske vojske glede na to, ali gre za povrnitev stroškov 
osnovnega vojaškega usposabljanja ali pa za povrnitev stro-
škov ostalih oblik izobraževanja.

15. Drugi odstavek 14. člena Ustave zagotavlja splošno 
enakost pred zakonom. V skladu z ustaljeno ustavnosodno 
presojo načelo enakosti pred zakonom zahteva, da je treba 
v bistvenem enake položaje obravnavati enako. Za presojo o 
tem, katere podobnosti in razlike v položajih so bistvene, je 
treba izhajati iz predmeta pravnega urejanja.3 Ustavno sodi-
šče je drugačno urejanje delovnih razmerij z ZObr že večkrat 
presojalo in ugotovilo, da to samo po sebi ne pomeni kršitve 
ustavnih pravic. Sprejelo je stališče, da je zakonodajalcu 
dana možnost, da zaradi posebnosti in različnosti dela ter 
organizacije in drugih zahtev poklicnega dela v vojski uredi 
posamezna delovnopravna vprašanja drugače, kot so urejena 
na drugih področjih zaposlovanja.4 Posebne zahteve vojaške 
službe torej lahko utemeljujejo tudi strožjo ureditev pogojev 
za opravljanje tega poklica.

16. Predlagatelj položaj pripadnikov Slovenske vojske 
primerja s položajem ostalih javnih uslužbencev, za kate-
re velja ugodnejša ureditev iz četrtega odstavka 101. člena 
ZJU. Ta določa, da mora javni uslužbenec, ki je napoten na 
nadaljnje izobraževanje, po končanem izobraževanju ostati 
v delovnem razmerju pri istem delodajalcu vsaj še toliko 
časa, kot je v skladu s študijskim programom trajalo izobra-
ževanje. V nasprotnem primeru ima delodajalec pravico do 
povrnitve sorazmernega dela plačanih stroškov izobraževa-
nja. Iz prvega odstavka 101. člena ZJU izhaja, da ta določba 
ureja možnost pridobitve dodatne izobrazbe, ki je v interesu 
delodajalca, in torej ne pomeni pogoja za nadaljevanje dela 
javnega uslužbenca.

17. Položaj pripadnikov stalne sestave Slovenske voj-
ske, ki morajo povrniti stroške osnovnega vojaškega usposa-
bljanja, predlagatelj primerja tudi s položajem tistih pripadni-
kov, ki so zavezani k povrnitvi stroškov ostalih oblik izobraže-
vanja na podlagi tretjega odstavka 57. člena Zakona o službi 
v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 – v nadaljevanju 
ZSSloV). Ta določa, da mora vojaška oseba po končanem 
izobraževanju ali usposabljanju ostati v delovnem razmerju 
najmanj dvakrat toliko časa, kolikor je trajalo izobraževanje 
ali usposabljanje, če je bilo to daljše od enega leta, in najmanj 
dve leti, če je bilo krajše od enega leta in daljše od 30 dni. 

3 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. Up-217/14 z dne 7. 2. 
2018 (OdlUS XXIII, 19), 10. točka obrazložitve, in št. U-I-303/18 z 
dne 18. 9. 2019 (Uradni list RS, št. 59/19), 39. točka obrazložitve.

4 Glej odločbo št. U-I-101/95 z dne 8. 1. 1998 (Uradni list 
RS, št. 13/98, in OdlUS VII, 2), 15. točka obrazložitve, sklep 
št. U-I-329/04 z dne 12. 5. 2005 (Uradni list RS, št. 53/05, in 
OdlUS XIV, 27), 13. točka obrazložitve, ter odločbo Ustavnega 
sodišča št. U-I-287/05 z dne 6. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 117/07, 
in OdlUS XVI, 83), 12. točka obrazložitve.

V primeru predčasne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi 
razlogov na strani vojaške osebe, mora povrniti sorazmeren 
del stroškov izobraževanja ali usposabljanja in prejemkov, 
ki jih je dobila v tem času. Člen 57 ZSSloV ureja napotitev 
vojaških oseb na izobraževanje in usposabljanje. Pravice in 
obveznosti v tem času se uredijo s pogodbo, če traja usposa-
bljanje dalj kot 30 dni oziroma če so stroški usposabljanja višji 
(drugi odstavek 57. člena ZSSloV). To pa na podlagi četrtega 
odstavka 57. člena ZSSloV ne velja za tiste oblike usposa-
bljanja ali preverjanja zmogljivosti, ki so predpisane kot pogoj 
za opravljanje določene formacijske dolžnosti (npr. usposa-
bljanje na trenažerjih ali simulatorjih oborožitvenih sistemov, 
radarskih in drugih sistemov, plovil, orožij in drugih naprav). 
Tudi pri obveznostih iz tretjega odstavka 57. člena ZSSloV, na 
katere se sklicuje predlagatelj, gre torej za možnost pridobitve 
dodatne izobrazbe, ki je sicer v interesu delodajalca, ni pa 
pogoj za nadaljevanje opravljanja dela. Neuspešno opravljeno 
izobraževanje ali usposabljanje namreč nima za posledico 
prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi.

18. Na drugi strani pa je osnovno vojaško strokovno 
usposabljanje predpisano in je obvezen pogoj za poklicno 
opravljanje vojaške službe. Če kandidat tega usposabljanja 
ne opravi uspešno in v rokih, ki jih določa drugi odstavek 
92. člena ZObr, pogodba o zaposlitvi preneha veljati na pod-
lagi samega zakona. Kandidati za podčastnike in častnike ne 
morejo samostojno opravljati formacijskih dolžnosti, dokler 
uspešno ne opravijo šole za podčastnike oziroma šole za 
častnike. V prevladujočem javnem interesu državne varnosti, 
ki zahteva stalno pripravljenost vojaških služb, je kontinuirano 
zagotavljanje slednje. Zato osebam, ki jim je bilo zagotovljeno 
izobraževanje in usposabljanje, ki je nujen pogoj za opravlja-
nje vojaškega poklica, ni protiustavno drugače kot drugim 
urediti možnost izstopanja iz dela v vojaški službi.

19. Osnovno vojaško strokovno usposabljanje je torej 
bistveno za opravljanje vojaške službe. Tega ne moremo 
trditi za ostale oblike izobraževanja, na katere se sklicuje 
predlagatelj. Tako četrti odstavek 101. člena ZJU kot tudi tretji 
odstavek 57. člena ZSSloV se namreč nanašata na izobraže-
vanja oziroma usposabljanja, ki so zgolj dopolnilne narave in 
nimajo esencialnega vpliva na opravljanje dela. Glede na vse 
povedano Ustavno sodišče ugotavlja, da, izhajajoč iz pred-
meta pravnega urejanja, ne gre za primerljive položaje, ki bi 
jih bilo treba urejati enako. Izpodbijana določba zato tudi ni v 
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

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

21. člena ZUstS ter druge alineje drugega odstavka 46. čle-
na Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 
54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko 
Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čefe-
rin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca 
Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman 
Stubbs. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. 
Proti sta glasovala sodnica Jadek Pensa in sodnik Accetto.

Dr. Rajko Knez
predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
955. Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu 

standardu 15

Na podlagi 4. točke Uvoda v slovenske računovodske 
standarde 2016 (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16, 23/17, 57/18 
in 81/18) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 
svoji seji 10. aprila 2020 sprejel
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P O J A S N I L O  1
k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

RAČUNOVODSKO IZKAZOVANJE DRŽAVNIH POMO-
ČI ZARADI COVID-19

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni 
prihodki, povezani s poslovnimi učinki. SRS 15.5. (2019) dolo-
ča, da so drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, 
subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni 
prihodki. Mednje štejemo tudi državno podporo.

Državna podpora so zneski, ki jih dobi organizacija od 
države ali lokalne skupnosti neposredno iz proračuna, prek 
organov države ali lokalne skupnosti oziroma prek drugih upo-
rabnikov proračunskih sredstev za določene namene. Državna 
podpora se včasih imenuje tudi dotacija oziroma subvencija. 
Državna podpora se pripozna, če obstaja sprejemljivo zagoto-
vilo, da je organizacija izpolnila pogoje zanjo in da bo državna 
podpora tudi prejeta.

Organizacije, ki bodo na podlagi Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ali katere-
ga drugega zakona ali predpisa pridobile kakršnokoli državno 
podporo od države ali lokalne skupnosti neposredno iz pro-
računa, prek organov države ali lokalne skupnosti oziroma 
prek drugih uporabnikov proračunskih sredstev za zajezitev 
ali odpravo posledic epidemije COVID-19, morajo tako prejeto 
državno podporo izkazovati med drugimi poslovnimi prihodki v 
okviru skupne kontov 76 – Poslovni prihodki. Po priporočenem 
enotnem kontnem načrtu za gospodarske družbe, samostojne 
podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije 
– pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske or-
ganizacije naj organizacije vso državno podporo, pridobljeno za 
zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID-19 izkazujejo 
na ločenem analitičnem kontu v okviru konta 768 z nazivom 
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (državna podpora 
zaradi COVID-19).

Po SRS 21.16. (2016) so za vse organizacije obvezna 
pojasnila k izkazu poslovnega izida, ki jih kot takšna zahteva 
Zakon o gospodarskih družbah. Po SRS 21 pa morajo vse 
organizacije za prihodke in odhodke pomembnih vrednosti, 
če niso predstavljeni drugod, ločeno razkriti njihovo naravo in 
znesek.

Zaradi izrednosti razmer epidemije COVID-19 se tudi 
prihodki iz državnih pomoči za zajezitev ali odpravo posledic 
COVID-19 štejejo za prihodke pomembnih vrednosti in zato 
morajo vse organizacije v vseh pojasnilih k računovodskim iz-
kazom, sestavljenim za poslovno leto, ki se konča po 13. marcu 
2020, ločeno razkriti njihovo naravo (vrsto) in znesek.

To pojasnilo ne velja za državno podporo, prejeto za pri-
dobitev osnovnih sredstev.

Št. 3/20
Ljubljana, dne 4. maja 2020

Dr. Samo Javornik
predsednik strokovnega sveta  

Slovenskega inštituta za revizijo

OBČINE
BRASLOVČE

956. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del enote 
urejanja prostora Rakovlje: RA05 – 1

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 30. člena Statuta 

Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan 
Občine Braslovče dne 22. 4. 2020 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del enote urejanja 

prostora Rakovlje: RA05 – 1

1. člen
(pravna podlaga)

(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče za-
četek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del enote urejanja prostora Rakovlje: RA05 – 1 
(v nadaljevanju: OPPN).

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju 
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: 
ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18, v nadaljevanju: OPN).

2. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)

(1) Priprava OPPN temelji na odločitvah in usmeritvah iz 
OPN ter na pobudi in izhodiščih investitorja priprave OPPN z 
dne 19. 12. 2019.

(2) Ker so usmeritve za pripravo OPPN celovito in dovolj 
podrobno določene v OPN, priprava izhodišč po 108. členu 
ZUreP-2 ni potrebna.

(3) OPPN se izdeluje za del enote urejanja prostor (EUP) 
Rakovlje: RA05. Podrobna namenska raba zemljišč znotraj 
EUP je SS – stanovanjske površine. OPN za celotno EUP Ra-
kovlje: RA05 v prvem odstavku 94. člena OPN določa postopek 
predhodne izdelave OPPN.

(4) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se na 
podlagi drugega odstavka 94. člena OPN uporabljajo okvirne 
usmeritve iz 61. člena OPN, upoštevajoč investicijsko namero 
iz pobude, in sicer:

– prvenstveno naj bo dopustna gradnja naslednjih stavb: 
11 Stanovanjske stavbe, 2 Gradbeni inženirski objekti in drugi 
objekti, ki niso v nasprotju s podrobnejšo namensko rabo EUP

– predlagan faktor izrabe parcele, namenjene gradnji 
je 1,2

– predlagan faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji 
je 0,6

– predlagana max. etažnost je K+P+1+M, pri čemer je 
klet (delno) vkopana, kolenčni zid v mansardi pa ne presega 
višine 1,00 m

– predlagani pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev 
za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja, so: načrtuje 
naj se skladno z regionalnimi značilnostmi; ohranja naj se pre-
težna usmerjenost slemen okoliških objektov (t.j. vzporedno s 
plastnicami), kjer gre za prepoznano kvaliteto; sleme naj bo 
vzporedno z daljšo stranico

– predlagane oblikovne poteze so zasaditve in ozelenitve 
okoli objektov

– predlagana tipologija objektov so samostoječe stavbe
– predlagani pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obsto-

ječih morfoloških struktur so: z novimi posegi naj se nadaljuje 
morfologija trške zgoščene prostostoječe gradnje; nove uredi-
tve naj se načrtujejo tako, da se ohrani morfologija umestitve 
posameznih objektov z večjim deležem zelenih površin; novi 
posegi se načrtujejo tako, da se obstoječa zazidava gosti, pri 
čemer se ohranjajo večji deleži odprtih površin med posame-
znimi objekti

– predlagano oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter 
način medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin je: 
skupne javne in zelene površine ne smejo biti ograjene (izjema 
so varnostne ograje ob igriščih oziroma ob ostalih ureditvah, ki 
za svoje delovanje nujno potrebujejo ograjo)

– urbana oprema naj bo enotno oblikovana
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– predlagani pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in 
umeščanje površin za mirujoči promet so: površine za mirujoči 
promet naj bodo ozelenjene; parkirna mesta za posamezne 
objekte je možno zagotoviti tudi na skupnih parkirnih povr-
šinah

– predlagani pogoji za oblikovanje gradbeno inženirskih 
objektov so: gradbeno inženirski objekti naj bodo v pretežni 
meri vkopani oziroma izvedeni tako, da ne kazijo podobe 
naselja

– predlagano oblikovanje fasad objektov je: vsi objekti 
morajo biti oblikovani arhitekturno kvalitetno ter se morajo čim 
bolj nevtralno ter neagresivno vključevati v okolico; fasade 
stanovanjskih objektov naj bodo bele ali v pastelnih barvah 
ali v naravni barvi materiala, priporočajo se pastelni odtenki 
zemeljskih barv; zaželena je uporaba lesa za stavbno pohištvo; 
stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter 
okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni

– predlagano oblikovanje streh objektov je: strehe naj 
bodo dvokapnice z nakloni strešin od 30 do 45°; napušči 
naj bodo minimalni, kritina pa pretežno opečnata (zaželeni 
bobrovci ali zarezniki), pretežno v naravni opečnati (rdeči) 
barvi, izjemoma v sivih odtenkih, kadar je taka barva kritine 
prevladujoča v okolici

– predlagana parcelacija je: velikost parcele, namenjene 
gradnji za enostanovanjske stavbe naj bo min. 400 m² – max. 
800 m²; za ostale objekte se velikost parcel, namenjenih gra-
dnji, prilagaja potrebam objektov.

(5) Kot okvirne usmeritve za izdelavo novega OPPN se 
na podlagi drugega odstavka 94. člena OPN uporabljajo tudi 
določila 52. člena OPN oziroma prostorski izvedbeni pogoji, ki 
se nanašajo na ohranjanje vodnega in obvodnega prostora vo-
dotoka Radigaj, ki ima status naravne vrednote, kot so določeni 
v 5.1 odstavku 70. člena OPN:

– načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na obmo-
čju voda in obvodnih zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih 
vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,

– obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se 
ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezno 
nadomestitev teh površin,

– urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano in naj 
upošteva naravno dinamiko porečja ter naj se izvaja s sonarav-
nimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne 
rečne dinamike; ob vodotokih naj se ohranja ali ponovno vzpo-
stavi zveznost obsežne vegetacije,

– v potoke naj se ne posega z regulacijami in naj se jih ne 
onesnažuje; krčenje gozda ob vodotoku in lesene obrežne ve-
getacije naj se ne izvaja; v primeru sanacije brežin naj se ta iz-
vaja z zasaditvijo rastišču primernih drevesnih in grmovnih vrst, 
vzpostavi naj se vrstno in višinsko pestra obrežna vegetacija,

– gradnja novih objektov in ureditve okolice objektov naj 
se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežin vodotoka oziroma 
meje naravne vrednote,

– regulacij in ostalih tehničnih ureditev, s katero bi pov-
zročili spremembo smeri, obliko ali globino struge (spremembo 
vzdolžnega in prečnega profila struge), izolacijo in fragmenta-
cijo habitata, naj se ne izvaja,

– krčitev vlagoljubne obvodne vegetacije naj se ne izvaja, iz 
sestoja se lahko odstranijo le poškodovana drevesa in grmičevje, 
oziroma le v primeru močno oviranega pretoka, vendar tako, da 
se odstranijo le debla in veje (pušča naj se panje in korenine),

– območja naj se ne ograjuje,
– odlaganje kakršnegakoli materiala v strugo in na brego-

ve vodotoka naj se ne izvaja,
– morfologija brežine in dna struge vodotoka se ne spre-

minja z izgradnjo dostopov do vode,
– ureditve na območju naj ne omejujejo dostopa do vode,
– objektov, ki prekinjajo zveznost vodnega toka naj se 

ne gradi, v primeru, ko drugih možnosti ni, pa naj se gradijo 
tako, da se ob njih z dodatnimi tehničnimi rešitvami vzpostavi 
povezava s celotnim tokom.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja OPPN)

(1) Okvirno območje OPPN zajema zemljišča ali dele 
zemljišč s parcelno številko 438/79, 525, 526/1, 526/2, 528, 
529, 533/1, 533/2 in 533/3, vse k.o. (987) Braslovče. Okvirna 
površina območja OPPN je 10.550 m2. Območje obravnave je 
mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo pro-
storsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, 
vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V 
nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.

(2) Predmet načrtovanja OPPN je možnost gradnje večih 
stanovanjskih stavb (klasifikacija stavb razred CC-SI:11) z vso 
pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. 
Novogradnja bo upoštevala usmeritve iz OPN.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na 
usmeritvah iz OPN.

(2) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale stro-
kovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postop-
ku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne 
strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.

(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se 
izdela elaborat ekonomike.

(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izve-
sti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo 
osnutka OPN zagotoviti okoljsko poročilo.

5. člen
(vrsta postopka)

Za postopek priprave in sprejetja OPPN se na podlagi 
119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za 
postopek priprave in sprejema OPN.

6. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz 

so naslednji:

FAZE POSTOPKA ROKI:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave OPPN, objava sklepa na spletnih 
straneh občine, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta

april 2020

(2) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti pomembnejših 
vplivov OPPN na okolje 

30 dni

(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov 
na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj iz faze (2)

21 dni

(4) Pridobivanje konkretnih smernic (državnih) NUP – faza se izvede samo 
v primeru, če se presodi, da splošne smernice ne zadoščajo ali če to narekujejo 
posebnosti načrtovane prostorske ureditve 

30 dni, hkrati s fazo (2)

(5) Izdelava osnutka OPPN 30 dni po prejemu vseh smernic  
iz faze (4) v kolikor se pridobivajo 
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(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo tekom faze (5)
(7) Izdelava okoljskega poročila (OP), če je z odločbo potrjena izdelava CPVO 90 dni
(8) Objava osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj NUP 
na osnutek OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP

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

(9) Pridobivanje odločbe MOP, ali je OP ustrezno 30 dni
(10) Dopolnitev osnutka OPPN in OP na podlagi mnenj iz faze (8) 30 dni
(11) Objava dopolnjenega osnutka OPPN in OP na spletni strani občine in javna 
razgrnitev ter javna obravnava (v tej fazi se javnost seznani tudi z morebitnim 
nasprotjem interesov)

min. 30 dni

(12) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti, objava stališč 
na spletni strani občine in na krajevno običajen način

15 dni

(13) Izdelava predloga OPPN in dopolnitve OP na podlagi stališč iz faze (12) 30 dni / po prejemu stališč
(14) Objava predloga OPPN in OP na spletni strani občine in pridobivanje mnenj 
NUP na predlog OPPN in mnenj NUP o ustreznosti OP (če ga niso podali v fazi (8))

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

(15) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih mnenj 
NUP iz faze (14))

MOP

(16) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe OPPN na okolju sprejemljivi MOP
(17) Sprejem OPPN z odlokom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (14) 
in ugotovitvi MOP iz faze (16), da so vplivi izvedbe predloga OPPN na kolje 
sprejemljivi, objava odloka v uradnem glasilu in spletni strani občine

30 dni

(18) Posredovanje Odloka o OPPN na MOP, javna objava na spletni strani MOP 15 dni

(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta, Občina Braslovče na to ne more imeti nikakršnega vpliva.

7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo 
pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – 
območna pisarna Celje

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Ljubljana

3. Zavod RS za varstvo narave – območna enota Celje
4. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije
5. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
6. Telemach d.d. Ljubljana
7. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. (upravljavec 

vodovodnega in kanalizacijskega omrežja)
8. Simbio d.o.o.
9. Občina Braslovče (upravljavec cestne infrastrukture).
(2) Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti 

pomembnejših vplivov OPPN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito pre-

sojo vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, 
ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.

(4) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potreb-
no vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti 
v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja 
pridobijo v postopku.

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z obja-
vo na svetovnem spletu, t.j. na spletni strani Občine Braslovče: 
https://www.braslovce.si/.

(2) Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja 
in območjem OPPN v fazi izdelave osnutka OPPN kot je pred-
videno v 6. členu, faza (6), in sicer z objavo na spletnih straneh 
občine ali podobnem načinu sodelovanja z javnostjo.

(3) Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi re-
šitvami in območjem OPPN z objavo osnutka OPPN na spletni 
strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo kot je 
predvideno v 6. členu, faza (11).

9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev 

glede njihovega zagotavljanja)
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave OPPN, mo-

rebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodet-
skega načrta, elaborat ekonomike in pripravo vseh strokovnih 
podlag in rešitev zagotovi pobudnik oziroma investitor OPPN.

(2) Sredstva za vodenje postopka OPPN in uradne objave 
(v uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.

10. člen
(določitev objave)

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

(2) Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Bra-
slovče: https://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje 
in prostor.

Št. 35050-3/2019-9
Braslovče, dne 22. aprila 2020

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

HRPELJE - KOZINA

957. Obvezna razlaga 13. člena 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina 
(Uradni list RS, št. 51/15) in 94. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) je 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 2. dopisni seji dne 
30. 4. 2020 sprejel
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O B V E Z N O   R A Z L A G O
13. člena Odloka o Občinskem prostorskem 

načrtu Občine Hrpelje - Kozina  
(Uradni list RS, št. 2/18, 64/19, 77/19)

1. člen
Sprejme se obvezno razlago 13. člena Odloka o Občin-

skem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list 
RS, št. 2/18, 64/19, 77/19).

2. člen
Obvezna razlaga 13. člena Odloka o Občinskem prostor-

skem načrtu Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 
64/19, 77/19) se sprejme v naslednjem besedilu:

»V 13. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 64/19, 77/19), 
je treba dopustne in pogojno dopustne objekte in dejavnosti, ki 
so določene kot »11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji« pri vseh območjih namenskih rab, razlagati tako, da 
so dopustni in pogojno dopustni objekti in dejavnosti, ki so na 
podlagi Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 
razvrščeni v šifro 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji.«

3. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-107/2019-5
Hrpelje, dne 30. aprila 2020

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek

TREBNJE

958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – 
rebalans II

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Za-
kona 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), določil Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 
14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); 28., 29., 30. in 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18); ob upoštevanju Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 
2021 (Uradni list RS, št. 75/19), v skladu s 17. členom Statuta 
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je 
Občinski svet Občine Trebnje na 8. dopisni seji dne 4. 5. 2020 
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o proračunu Občine Trebnje  
za leto 2020 – rebalans II

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 (Ura-

dni list RS, št. 32/19 in 10/20) se 2. člen spremeni, tako da se 
glasi:

»2. člen
(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajev-
nimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2020 se 
določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/ 
PODSK. 
KONTOV

OPIS LETO 2020  
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 15.230.201,71
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.484.855,00

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 9.363.694,00

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 7.770.034,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.251.660,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 342.000,00
706 DRUGI DAVKI 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 2.121.161,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 775.216,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 14.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 79.500,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 36.500,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.215.945,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 550.000,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 550.000,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 8.000,00
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 8.000,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI  

(740+741) 3.131.866,71
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.146.338,78

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 1.985.527,93

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE  
IN IZ DRUGIH DRŽAV 55.480,00

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 46.750,00

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH 
DRŽAV 8.730,00
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II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 16.832.908,15

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 3.323.098,23

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 782.078,26

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 122.593,00

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 2.308.667,10

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 45.500,00
409 REZERVE 64.259,87
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 5.734.290,35
410 SUBVENCIJE 113.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 3.597.261,65
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 652.230,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.371.798,70

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 7.301.911,57
420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 7.301.911,57
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(430+431+432) 473.608,00
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 257.800,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 215.808,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ  
(I.–II.)  (SKUPAJ PRIHODKI 
MINUS SKUPAJ ODHODKI) –1.602.706,44

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

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

44 DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA 
PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO 
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 188.153,00
50 ZADOLŽEVANJE 188.153,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 188.153,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 579.889,40
55 ODPLAČILA DOLGA 579.889,40
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 579.889,40
IX. SPREMEMBA STANJA 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.–VIII.) –1.994.442,84

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) –391.736,40

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.–VIII.-IX.=-III.) 1.602.706,44

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 1.994.442,84
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 konte in podkonte, določene s predpisanim 
enotnim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih po-
stavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje 
www.trebnje.si.«.

2. člen
(objava in uveljavitev odloka)

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

Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine 
Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-196/2018-86
Trebnje, dne 4. maja 2020

Župan 
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

ŽALEC

959. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 
29. aprila 2020 sprejel
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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 Žalec

1. člen
Poslovnik Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, 

št. 92/13) (v nadaljevanju poslovnik) se spremeni in dopolni 
tako, da se za 44. členom doda novo podpoglavje e) Sklic seje 
na daljavo in doda 44.a člen poslovnika, ki se glasi:

»(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne 
okoliščine), če izvedba seje z osebno navzočimi člani sveta 
predstavlja tveganje za zdravje in varnost članov sveta in je to 
nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, 
lahko župan skliče sejo na daljavo.

(2) Seja na daljavo je seja, na kateri član sveta sodeluje 
izven sedeža občine s pomočjo informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo. 
Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji izven sedeža občine, 
sporoči član sveta županu v roku, ki ga določi župan ob sklicu 
seje oziroma ob odločitvi o izvedbi seje na daljavo. Če član 
sveta sodeluje na seji izven sedeža občine, mora zagotoviti, 
da je njegova komunikacijska naprava povezana v omrežje, ki 
omogoča prenos slike in zvoka ali samo zvoka.

(3) Dnevni red seje sveta na daljavo se določi s sklicem. 
Gradivo se objavi na spletni strani občine.

(4) Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacij-
sko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča prenos in snema-
nje slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče 
brez vsakega dvoma ugotoviti identiteto člana sveta, ki na seji 
sodeluje izven sedeža občine. Seja na daljavo se snema.

(5) Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo člani 
sveta, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije.

(6) Občinski svet na seji na daljavo odloča le o zadevah, 
o katerih se glasuje z javnim glasovanjem, z dvigom zelenega 
(ZA) ali rdečega (PROTI) kartončka ali na drug dogovorjen 
način, iz katerega je jasno razvidna volja člana sveta.

(7) Zapisnik seje, ki je bila izvedena z uporabo varne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in informacijskega 
sistema občine se takoj po končani seji objavi na spletni strani 
občine.

(8) Predsednik delovnega telesa občinskega sveta lahko 
skliče sejo na daljavo samo za obravnavo zadev, ki jih na seji 
na daljavo obravnava občinski svet za katere se smiselno 
uporabljajo določbe, ki veljajo za sklic seje sveta na daljavo.«

2. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2020
Žalec, dne 29. aprila 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

960. Zaključni račun proračuna Občine Žalec 
za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 20. člena 
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je 
Občinski svet Občine Žalec na 11. redni seji dne 29. aprila 
2020 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Žalec za leto 2019

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žalec za 

leto 2019.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2019 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi-
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žalec za 
leto 2019. Sestavni del zaključnega računa proračuna so tudi 
obrazložitve zaključnega računu proračuna.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2019 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del proračuna in obrazložitve zaključ-

nega računa proračuna se objavijo na spletni strani Občine 
Žalec.

Št. 410-0022/2020
Žalec, dne 29. aprila 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

961. Spremembe letnega programa športa v Občini 
Žalec za leto 2020

Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 
(Uradni list RS, št. 26/14), 20. člena Statuta Občine Žalec (Ura-
dni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 
11. redni seji dne 29. aprila 2020 sprejel

S P R E M E M B E    
L E T N E G A   P R O G R A M A   Š P O R T A

v Občini Žalec za leto 2020

S sprejetim Rebalansom proračuna občine za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 9/20) se Letni program športa v Občini Žalec 
za leto 2020 spremeni v:

2. IZHODIŠČA IN USMERITVE LPŠ ZA LETO 2020
Pregled sofinanciranja po posameznih vsebinskih podro-

čjih za leto 2020: 

Vsebina

Rebalans proračuna 2020 –  
VREDNOST LETNEGA  
PROGRAMA ŠPORTA

Proračunska  
postavka

Vrednost
v €

1. Športni programi

18104 7.450
18105 114.770
18106 1.000
18111 24.000
SKUPAJ 147.220
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2. Športni objekti  
in površine za šport  
v naravi

18105 52.900
18107 15.000
18108 55.000
18109 13.000
18113 12.000
18124 25.210
18126 80.000
SKUPAJ 253.110

3. Razvojne  
dejavnosti v športu 

18105 2.500
SKUPAJ 2.500

4. Organiziranost  
v športu

18105 5.200
SKUPAJ 5.200

5. Športne prireditve  
in promocija športa 

18101 9.000
18102 25.000
18103 0
18105 28.000
18125 15.000
SKUPAJ 77.000
SKUPAJ OD 1. DO 5. 485.030

LPŠ predvideva, da se iz proračuna občine v proračun-
skem letu 2020 za programe športa zagotovi 485.060 €, od 
tega 259.110 € za športno infrastrukturo.

3. VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI
Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini 

147.220 €, za športne objekte in površine za šport v naravi 
253.110 €, za razvojne dejavnosti 2.500 €, organiziranost v 
športu 5.200 € in za športne prireditve in promocijo športa 
77.000 €. Podrobnejša vsebinska razdelitev je opredeljena v 
nadaljevanju:

1. ŠPORTNI PROGRAMI – 147.220 €
Športni programi obsegajo različne vsebine športnih de-

javnosti, ki so namenjene posameznikom vseh starosti, obeh 
spolov in predstavljajo neposredno aktivno vadbo posamezni-
ka. Sofinancirajo se programi:

a. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 22.000 €
Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 

zajemajo celoletne športne programe, promocijske športne 
programe in programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, ki 
jih izvajajo športna društva in zasebniki. Udeleženci teh progra-
mov niso del tekmovalnih programov. Programi so namenjeni 
razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posa-
meznih športov. Mladim, ki nimajo ambicij dosegati v športu 
visokih rezultatov ali nimajo ustreznih sposobnosti, pa nudijo 
možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti in zdrav 
način življenja.

Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 
60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno po-
nudbo. V letu 2020 se bodo sofinancirali vsi programi, ki bodo 
izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem razpisu.

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih ponujajo 
možnost vključevanja otrok v različne aktivnosti v prostem 
času, pri otrocih in mladostnikih vpliva na v vseh starostnih 
obdobjih. V času počitnic je vključevanje v vodene programe 
poleg vpliva na oblikovanje življenjskih navad in zdravega, 
koristnega preživljanja prostega časa pomembno tudi z vidika 
razbremenitve staršev za varstvo otrok, ki jim ga zaradi svojih 
delovnih obveznosti v času počitnic ne morejo zagotavljati.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključuje 
tudi programe oseb s posebnimi potrebami. Šport in gibalna 
aktivnost je za to populacijo izjemnega pomena in vpliva na 
kvaliteto njihovega življenja.

Med promocijske športne programe, ki se pretežno izva-
jajo v zavodih Vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ), 
prištevamo: Mali sonček (MaS), Ciciban planinec (CP), Zlati 

sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi 
planinec (MP) ter ciciolimpijado za vrtce.

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost 
odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti. Celoletni pro-
grami skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 
tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne oblike 
celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v na-
ravi, urbanem okolju ali pokritih športnih površinah. Sofinancira 
se strokovni kader in najem objekta.

b. Šolska športna tekmovanja in predšolski šport – 7.450 €
Programi šolskih športnih tekmovanj so ena izmed naj-

obsežnejših aktivnosti športa otrok in mladine in se izvajajo v 
okviru šolskega programa športa. Iz sredstev LPŠ se za izva-
janje programa zagotavljajo sredstva za udeležbo osnovnih šol 
na področnih in državnih tekmovanjih in izvedbo ciciolimpijade 
za vrtce.

c. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport – 92.770 €

Sofinancirajo se redni celoletni programi športa otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Gre 
za športnike, ki so registrirani v okviru posamezne NPŠZ in 
tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalne panožne zveze.

d. Občinska panožna športna šola – 24.000 €
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na 

področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih dru-
štvih, ki tekmujejo v vseh starostnih kategorijah v tekmovalnih 
sistemih NPŠZ in managementom strokovnih/upravljavskih 
nalog. Sofinanciranje programov v okviru občinske panožne 
športne šole je namenjeno izključno sofinanciranju strokov-
nega kadra in izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju opti-
malnih pogojev za vzgojo športnikov. Kvalitetno in strokovno 
delo z mladimi je ena od pomembnejših usmeritev in ciljev 
novega nacionalnega programa športa kot temeljni pogoj 
športne uspešnosti in vrhunskih športnih dosežkov v obdobju 
odraščanja. Za sofinanciranje plač štirih strokovnih delavcev 
se zagotovi 24.000 €.

e. Kakovostni šport
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in 

športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, 
v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državne-
ga prvaka. S sredstvi LPŠ se bo sofinanciral najem športnih 
objektov.

f. Vrhunski šport
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj 

vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji 
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Slo-
veniji. Vlagatelji z vadečimi, ki izpolnjujejo pogoje, bodo doda-
tno ovrednoteni pri programu športne vzgoje otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni šport.

g. Šport invalidov – 1.000 €
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih 

sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu 
in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 
Sofinancirali se bodo strokovno vodeni programi v znesku 
1.000 €.

2. ŠPORTNI OBJEKTI – 253.110 €
Izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter izvajalci kakovo-
stnega športa so upravičeni do nadomestila najemnine objekta. 
Za najemnine športnih objektov je namenjenih 52.900 €.

Za tekoče vzdrževanje objektov je namenjenih 32.000 €, 
od tega 15.000 € za tekoče vzdrževanje Športnega centra 
Žalec in 5.000 € za vzdrževanje drugih športnih objektov, ki so 
v lasti Občine Žalec ter 12.000 € za vzdrževanje in delovanje 
drsališča.

Za investicije je namenjenih 168.210 €, in sicer za inve-
sticije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra v Žalcu 
(nakup kosilnice, urejanje športnih površin(odbojka, skate park 
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– odvisno od umeščanja nogometnega igrišča z umetno travo) 
55.000 € ter za investicije in investicijsko vzdrževanje drugih 
športnih objektov 8.000 €. Ureditev ŠC Petrovče preplastitev 
atletske steze s tartanom 25.210 € in za sofinanciranje ureditve 
nogometno igrišče v umetno travo v ŠC Žalec 80.000 €.

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – 5.200 €
Športno društvo je društvo, ki je registrirano v skladu 

s predpisi, ki urejajo društva in ima v temeljnem aktu šport 
opredeljen kot pretežno dejavnost. Športna društva predsta-
vljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. 
Za sofinanciranje delovanja športnih društev je namenjenih 
2.500 €. Za Zvezo športnih društev se namenijo sredstva za 
zavarovanje odgovornosti trenerjev v višini 2.700 €.

5. ŠPORTNE PRIREDITVE – 77.000 €
Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v 

organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev. Sofinancirajo se 
materialni stroški izvedbe prireditev. Sofinancirajo se prireditve, 
ki se v celoti ali delno odvijajo na območju Občine Žalec in 
so dostopne vsem. Za sofinanciranje prireditev, ki jih izvajajo 
društva, se nameni 28.000 €, in sicer:

– za planinske pohode v višini 4.600 €,
– za prireditve društev upokojencev 1.800 €,
– ter 21.600 za ostale prireditve društev.
ZKŠT Žalcu se sofinancirajo prireditve v višini 40.000 €, 

in sicer za:
– Šport 2019 v Občini Žalec, Kolesarska dirka po Slove-

niji, Razpnimo jadra, Kolesarjenje po SSD, Tek po ulicah Žalca 
– v okviru prireditev ob občinskem prazniku, Šolska športna 
tekmovanja in druge prireditve …

Za sofinanciranje udeležbe športnikov Občine Žalec na 
mednarodnih športnih prireditvah se nameni 9.000 €.

4. VELJAVNOST IN UPORABA LPŠ
Sprememba LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za prora-
čunsko leto 2020.

Št. 671-0012/2019
Žalec, dne 29. aprila 2020

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

ŽELEZNIKI

962. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Železniki (SD OPN 3)

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 88/15, 68/19) je župan Občine Železniki sprejel

S K L E P
o začetku priprave tretjih sprememb  

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
Občine Železniki (SD OPN 3)

1. člen
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne postopek tretjih sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Železniki 
(v nadaljevanju: SD OPN 3), ki je bil sprejet z Odlokom o ob-
činskem prostorskem načrtu Občine Železniki (Uradni list RS, 
št. 41/13, 42/13, 41/16; v nadaljevanju: OPN).

2. člen
Potrditev izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo tretjih 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Obči-
ne Železniki. Izhodišča za pripravo SD OPN 3 so bila pripravlje-
na v skladu z 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2).

3. člen
Območje tretjih sprememb in dopolnitev OPN in predmet 

načrtovanja
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov od-

loka se nanašajo na celotno območje Občine Železniki, posa-
mezne spremembe in dopolnitve namenske rabe prostora in 
prostorskih izvedbenih pogojev v besedilni ali grafični obliki pa 
na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne 
kartografske prikaze.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Na podlagi izhodišč, strokovnih preveritev, uradnih podat-
kov in evidenc, aktov in predpisov ter režimov bodo ustrezni 
predlogi sprememb in dopolnitev vključeni v osnutek SD OPN 
3. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe ozi-
roma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.

Strokovne analize, podlage, preizkusi oziroma podrobne 
preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljeni na 
podlagi javnega naročila.

5. člen
Vrsta postopka

Spremembe in dopolnitve OPN Železniki se skladno s 
108.–115. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme po postopku, ki 
je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega prostorskega 
načrta.

6. člen
Roki za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev OPN  

in njegovih posameznih faz
Posamezne faze postopka priprave SD OPN 3 z okvirnimi 

roki so: 

ID Faza v postopku Rok izvedbe
1 Priprava in objava izhodišč ter sklepa o pripravi SD OPN 3

2

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora o verjetnosti 
pomembnejših vplivov SD OPN 3 na okolje in odločbe glede 
obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: 
CPVO) na osnovi tega sklepa in potrjenih izhodišč

30 dni po javni objavi v prostorskem 
informacijskem sistemu (v nadaljevanju: PIS)

3 Pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora 30 dni po javni objavi v PIS

4 Priprava osnutka SD OPN 3 90 dni po prejetju konkretnih smernic nosilcev 
urejanja prostora

5 Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni po javni objavi v PIS



Uradni list Republike Slovenije Št. 63 / 6. 5. 2020 / Stran 2373 

6 Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 3
30 dni po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj 
nosilcev urejanja prostora (po potrebi izdelave 
dodatnih strokovnih podlag)

7 Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka na občinskem svetu
8 Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 3 minimalno 30 dni 

9 Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne 
obravnave 45 dni po zaključku javne razgrnitve

10 Priprava predloga SD OPN 3 90 dni po zaključku javne razgrnitve

11 Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe  
o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje

30 dni po javni objavi v prostorskem 
informacijskem sistemu (PIS)

12 Priprava usklajenega predloga SD OPN 3
Najkasneje 15 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj 
nosilcev urejanja prostora ter odločbe  
o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje

13 Obravnava in sprejem predloga na občinskem svetu 

Roki delovnih faz so odvisni od zahtevnosti obsega in 
vsebine smernic, mnenj in okoljske presoje, števila podanih 
pobud ter pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

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

za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi 
SD OPN 3

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo sode-
lovali pri pripravi SD OPN 3 so:

1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana;

2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana;

3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Cesta Staneta 
Žagarja 27b, 4000 Kranj;

5. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo 
za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 
1000 Ljubljana;

6. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo 
narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana;

7. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo 
za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana;

8. Za področje cestnega in železniškega prometa: Mini-
strstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Lan-
gusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

9. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infra-
strukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

10. Za področje pomorskega in zračnega prometa: Mi-
nistrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

11. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

12. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

13. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova ce-
sta 61, 1000 Ljubljana;

14. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direk-
torat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

15. Za področje javnega zdravja: Ministrstvo za zdravje 
RS, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Lju-
bljana;

16. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat 

za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 
ulica 28, 1000 Ljubljana;

17. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne za-
deve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;

18. Za področje komunikacijskih omrežij: Telekom Slo-
venije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj; 
Tritel, d.o.o., Nadgoriška cesta 37, 1231 Ljubljana-Črnuče;

19. Za področje elektro distribucijskega omrežja: Elektro 
Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., 
Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj;

20. Za področje ravnanja z odpadki: Loška komunala, d.d., 
Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka;

21. Za področje občinskih cest, javnega vodovoda, od-
vajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda: 
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki;

22. Krajevna skupnost Sorica, Spodnja Sorica 16, 
4229 Sorica.

Občina Železniki lahko v postopek vključi tudi druge no-
silce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

8. člen
Vključevanje javnosti

Občina Železniki vključi zainteresirano javnost v oblikova-
nje izhodišč na način, da javnost poda predloge in pripombe in 
sodeluje na javnih posvetih in delavnicah.

Občina Železniki seznani zainteresirano javnost s tem 
sklepom z njegovo objavo na spletni strani Občine Železniki, 
www.zelezniki.si in na spletni strani ministrstva, pristojnega za 
prostor.

Občina Železniki v postopku priprave SD OPN 3 seznani 
javnost z dopolnjenim osnutkom SD OPN 3 z objavo na spletni 
strani www.zelezniki.si in v okviru javne razgrnitve, ki traja naj-
manj 30 dni, in v tem času zagotovi njegovo javno obravnavo.

Javnost ima v okviru javne razgrnitve pravico dajati pri-
pombe in predloge na dopolnjeni osnutek SD OPN 3.

Občina Železniki prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjeni osnutek SD OPN 3 ter do njih zavzame stališče. 
Stališča objavi na svoji spletni strani www.zelezniki.si.

Občina Železniki lahko z namenom vključevanja javnosti 
organizira tudi dodatne posvete, delavnice in podobno, objavlja 
informacije v občinskem glasilu, na svoji spletni strani, oglasni 
deski ali podobno.

9. člen
Podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri 

urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja
Za pripravo SD OPN 3 pripravljavec pridobi strokovne 

podlage:
– vsebine urbanistične zasnove, ki jih Urbanistični načrt iz 

leta 2013 ne vsebuje (novelacija Urbanističnega načrta),
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– določitev območij dolgoročnega razvoja naselja ter dolo-
čitev ureditvenih območij naselij in drugih ureditvenih območij,

– elaborat ekonomike,
– okoljsko poročilo, če MOP določi obveznost postopka 

CPVO,
– morebitne druge študije, če jih bodo zahtevali nosilci 

urejanja prostora.

10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN 3

Pripravo SD OPN 3 financira Občina Železniki, ki v ta 
namen sklene pogodbo z izdelovalcem prostorskega akta, ki 
izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje. Obve-
znosti izdelovalca prostorskega akta se določijo s pogodbo o 
medsebojnih obveznostih med Občino Železniki in izdeloval-
cem prostorskega akta.

Občina Železniki prav tako financira pripravo strokovnih 
podlag, okoljskega poročila in elaborata ekonomike.

11. člen
Objava in uveljavitev

Občina sklep skupaj z Izhodišči za pripravo tretjih spre-
memb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Železniki javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu 
in o objavi obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sode-
lujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, ter jih pozove, da v 
30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov 
OPN na okolje.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si ter začne 
veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-2/2020-001
Železniki, dne 23. aprila 2020

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar

ŽIROVNICA

963. Odlok o spremembah Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo 
v Občini Žirovnica

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb 
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komu-
nalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in Uredbe o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list 

RS, št. 20/19, 30/39 in 34/19) ter na podlagi 18. člena Sta-
tuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je 
Občinski svet Občine Žirovnica na 3. dopisni seji dne 28. 4. 
2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo v Občini Žirovnica

1. člen
V 3. členu Odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 81/19) se spremeni prvi odstavek tako, da 
se glasi:

»Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi:
– izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča

in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:
– legalizacije objekta in
– priključevanju na obstoječo komunalno opremo, ki ni 

izboljšanje opremljenosti,
se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta 
določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in faktorja 
površine (Fp), ki znaša ena in pol (1,5).«

2. člen
V 5. členu se spremeni četrti odstavek, da se glasi:
»Faktor namembnosti objekta se določi glede na namen 

uporabe objekta. V kolikor se objekt uporablja za več namenov, 
se pri izračunu komunalnega prispevka faktorji namembnosti 
določijo za vsako površino posamezne rabe posebej.«

3. člen
V 6. členu se spremeni tretja alineja prvega odstavka 

tako, da se glasi:
»Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– cestno omrežje 66 %,
– vodovodno omrežje 42 %,
– kanalizacijsko omrežje 31 %,
– javne površine 100 %.«

4. člen
V 11. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Rok plačila odmerjenega komunalnega prispevka je 

15 dni od dokončnosti izdane odločbe.«

5. člen
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 430-0002/2019
Breznica, dne 28. aprila 2020

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar
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VLADA
964. Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne 

dejavnosti

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih pogojih za izvajanje  

športne dejavnosti
1. člen

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-
mije COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti 
za športnike in izvajanje športnih tekmovanj.

2. člen
(1) Proces športne vadbe v skladu s prvim odstavkom 

46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 
– ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) je dovoljen vsem 
športnikom, kot jih določa ZŠpo-1. Proces športne vadbe se 
lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v 
naravi, razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-iz-
obraževalnih zavodov. Dovoljeno je tudi dopolnilno strokovno 
delo v skladu s 1. točko 2. člena ZŠpo-1.

(2) Pri izvajanju procesa športne vadbe morajo športniki in 
strokovni delavci v športu ves čas ohranjati najmanj 2 metra razda-
lje do drugih oseb. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih 
individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zah-
tevajo sodelovanje dveh za izvedbo (na primer plesni par, judo), 
izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič 
z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.

3. člen
(1) Izvajanje športnih tekmovanj je dovoljeno do vključno 

državne ravni, v individualnih športnih panogah, ki imajo evi-
dentiran uradni tekmovalni sistem v skladu z ZŠpo-1.

(2) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovo-
ljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da 
so v prostoru le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmo-
vanja (tekmovalci, sodniki, trenerji, zdravstveno osebje, nujno 
spremljajoče osebje, kot na primer zapisnikar, računalničar).

(3) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj morajo na-
cionalne panožne športne zveze imenovati odgovorne osebe in 
njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu 
za šport.

4. člen
Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati 

vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacional-
nega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z 
virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministr-
stva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje- 
ukrepov-covid-19).

5. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporablja-
jo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti 
Državni zbor in javnost.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00727-3/2020
Ljubljana, dne 6. maja 2020
EVA 2020-3330-0023

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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