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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1F)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-22
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VODAH (ZV-1F)
1. člen
V Zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 –
ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)
se v 162. členu v tretjem odstavku v 1. točki pred besedo »vodne« doda beseda »gradnje«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izvedbe izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja
voda,«.
Na koncu 7. točke se beseda »ter« nadomesti z vejico in
dodajo nove 8. do 10. točka, ki se glasijo:
»8. občinskih projektov novogradnje ali rekonstrukcije
sistemov za oskrbo s pitno vodo za zagotovitev javne oskrbe
s pitno vodo, ki jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev Evropske
unije, kadar je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
predpisano opremljanje z javnim vodovodom,
9. odkupa zasebnih vodovodov s strani občin zaradi zagotovitve javne oskrbe s
pitno vodo, kadar je v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, predpisano opremljanje z
javnim vodovodom,
10. občinskih projektov novogradnje ali rekonstrukcije
javne kanalizacije v aglomeracijah s skupno obremenitvijo,
manjšo od 2.000 populacijskih ekvivalentov, kadar je v skladu

Leto XXX

s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, predpisano opremljanje z
javno kanalizacijo, če jih ni mogoče sofinancirati iz sredstev
Evropske unije, ter«.
Dosedanja 8. točka postane 11. točka.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Sredstva Sklada se lahko porabljajo za sofinanciranje
projektov iz 8. do 10. točke prejšnjega odstavka v obliki nepovratnih sredstev in v okviru razpoložljivih predvidenih sredstev,
in sicer na leto največ do višine 50 % predvidenih prilivov v
Sklad iz naslova vodnih povračil za rabo vode za oskrbo s pitno
vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba. Sredstva Sklada se porabijo za sofinanciranje projektov iz prejšnjega stavka
največ do višine 80 % vrednosti investicije.«.
2. člen
Za 162. členom se dodajo novi 162.a do 162.g člen, ki
se glasijo:
»162.a člen
(prednostni cilji, način in postopek sofinanciranja projektov)
(1) Pri dodeljevanju sredstev Sklada za sofinanciranje
projektov iz 8. do 10. točke tretjega odstavka prejšnjega člena
se zasledujejo zlasti naslednji prednostni cilji:
– izpolnjevanje obveznosti in zavez zaradi sprememb
predpisov s področja varstva okolja, s katerimi je predpisano
opremljanje z javno kanalizacijo oziroma javnim vodovodom,
– izvajanje ukrepov oziroma projektov v primerih naravnih
pojavov, ki so povzročili ali bi lahko povzročili pomanjkanje
vode ali poslabšanje kakovosti voda, v primerih višje sile, ekološke, naravne ali druge nesreče,
– projekti na prispevnih območjih vodnih teles površinskih
voda ali na območjih vodnih teles podzemnih voda, za katera
je s predpisom, ki ureja načrte upravljanja voda, določeno, da
cilji upravljanja z vodami ne bodo doseženi,
– projekti, ki rešujejo problematiko zagotovitve javne oskrbe s pitno vodo oziroma javne kanalizacije več občin.
(2) Sredstva Sklada se za sofinanciranje projektov iz
8. do 10. točke tretjega odstavka prejšnjega člena dodelujejo
na način in po postopku, določenima v 162.b do 162.g členu
tega zakona.
162.b člen
(način dodeljevanja sredstev)
Sredstva Sklada se dodelijo za sofinanciranje projektov
iz 8. do 10. točke tretjega odstavka 162. člena tega zakona na
podlagi javnega poziva ali javnega razpisa.
162.c člen
(javni poziv in javni razpis)
(1) Ministrstvo z javnim pozivom določi zlasti skupni obseg sredstev, pogoje za njihovo dodelitev, merila za določitev
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višine sredstev in rok za vlaganje vlog za dodelitev sredstev
Sklada. Razpisana sredstva se do svoje porabe dodeljujejo po
vrstnem redu prispetja popolnih vlog.
(2) Ministrstvo z javnim razpisom določi zlasti skupni
obseg sredstev, pogoje za njihovo dodelitev, merila za ocenjevanje in vrednotenje posameznih projektov in rok za vlaganje
vlog za dodelitev sredstev Sklada. Razpisana sredstva se dodelijo za tiste projekte, ki so v izbirnem postopku višje ocenjeni
oziroma ovrednoteni.
(3) Pri odločanju o dodeljevanju sredstev Sklada iz 8. do
10. točke tretjega odstavka 162. člena tega zakona se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ta zakon ne
določa drugače.
162.č člen
(sprememba zahtevka)
(1) Pri javnem pozivu je sprememba zahtevka dopustna
do izdaje odločbe iz 162.e člena tega zakona, vendar se pri tem
glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spremenjena
vloga za dodelitev sredstev Sklada ponovno vložena.
(2) Pri javnem razpisu je sprememba zahtevka dopustna
do izteka roka za vložitev vloge za dodelitev sredstev Sklada.
162.d člen
(vrnitev v prejšnje stanje)
V primeru zamude procesnih dejanj v postopkih odločanja o dodeljevanju sredstev Sklada je vrnitev v prejšnje stanje
dovoljena le, če se do trenutka vložitve predloga za vrnitev v
prejšnje stanje še ni iztekel rok za vložitev vloge za dodelitev
sredstev Sklada.
162.e člen
(odločba)
(1) Ministrstvo odloči o upravičenosti do dodelitve sredstev Sklada z odločbo.
(2) Z odločbo iz prejšnjega odstavka se določijo:
1. namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
2. višina dodeljenih sredstev,
3. rok za izvedbo projekta, za katerega se sredstva dodeljujejo,
4. pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev sredstev in
rok za njihovo izpolnitev,
5. rok za predložitev dokumentacije za izplačilo dodeljenih
sredstev in
6. druge zahteve, ki jih glede na namen dodeljenih sredstev določa javni poziv ali javni razpis.
(3) V postopku odločanja o upravičenosti do dodelitve
sredstev Sklada se ne sme izdati delne ali začasne odločbe.
(4) Ministrstvo izda odločbo iz prvega odstavka tega člena
najpozneje v 120 dneh od prejema popolne vloge za dodelitev
sredstev Sklada.
(5) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ministrstvo
vlagatelja najpozneje v 60 dneh od dneva vložitve vloge za
dodelitev sredstev Sklada pozove na odpravo pomanjkljivosti.
(6) Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor. Zoper druge
posamične akte ministrstva, izdane v postopku za dodelitev
sredstev Sklada, ni pritožbe.
162.f člen
(odvzem upravičenja do dodeljenih sredstev)
(1) Upravičenje do dodeljenih sredstev Sklada ministrstvo
odvzame z odločbo, če upravičenec:
1. dodeljenih sredstev deloma ali v celoti ne uporabi za
namen, določen z odločbo iz prejšnjega člena,
2. projekta ne izvede v roku, določenem z odločbo iz
prejšnjega člena, ali dodatnem daljšem roku, ki ga s sklepom
določi ministrstvo,
3. ne izpolni pogojev za dodelitev sredstev v roku, določenem z odločbo iz prejšnjega člena, ali v dodatnem daljšem
roku, ki ga s sklepom določi ministrstvo,
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4. ne predloži dokumentacije v roku, določenem z odločbo
iz prejšnjega člena, ali v dodatnem daljšem roku, ki ga s sklepom določi ministrstvo,
5. onemogoči ali ovira nadzor nad namensko porabo
dodeljenih sredstev ali
6. ne izpolni drugih zahtev, ki jih glede na namen dodeljenih sredstev določa javni poziv ali javni razpis.
(2) Uvedba postopka za odvzem upravičenja do dodeljenih sredstev Sklada zadrži izvrševanje odločbe o upravičenosti
do dodeljenih sredstev.
(3) Pritožba zoper odločbo o odvzemu upravičenja do
dodeljenih sredstev Sklada iz prvega odstavka tega člena ni
dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.
(4) Po pravnomočnosti odločbe o odvzemu upravičenja
do dodeljenih sredstev Sklada mora upravičenec vrniti morebitna že izplačana sredstva v Sklad v 30 dneh v enkratnem
znesku, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva
nakazila do dneva vračila denarnih sredstev.
162.g člen
(upravni spor)
V upravnem sporu ni mogoče izpodbijati odločbe, s katero
je bilo odločeno o upravičenosti do dodelitve sredstev Sklada
drugim upravičencem, ampak le tisto odločbo ali njen del, s
katerim je bilo odločeno o upravičenosti tožnika.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 802-01/19-11/16
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 959-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

976.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode
zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov
(ZUOPŠP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih
za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve
populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-19
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DODATNIH UKREPIH ZA ODPRAVO
POSLEDIC ŠKODE ZARADI PRENAMNOŽITVE
POPULACIJE PODLUBNIKOV (ZUOPŠP-A)
1. člen
V Zakonu o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode
zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (Uradni list RS,
št. 14/18) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(podaljšanje roka in razveljavitev odločbe Zavoda
o določitvi varstvenih del za odpravo posledic škode
zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov iz objektivno
utemeljenih razlogov)
(1) Lastnik gozda lahko po izdaji odločbe Zavoda o določitvi sanitarne sečnje in spravila ter odvoza okuženega ali s
podlubniki napadenega, močno poškodovanega ali podrtega
drevja iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za
nadaljnje širjenje podlubnika, oziroma preventivnih varstvenih
del zaradi odprave škode prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, in pred potekom
roka za izvedbo del, določenega v tej odločbi, če so za to
podani objektivno utemeljeni razlogi, vloži na Zavod obrazloženo prošnjo za:
– podaljšanje roka iz odločbe za izvedbo posameznih
varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve
populacije podlubnikov ali
– spremembo obsega posameznih varstvenih del za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov in določitev novega roka za njihovo izvedbo.
(2) Za objektivno utemeljene razloge iz prejšnjega odstavka se štejejo okoliščine, nastale po izdaji odločbe iz prejšnjega
odstavka, ki jih ni bilo mogoče predvideti oziroma na katere
lastnik gozda ni imel vpliva in zaradi katerih je izvajanje del iz
odločbe v prvotnem roku postalo oteženo oziroma se je dejansko stanje v naravi spremenilo glede na ugotovljeno dejansko
stanje v odločbi.
(3) Zavod o prošnji iz prvega odstavka tega člena odloči
z odločbo.
(4) Če je v postopku, začetem na podlagi druge alineje
prvega odstavka tega člena Zavod izdal odločbo, s katero
se je spremenil obseg posameznih varstvenih del iz odločbe
iz prvega odstavka tega člena in določil nov rok za njihovo
izvedbo, se s to odločbo odločba iz prvega odstavka tega
člena razveljavi.
(5) Če je v teku postopek iz prvega ali četrtega odstavka
tega člena, se globa za prekršek iz 16. točke prvega odstavka
79. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98
– odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 –
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14,
24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG)
oziroma upravna izvršba po drugi osebi iz 29.a člena ZG lahko
izreče oziroma izvršba izvede po vročitvi prvostopenjske odločbe, če sanitarna sečnja ali preventivna varstvena dela niso
opravljena v roku, določenem v odločbi iz prvega odstavka tega
člena, ali so opravljena v nasprotju z njo.
(6) Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena
ne zadrži njene izvršitve.«.
2. člen
V 4. členu se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki
se glasi:
»– izjeme glede postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih
enot (v nadaljnjem besedilu: GGN GGE);«.
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Dosedanje druga do šesta alineja postanejo tretja do
sedma alineja.
3. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do ukrepov za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov iz tretje do sedme alineje prejšnjega člena je upravičen lastnik gozda, ki izvaja ali je izvedel
vsa dela v obsegu, vsebini in rokih, kot je določeno z odločbo
Zavoda o sanitarni sečnji ter spravilu in odvozu okuženega ali
s podlubniki napadenega, močno poškodovanega ali podrtega
drevja iz gozda na lokacijo, ki ne predstavlja nevarnosti za
nadaljnje širjenje podlubnika oziroma preventivnih varstvenih
delih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, in s
tem zakonom.«.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(spremembe in dopolnitve GGN GGE)
Ne glede na predpise o gozdovih, ki določajo postopek za
sprejemanje sprememb in dopolnitev GGN GGE, se v primeru, ko posek zaradi sanitarne sečnje zaradi odprave posledic
škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov na ravni
gozdnogospodarske enote preseže 25 odstotkov možnega
poseka, spremembe in dopolnitve GGN GGE sprejmejo na način, da Zavod predloži ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo,
v sprejetje predlog sprememb in dopolnitev GGN GGE brez
predhodnih postopkov, določenih v zakonu, ki ureja gozdove,
in ne glede na leto ureditvenega obdobja. Zavod predlog sprememb in dopolnitev GGN GGE predhodno predloži ministrstvu,
pristojnemu za okolje, v presojo glede obveznosti izvedbe
celovite presoje vplivov na okolje. Po odločitvi ministrstva,
pristojnega za okolje, oziroma po celoviti presoji vplivov na
okolje, če je ta obvezna, predlog sprememb in dopolnitev GGN
GGE določi svet območne enote Zavoda. Predlog GGN GGE
Zavod predloži ministru, pristojnemu za gozdarstvo, v sprejetje.
Spremembe in dopolnitve GGN GGE se lahko nanašajo samo
na odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije
podlubnikov.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 323-07/20-1/14
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 996-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

977.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona (EZ-1C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C)

delovanja notranjega trga z zemeljskim plinom, učinkovitega
obratovanja plinovodnih sistemov, na katere je infrastruktura priključena, ali zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom v
Evropski uniji.«.

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.

6. člen
V 262. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) O dovolitvi izvzetja iz 261. člena tega zakona odloči agencija na zahtevo lastnika infrastrukture ali investitorja.
Agencija se pred sprejetjem odločitve o izvzetju posvetuje z
nacionalnimi regulativnimi organi držav članic Evropske unije,
na katerih trge bo nova infrastruktura verjetno vplivala. Če je
nova infrastruktura povezana s plinovodnim sistemom Republike Slovenije in izvira iz ene ali več tretjih držav ali se tam konča,
se agencija pred sprejetjem odločitve o izvzetju posvetuje tudi s
pristojnimi organi tretjih držav. Če se organi iz prejšnjega stavka
ne odzovejo na posvetovanje v roku, ki ga določi agencija, in
ne presega treh mesecev od prejema poziva agencije k posvetovanju, lahko agencija sprejme odločitev.«.

Št. 003-02-3/2020-23
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ENERGETSKEGA ZAKONA (EZ-1C)
1. člen
V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno
prečiščeno besedilo) se v 2. členu v prvem odstavku na koncu
devete alineje pika nadomesti z vejico in se doda nova deseta
alineja, ki se glasi:
»– Direktiva (EU) 2019/692 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Direktive 2009/73/ES
o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (UL L
št. 117 z dne 3. 5. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2019/692/EU).«.
2. člen
V 159. členu se 38. točka spremeni tako, da se glasi:
»38. »povezovalni plinovod« pomeni prenosni plinovod,
ki prečka ali povezuje mejo med Republiko Slovenijo in drugo
državo članico Evropske unije zaradi povezave nacionalnih
prenosnih omrežij teh držav, ali prenosni plinovod med Republiko Slovenijo in tretjo državo do ozemlja Republike Slovenije
ali teritorialnega morja Republike Slovenije;«.
3. člen
V 177. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Operater prenosnega sistema lahko sklepa tehnične
dogovore glede delovanja povezovalnih plinovodov med Republiko Slovenijo in državami članicami Evropske unije ali med
Republiko Slovenijo in tretjimi državami, ki morajo biti v skladu
s predpisi Republike Slovenije in Evropske unije ter odločitvami agencije. Operater prenosnega sistema v osmih dneh od
sklenitve tehničnega dogovora o vsebini seznani ministrstvo,
pristojno za energijo, in agencijo.«.

glasi:

4. člen
V 246. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) V čezmejnih sporih se uporabljajo postopki za reševanje sporov države članice Evropske unije, ki je pristojna za
pridobivalno plinovodno omrežje, in zavrne dostop. Če je več
držav članic Evropske unije pristojnih za pridobivalno plinovodno omrežje, se zadevne države članice med seboj posvetujejo. Če pridobivalno plinovodno omrežje izvira iz tretje države
in je na ozemlju ali v teritorialnem morju Republike Slovenije
prva vstopna točka v omrežje držav članic Evropske unije, se
na podlagi posvetovanja med zadevnimi državami članicami,
Republika Slovenija posvetuje z zadevno tretjo državo.«.
5. člen
V 261. členu se v drugem odstavku točka d) spremeni
tako, da se glasi:
»d) izvzetje ne ovira konkurence na zadevnih trgih, na
katere bodo investicije najverjetneje vplivale, učinkovitega

7. člen
V 265. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kadar se vsi regulativni organi držav članic Evropske
unije, na ozemlju katerih je nova infrastruktura, ki je predmet
izvzetja, strinjajo glede zahteve o izvzetju, o svoji odločitvi obvestijo ACER v šestih mesecih od dne, ko je zahtevo za izvzetje
prejel zadnji med njimi.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar je infrastruktura iz prejšnjega odstavka prenosni plinovod med Republiko Slovenijo in tretjo državo, se
lahko agencija pred sprejetjem odločitve o izvzetju posvetuje
s pristojnim organom tretje države. Če se organ iz prejšnjega
stavka ne odzove na posvetovanje v roku, ki ga določi agencija, in ne presega treh mesecev od prejema poziva agencije k
posvetovanju, lahko agencija sprejme odločitev.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta novi tretji in
četrti odstavek.
8. člen
Za 281. členom se dodata nov 6. oddelek in 281.a člen,
ki se glasita:
»6. oddelek: Mednarodne pogodbe na področju
zemeljskega plina
281.a člen
(postopek odobritve mednarodne pogodbe o prenosnem
plinovodu s tretjo državo)
(1) Mednarodne pogodbe na področju zemeljskega plina,
na katere se nanaša ta člen, se sklepajo skladno z Zakonom
o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 –
ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš, v nadaljnjem besedilu: ZZZ-1)
in skladno s tem členom.
(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, o nameri za začetek
pogajanj s tretjo državo zaradi spremembe ali sklenitve mednarodne pogodbe o prenosnem plinovodu, obvesti Evropsko komisijo vsaj pet mesecev pred predvidenim začetkom pogajanj
in jo prosi za odobritev, če se vsebina mednarodne pogodbe v
celoti ali deloma nanaša na naslednja področja:
– skupna pravila za prenos, distribucijo, dobavo in skladiščenje zemeljskega plina,
– organizacijo in delovanje sektorja zemeljskega plina,
– dostop do trga ali
– merila in postopke, ki se uporabljajo pri izdaji dovoljenj
za prenos, distribucijo, dobavo in skladiščenje zemeljskega
plina in obratovanje sistemov.
(3) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vključevati
ustrezno dokumentacijo in navedbo vsebin, ki bodo obravnavane v pogajanjih ali o katerih se bo ponovno pogajalo, cilje
pogajanj in vse druge ustrezne informacije.
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(4) Po prejemu odločitve Evropske komisije o odobritvi
začetka pogajanj iz drugega odstavka tega člena za del, ki
lahko vpliva na skupna pravila Evropske unije, lahko ministrstvo, pristojno za energijo, vloži pobudo za začetek postopka
za sklenitev mednarodne pogodbe skladno z ZZZ-1.
(5) Ministrstvo, pristojno za energijo, upošteva smernice ali
zahteve Evropska komisije o vključitvi določenih določb v načrtovano mednarodno pogodbo iz drugega odstavka tega člena.
(6) Ministrstvo, pristojno za energijo, obvešča Evropsko
komisijo o napredku in vmesnih izidih pogajanj iz drugega
odstavka tega člena v vseh fazah pogajanj. Ministrstvo, pristojno za energijo, Evropsko komisijo vključi v pogajanja med
Republiko Slovenijo in tretjo državo v skladu s Sklepom (EU)
2017/684 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017
o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z
medvladnimi sporazumi in nezavezujočimi instrumenti med
državami članicami in tretjimi državami na področju energije
ter o razveljavitvi Sklepa št. 994/2012/EU (UL L št. 99 z dne
12. 4. 2017, str. 1).
(7) Ministrstvo, pristojno za energijo, Evropsko komisijo
obvesti o končnem izidu pogajanj in ji pred podpisom mednarodne pogodbe s tretjo državo pošlje besedilo izpogajane
mednarodne pogodbe v odobritev.
(8) Po prejemu odobritve Evropske komisije za podpis in
sklenitev mednarodne pogodbe, Republika Slovenija nadaljuje
postopek podpisa in ratifikacije mednarodne pogodbe s tretjo
državo v skladu z ZZZ-1.
(9) Ministrstvo, pristojno za energijo, obvesti Evropsko
komisijo o ratifikaciji in začetku veljavnosti mednarodne pogodbe ter o vseh naknadnih spremembah statusa te mednarodne
pogodbe.«.
9. člen
V 386. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Agencija pri čezmejnih zadevah sodeluje z regulativnim organom ali organi zadevnih držav članic Evropske unije in
ACER. Glede plinske infrastrukture, ki poteka v tretjo državo ali
iz nje se lahko agencija posvetuje in sodeluje s pristojnimi organi tretje države v zvezi z delovanjem infrastrukture. Kadar je
v Republiki Sloveniji prva povezovalna točka plinske infrastrukture v tretjo državo ali iz nje, se agencija pred sodelovanjem s
pristojnimi organi tretje države posvetuje z regulativnimi organi
drugih držav članic, ki jih ta infrastruktura zadeva.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(postopek za spremembo sporazuma)
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske
federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na
ozemlju Republike Slovenije (Zakon o ratifikaciji sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije
o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju
Republike Slovenije (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 4/10 in 14/12)) se spreminja v skladu s postopkom iz 8. člena tega zakona.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-01/20-3/14
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 995-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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Zakon o spremembi Gradbenega zakona
(GZ-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Gradbenega
zakona (GZ-A)
Razglašam Zakon o spremembi Gradbenega zakona
(GZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 29. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-21
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI GRADBENEGA ZAKONA
(GZ-A)
1. člen
V Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 –
popr.) se v 120. členu v prvem odstavku besedilo »v roku dveh
let od začetka uporabe tega zakona« nadomesti z besedilom
»do 31. maja 2022«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 803-01/20-2/12
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 1101-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

979.

Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona
o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala spodnje Save
(ZPKEPS-1D)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
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(ZPKEPS-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 29. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-20
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH
KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE
ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE
(ZPKEPS-1D)
1. člen
V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11, 25/14
– ZSDH-1, 50/14, 90/15 in 67/17) se za 8. členom doda nov
8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(posebne določbe o posegih na vodna in priobalna zemljišča)
Ne glede na določbo 37. člena Zakona o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15), lahko koncesionar posega na vodna in priobalna zemljišča, kjer so objekti iz 4., 5., 6. in 7. točke 2. člena
tega zakona in te objekte uporablja za proizvodnjo električne
energije ali drugo dejavnost, ki je neposredno namenjena proizvodnji električne energije.«.
2. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Če investitor vloži vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja
v integralnem postopku po 50. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu:
GZ), se ne glede na določbo 35. člena GZ šteje, da je zahteva
za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo objektov koncesije
po tem zakonu popolna, če so ji priloženi dokumenti iz prve
točke drugega odstavka 35. člena in 51. člena GZ.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/20-2/15
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 1024-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

980.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C)

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

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu
(ZDLov-1C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 29. aprila 2020.
Št. 003-02-3/2020-18
Ljubljana, dne 7. maja 2020
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DIVJADI IN LOVSTVU (ZDLov-1C)
1. člen
V Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C in 31/18) se v prvem
odstavku 13. člena, v naslovu, prvem in drugem odstavku
15. člena, v drugem in tretjem odstavku 16. člena, v tretjem
odstavku 17. člena, v tretjem odstavku 46. člena ter v 12. točki
prvega odstavka 76. člena besedilo »letni načrt lovsko upravljavskega območja« v vseh sklonih in številih nadomesti z
besedilom »dvoletni načrt lovsko upravljavskega območja« v
ustreznem sklonu in številu.
2. člen
V 61. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kandidatom, ki so na srednji gozdarski šoli ali na
višji strokovni šoli oziroma v okviru visokošolskega izobraževanja uspešno opravili izpit s področja biologija in ekologija
prostoživečih živali, patologija divjadi ali lovstvo po programu, ki obsega vsebine, primerljive programu teoretičnega
dela lovskega izpita, ni treba opravljati teoretičnega dela
lovskega izpita z navedenih področij, morajo pa opraviti izpit
s preostalih področij in praktični del izpita v lovišču oziroma
lovišču s posebnim namenom, v trajanju najmanj šest mesecev, ter preizkus znanja o ravnanju z lovskim orožjem v
skladu s predpisi, ki urejajo orožje. Vlogo za delno oprostitev
opravljanja teoretičnega dela lovskega izpita kandidati vložijo pri Zvezi. Po opravljeni primerjavi programov komisija,
ki jo imenuje minister, določi področja, na katerih kandidatu
ni treba opravljati teoretičnega dela lovskega izpita, in o
tem izda potrdilo. Na podlagi potrdila o priznanju določenih
vsebin v skladu s tem odstavkom, potrdila o opravljenem
preizkusu znanja iz vsebin preostalega dela teoretičnega
dela lovskega izpita, potrdila o opravljenem preizkusu znanja
o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo orožje,
ter potrdila upravljavca o opravljenem praktičnem delu izpita,
se kandidatu izda spričevalo o opravljenem lovskem izpitu
na obrazcu, ki ga predpiše minister.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Kandidatom, ki so opravili lovski izpit pri organizacijah, ki imajo v državah članicah Evropske unije javno pooblastilo za opravljanje lovskega izpita, se izda na podlagi potrdila o
opravljenem lovskem izpitu in opravljenem preizkusu znanja s
področja lovske zakonodaje, spričevalo o opravljenem lovskem
izpitu na obrazcu iz šestega odstavka tega člena. Spričevalo o
opravljenem lovskem izpitu izda komisija iz šestega odstavka
tega člena.«.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V 63. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za preklic ali odklonitev podaljšanja veljavnosti lovske izkaznice, razrešitev lovskega čuvaja in za odločanje o
pravicah in odgovornostih člana upravljavke lovišča v zvezi z izvajanjem koncesijske pogodbe, upravljavec kazenske evidence
lovskemu inšpektorju ali Zvezi oziroma upravljavki lovišča na
njihovo zahtevo pošlje podatek iz četrte in pete alineje prvega
odstavka tega člena o pravnomočni obsodbi imetnika lovske
izkaznice, imetnika izkaznice lovskega čuvaja oziroma člana
upravljavke lovišča.«.
4. člen
V 65. členu se v tretjem odstavku na koncu stavka pika
črta in doda besedilo »in ima pravico zastopati interese ohranjanja in varstva divjadi, njenega življenjskega prostora ter
lovstva na območju lovišča v vseh upravnih in sodnih postopkih.«.
5. člen
V 74. členu se v tretjem odstavku besedilo »ima visoko
izobrazbo biotehnične ali biološke smeri« nadomesti z besedilom »ima doseženo izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe,
pridobljene po podiplomskih študijskih programih za pridobitev
izobrazbe prve stopnje«.
V četrtem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se
glasi:
»– začasno ustaviti ali odrediti odstrel posamezne vrste
divjadi iz razlogov, določenih v prvi ali drugi alineji prvega odstavka 42. člena tega zakona, ki ga izvrši upravljavec lovišča;«.
Na koncu štirinajste alineje se pika nadomesti s podpičjem in doda nova, petnajsta alineja, ki se glasi:
»– z video napravami izvajati nadzor nad krmišči, solnicami, kalužami, lokacijami, na katerih člani upravljavke lovišča
krmijo divjad v nasprotju z načrti lovsko upravljavskih območij,
in mesti za prevzem divjadi v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(škoda, ki jo povzroči šakal)
(1) Ne glede na določbe 54. in 55. člena zakona za premoženjsko škodo, ki jo povzroči šakal v obdobju od uveljavitve
tega zakona do 30. aprila 2025, odgovarja Republika Slovenija
v višini dejanske škode.
(2) Za uveljavljanje odškodnin za škodo iz prejšnjega
odstavka se uporabljajo določbe 58. člena zakona.
(3) Ministrstvo, pristojno za okolje, zagotavlja sredstva
za odškodnine za škodo iz prvega odstavka tega člena do
31. decembra 2021.
7. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 1. člena tega zakona, ki začne
veljati 1. januarja 2021.
Št. 324-01/20-3/16
Ljubljana, dne 29. aprila 2020
EPA 1056-VIII
Državni zbor
Republike Slovenija
Igor Zorčič
predsednik
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USTAVNO SODIŠČE
981.

Številka:
Datum:

Odločba o ugotovitvi, da devetnajsta alineja
drugega odstavka 4. člena in drugi odstavek
5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti nista v neskladju z Ustavo

U-I-223/16-20
23. 4. 2020

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku ocene ustavnosti, začetem
z zahtevo Državnega sveta, na seji 23. aprila 2020

odločilo:
Devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena in drugi
odstavek 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
(Uradni list RS, št. 62/16) nista v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj vlaga zahtevo za oceno ustavnosti devetnajste alineje drugega odstavka 4. člena, drugega odstavka
5. člena, četrtega odstavka 62. člena, prvega stavka prvega
odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakona o
pogrebni in pokopališki dejavnosti (v nadaljevanju ZPPDej).
Predlaga, naj Ustavno sodišče oceni njihovo skladnost z 2., 9.,
14., 15., 35., 51., 72., 74., 138., 140., 142., 146. in 147. členom
Ustave.
2. Drugi odstavek 5. člena ZPPDej naj bi bil v neskladju
z 2., 15. in 140. členom Ustave ter načelom subsidiarnosti iz
Evropske listine lokalne samouprave (Uradni list RS, št. 57/96,
MP, št. 15/96 – v nadaljevanju MELLS). Predlagatelj navaja, da
je bilo organiziranje opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti kot izvirna naloga občin določena s sprejetjem Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18 – v nadaljevanju
ZLS), ki je postavil temelje nove lokalne samouprave. Izpodbijana zakonska določba naj bi zato nesorazmerno posegla v izvirne pristojnosti občin. Predlagatelj obsežno pojasnjuje idejno
zasnovo lokalne samouprave ter se sklicuje na kritična stališča
pravne teorije o preveč restriktivno določenih pristojnostih lokalne samouprave v prvem odstavku 140. člena Ustave. Meni
še, da bi morale biti pristojnosti občin določene stabilno in da
njihov obstoj ne bi smel biti odvisen od vsakokratnih političnih
oziroma vladajočih struktur na državni ravni odločanja. Zato naj
bi s sprejetjem izpodbijane določbe prišlo do protiustavnega
oziroma nesorazmernega posega v delovno področje lokalne
samouprave.
3. Predlagatelj drugemu odstavku 5. člena ZPPDej očita
tudi neskladje s 142. členom Ustave in 9. členom MELLS.
Navaja, da so občine s »privatizacijo« pogrebne dejavnosti
izgubile lasten finančni vir. Iz naslova predhodno skupne dejavnosti naj bi prejemale prihodek (koncesijsko dajatev ali plačilo
za storitev javne službe, odvisno od načina izvajanja dejavnosti), ki je imel pravno naravo drugega lastnega vira iz prvega
odstavka 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06, 57/08, 36/11, 71/17 in 21/18 – popr. – v nadaljevanju
ZFO-1). Ta prihodek naj bi občinam omogočal izvajanje obeh
dejavnosti, saj naj bi pokopališka dejavnost običajno prinašala
izgubo, pogrebna dejavnost pa dobiček. Občine naj bi dobiček
iz pogrebne dejavnosti uporabile za pokrivanje izgube v pokopališki dejavnosti. Zato naj bi zakonodajalec občinam povzročil
hude finančne posledice. Odvzel naj bi jim lasten finančni vir,
ne da bi ga nadomestil z drugim, ter jih postavil v položaj, ko
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bodo morale zagotoviti dodatna finančna sredstva za delovanje
pokopališke dejavnosti.
4. Izpodbijana zakonska določba naj bi bila v neskladju
tudi s 35. členom Ustave. Predlagatelj se sklicuje na odločbi
Ustavnega sodišča št. Up-2155/08 z dne 1. 10. 2009 (Uradni
list RS, št. 82/09, in OdlUS XVIII, 85) in št. U-I-54/99 z dne
13. 6. 2002 (Uradni list, št. 61/02, in OdlUS XI, 137) in navaja,
da zakonodajalec ob »privatizaciji« pogrebne dejavnosti ni
upošteval javnega interesa oziroma standardov, sprejetih v
navedenih odločbah. Pri tem posebej izpostavlja, da je bila
pogrebna dejavnost, dokler je bila urejena z režimom gospodarske javne službe, podvržena večjemu in bolj učinkovitemu
nadzoru s strani občine, kot ga bo sedaj lahko izvajala država
zgolj z inšpekcijskim nadzorstvom. Zato meni, da organiziranost pogrebne dejavnosti v obliki gospodarske javne službe
zagotavlja spoštovanje človekove pravice iz 35. člena Ustave,
»privatizacija« te dejavnosti pa naj bi jo ogrožala.
5. Predlagatelj izpodbija tudi prvi stavek prvega odstavka
63. člena, drugi odstavek 63. člena in četrti odstavek 62. člena ZPPDej. Vsem očita neskladje z 2. členom Ustave. Četrtemu odstavku 62. člena ZPPDej očita neskladje še s 35.,
51. in 72. členom Ustave, drugemu odstavku 63. člena ZPPDej
pa neskladje z 9., 72., 140. in 142. členom Ustave. Določbe
urejajo prehodno obdobje enega leta, v katerem se morajo
občine, koncesionarji in drugi izvajalci pogrebne dejavnosti
prilagoditi novi ureditvi po ZPPDej. Glede občin predlagatelj
navaja, da v tem času ne morejo zagotoviti izvajanja 24-urne
dežurne službe, ker je ta rok v nasprotju s časovnim okvirjem,
ki ga za podelitev koncesij določa Zakon o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju ZJZP)
oziroma ki ga pri ustanovitvi javnega podjetja zahteva Zakon o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11
– v nadaljevanju ZGJS). Glede koncesionarjev predlagatelj
zatrjuje, da prehodno obdobje protiustavno oziroma v neskladju z načelom zaupanja v pravo posega v pravni položaj tistih
koncesionarjev, ki so imeli sklenjene koncesijske pogodbe pred
sprejetjem ZPPDej. Ti naj bi utrpeli prisilno zmanjšanje predmeta koncesije, saj naj bi jim bile v celoti odvzete storitve, ki se
nanašajo na pokopališko dejavnost, in delno odvzete storitve,
ki se nanašajo na pogrebno dejavnost. Prav tako naj bi utrpeli
prisilno skrajšanje trajanja koncesijskih razmerij. Glede izvajalcev pogrebne dejavnosti pa navaja, da imajo na voljo prekratko
prehodno obdobje za prilagoditev novim zakonskim zahtevam.
6. Devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena ZPPDej naj bi bila v neskladju z drugim odstavkom 14. člena
in s 147. členom Ustave. Predlagatelj meni, da je pogrebna
pristojbina javna dajatev, pri urejanju katere zakonodajalec
ni upošteval temeljnih meril, ki jih je Ustavno sodišče določilo
že v odločbi št. U-I-233/97 z dne 15. 7. 1999 (Uradni list RS,
št. 61/99, in OdlUS VIII, 188). Določbi očita, da je nedoločna, da
iz nje ne izhaja namen pridobivanja pristojbine ter da ne določa
njene višine in drugih pogojev, pod katerimi jo lahko predpiše
občina, in je zato v neskladju s 147. členom Ustave. Zaradi teh
nepravilnosti ji predlagatelj očita tudi neskladje z načelom enakosti pred zakonom. Meni, da bo višina pristojbine odvisna od
finančnega položaja občine in da prebivalci občin svojih pravic
ne bodo mogli uresničevati pod enakimi pogoji.
7. Predlagatelj celotnemu ZPPDej očita tudi neskladje z
2. in 87. členom Ustave. Navaja, da zakonodajalec ni jasno
opredelil, ali upravljanje s pokopališči ostaja javna gospodarska služba, da pri sprejemanju ZPPDej ni upošteval posebnih
značilnosti pokopališč, ki narekujejo ravnanje po drugačnem
pravnem režimu od splošnega upravljanja s premoženjem po
Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in
76/15 – v nadaljevanju ZSPDSLS), ter da ni jasno in določno
razmejil med tržnimi in netržnimi storitvami prej enotne dejavnosti. Navaja, da je posebna opredelitev pokopališke dejavnosti v izpodbijanem zakonu presegla temeljni namen institutov
upravljanja s premoženjem, urejenih v ZSPDSLS. Zato meni,
da gre za kvalificirano nekonsistentnost v pravnem sistemu, ki
je v neskladju z načelom pravne države.
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8. Ustavno sodišče je zahtevo posredovalo v odgovor
Državnemu zboru. Ta zavrača očitek o posegu v funkcionalno
in finančno avtonomijo lokalne samouprave. Državni zbor odgovarja, da iz 140. člena Ustave izhaja, da se za tipične lokalne
javne službe štejejo zgolj tiste, ki so lokalno pogojene, ki se
opravljajo na lokalni ravni in jih je mogoče od občine do občine
urejati drugače zaradi njihovih posebnosti. Zato naj bi bilo očitno, da se pogrebna dejavnost ne nanaša zgolj na prebivalce
občine in da že zgolj zagotavljanje pietetnih, zdravstvenih in
sanitarno-higienskih pogojev zahteva tudi državno urejanje.
Državni zbor navaja, da devetnajste alineje drugega odstavka
21. člena ZLS ni mogoče razumeti kot prepovedi opravljanja
pogrebne dejavnosti kot tržne ter da novi zakon ne preprečuje
občinam, da to dejavnost še naprej opravljajo, dopušča pa konkurenco zasebnih subjektov. Glede financiranja Državni zbor
opozarja, da je zakon uvedel novo dodatno namensko sredstvo, pogrebno pristojbino, ki bo občinam omogočala pridobivanje zadostnih sredstev za učinkovito upravljanje pokopališč.
9. Glede očitka o protiustavnem posegu v 35. člen Ustave
Državni zbor odgovarja, da je mogoče pietetne, zdravstvene in
sanitarno-higienske standarde kot civilizacijske dosežke oziroma javni interes varovati tudi na prostem trgu. Pojasnjuje, da
je varstvo tega javnega interesa v zakonu posebej poudarjeno.
Izhaja že iz temeljnega načela pietete (2. člen ZPPDej), še
dodatno pa je poudarjeno z določitvijo minimalnih pogojev za
zasebne izvajalce, ki bodo izvajali pogrebno dejavnost (7. člen
ZPPDej), z določitvijo osnovnih elementov minimalnega pogreba (drugi odstavek 12. člena ZPPDej) ter najvišjo ceno za
pogreb (tretji odstavek 16. člena ZPPDej). Državni zbor zavrača tudi očitke o protiustavnosti prehodnih določb ZPPDej. Ocenjuje, da je rok enega leta za uveljavitev nove ureditve dovolj
dolg in razumen, da lahko občine in ostali udeleženci izvedejo
vsa potrebna opravila za ustrezno prilagoditev.
10. Mnenje je podala tudi Vlada, ki zavrača vse očitke
predlagatelja. Glede očitka o protiustavnem odvzemu izvirne
pristojnosti navaja, da ZPPDej ni posegel v izvirne pristojnosti
občin, ker so te določene na zakonskem nivoju, ZLS pa ni
hierarhično višji predpis od ZPPDej. Sklicujoč se na pretekle
odločbe Ustavnega sodišča, navaja, da je drugi odstavek
21. člena ZLS programska norma, nastala ob spremembi
sistema lokalne samouprave v letu 1994, s katero naj bi
zakonodajalec določil zgolj okvirni obseg občinskih nalog.
Meni, da iz 140. člena Ustave izhaja, da je mogoče za tipične
lokalne javne službe šteti zgolj tiste, ki so lokalno pogojene,
jih opravljamo na lokalni ravni ter jih je mogoče od občine
do občine urediti drugače. Pogrebna dejavnost naj ne bi bila
taka, saj se ne nanaša zgolj na prebivalce ene občine, hkrati
pa zahteva državno urejanje zaradi zagotavljanja enakih pietetnih, zdravstvenih in sanitarno-higienskih pogojev, standardov in normativov. Vlada zavrača tudi očitek o neskladnosti
s 147. členom Ustave, ker naj ZPPDej ne bi nalagal občinam
novih finančnih obveznosti, ampak naj bi jim z uvedbo pogrebne pristojbine omogočal, da zberejo dodatna sredstva za
učinkovito upravljanje pokopališč.
11. Glede očitka o protiustavnem posegu v 35. člen Ustave Vlada meni, da je mogoče javni interes (pieteto, zdravstvene
in sanitarno-higienske razloge) kot civilizacijski standard pri
pogrebni dejavnosti varovati tudi na prostem trgu. Enako kot
Državni zbor navaja številne določbe ZPPDej, ki so namenjene
varovanju uresničevanja te človekove pravice. Meni še, da
novi zakon uvaja višje standarde varstva te pravice, ki se bodo
enotno izvajali na ozemlju celotne države.
12. Vlada zavrača očitek o protiustavnih posegih v pravni
položaj koncesionarjev zaradi zmanjšanja predmeta koncesije.
Meni, da zakonska sprememba ne poslabšuje položaja koncesionarjev, ker bodo ti še vedno lahko izvajali svojo dejavnost
na trgu. Občinam pojasnjuje, da so se spremembe na tem
področju že dalj časa pripravljale ter da so morale biti nanje
pripravljene. Pojasnjuje, da je bil ključni cilj zakonodajalca, da
poenoti pogoje izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter da na vseh ključnih področjih varuje javni interes. Vlada
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zavrača tudi očitek o tem, da je ZPPDej v takšnem nasprotju z
ZSPDSLS, da bi to povzročilo protiustavnost. Meni, da ZPPDej
upošteva posebnosti pokopališke dejavnosti in v tem delu zgolj
kot lex specialis drugače ureja upravljanje s premoženjem
občin. Zavrača očitek o protiustavnosti prvega stavka prvega
odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena ZPPDej, saj
meni, da zakon določa dovolj dolgo prehodno obdobje.
13. V zvezi z očitkom o protiustavnosti ureditve pogrebne
pristojbine Vlada meni, da bodo občine same odločale o uvedbi
pogrebne pristojbine glede na poslovne rezultate pokopališča
in planirane aktivnosti. Navaja, da glede na dejstvo, da se tudi
cene drugih javnih služb med občinami razlikujejo, ureditev ni
v neskladju z načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena
Ustave.
14. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana predlagatelju. Ta zavrača njune navedbe in vztraja pri
svojih očitkih. Dodatno navaja še, da so izvirne naloge lokalne
samouprave v drugem odstavku 21. člena ZLS res navedene
zgolj primeroma, vendar ne gre za določbo programske narave. Meni, da gre za obvezen delokrog oziroma za zajamčeno
področje izvirnih pristojnosti občine. Sklicujoč se na odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-98/95 z dne 11. 7. 1996 (Uradni list
RS, št. 44/96, in OdlUS V, 118), zatrjuje, da tudi najbolj tipične
lokalne zadeve (npr. oskrba s pitno vodo) deloma zadevajo
vsakogar, kdor se nahaja na območju lokalne skupnosti, ter da
se na pristojnosti lokalne samouprave ne sme gledati preveč
zožujoče.
B. – I.
Obseg presoje Ustavnega sodišča
15. Predlagatelj je z Ustavo predviden državni organ,
ki mu Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju
ZUstS) podeljuje privilegiran dostop do Ustavnega sodišča.
Zato gre za kvalificiranega udeleženca postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, od katerega se utemeljeno
pričakuje, da bodo njegove zahteve strokovno in kvalitetno
obrazložene.1
16. Obravnavana zahteva nima teh značilnosti. Njena
vsebina je ponekod nejasna in nepregledna. Predlagatelj podaja številne trditve o domnevni protiustavnosti izpodbijanega
zakona, ki so oblikovane nesistematično, pogosto so neobrazložene in tudi očitno neutemeljene. Glede na navedeno je
Ustavno sodišče obravnavalo le tiste predlagateljeve očitke, ki
so razumljivi, dovolj opredeljeni in niso očitno neutemeljeni.2 Za
dovolj jasne in obrazložene je štelo naslednje očitke:
– da je drugi odstavek 5. člena ZPPDej v neskladju s
prvim odstavkom 140. člena Ustave;
– da je drugi odstavek 5. člena ZPPDej v neskladju s
142. členom Ustave;
– da je drugi odstavek 5. člena ZPPDej v neskladju s
35. členom Ustave;
– da je drugi odstavek 5. člena ZPPDej v neskladju z
2. členom Ustave;
– da je devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena
ZPPDej v neskladju s 14. in 147. členom Ustave.
17. Drugi odstavek 5. člena ZPPDej določa: »Pogrebna
dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:
prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
pripravo pokojnika; upepelitev pokojnika; pripravo in izvedbo
pogreba.«
18. Devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena
ZPPDej določa: »S pokopališkim redom iz prejšnjega odstavka
se določijo: […] pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina
za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba; […] ».
1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010
(Uradni list RS, št. 46/10, in OdlUS XIX, 4), 72. točka obrazložitve.
2 Prav tam.
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B. – II.
Presoja drugega odstavka 5. člena ZPPDej z vidika
funkcionalne avtonomije lokalne samouprave
19. Prebivalcem Slovenije je z Ustavo zagotovljeno izvajanje lokalne samouprave, ki se uresničuje v občinah
(9. in 138. člen Ustave).3 S tem je samoupravni položaj lokalnim skupnostim zagotovljen na ustavni ravni, kar pomeni, da ga
zakonodajalec ne sme odvzeti ali ogrožati.4 Pri pravni ureditvi
lokalne samouprave se je Slovenija zavezala upoštevati tudi
temeljna načela evropske lokalne samouprave, ki izhajajo iz
MELLS.5 Ta lokalno samoupravo označuje kot pravico in sposobnost lokalnih skupnosti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist
lokalnega prebivalstva (prvi odstavek 3. člena MELLS). Tako
lokalna samouprava prebivalcem lokalnih skupnosti zagotavlja
sodelovanje pri upravljanju javnih zadev lokalne narave, lokalnim skupnostim pa zagotavlja določeno stopnjo neodvisnosti,
zlasti v razmerju do države.6 Bistveni elementi lokalne samouprave in njene neodvisnosti so njena organizacijska, funkcionalna, finančna in teritorialna avtonomija nasproti državi.7
20. Funkcionalna avtonomija lokalne samouprave je varovana v prvem odstavku 140. člena Ustave, ki določa, da v
pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko
ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Gre
za ustavno zagotovilo občini, da lahko v okviru Ustave in zakonov samostojno ureja zadeve javnega pomena, ki so določene
z ZLS, drugimi zakoni ter splošnimi akti občine (statuti, odloki).8
Hkrati pa določa temeljno merilo za razmejitev pristojnosti
med lokalnim nivojem oblasti in centralnim oziroma državnim
nivojem.9 Ustavno sodišče je njegov pomen pojasnilo v odločbi št. U-I-98/95. Sprejelo je stališče, da opredelitev obsega
izvirnih pristojnosti občine temelji na pojmu »lokalna javna
zadeva«, ki predstavlja zajamčeno področje izvirnih pristojnosti
občine ter ustavni branik pred posegi države v jedro lokalne
samouprave. Pojasnilo je, da prvi odstavek 140. člena Ustave
vsebuje tri kumulativne elemente za opredelitev javnih zadev, ki
sodijo v pristojnost občine, in sicer: 1) zadeva mora biti po svoji
naravi »lokalna«, 2) zadeva mora biti primerna za to, da jo občina samostojno ureja, in 3) zadevati mora pretežno prebivalce
občine.10 Pri razmejevanju pristojnosti je treba upoštevati tudi
načelo subsidiarnosti iz tretjega odstavka 4. člena MELLS, ki
določa, da morajo javne naloge po možnosti izvajati tiste oblasti, ki so državljanom najbližje, ter da mora biti dodelitev nalog
drugi oblasti utemeljena z obsegom in naravo take naloge ter
zahtevami za učinkovitost in gospodarnost.
21. Ustavna izhodišča lokalne samouprave so konkretizirana v ZLS in v nekaterih drugih zakonih. ZLS podrobneje
ureja temeljne elemente lokalne samouprave: splošna pravila,
območje in dele občin, njihove pristojnosti in naloge, občinske
organe, občinsko upravo, premoženje in financiranje občin, občinske javne službe, splošne in posamične akte občine, medobčinsko sodelovanje ter nadzor državnih organov in varstvo
lokalne samouprave. Zakonodajalec je z njegovim sprejetjem
in uveljavitvijo v letu 1994 uresničil nova ustavna izhodišča ter
3 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-22/15 z dne 27. 3. 2019
(Uradni list RS, št. 32/19), 22. točka obrazložitve.
4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-230/10 z dne 23. 6. 2011
(Uradni list RS, št. 56/11), 9. točka obrazložitve.
5 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-312/08 z dne 20. 5. 2010
(Uradni list RS, št. 47/10), 24. točka obrazložitve.
6 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-230/10, 9. točka obrazložitve.
7 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-22/15, 22. točka obrazložitve; št. U-I-230/10, 9. točka obrazložitve; in št- U-I-1/11 z dne
25. 5. 2011 (Uradni list RS, št. 45/11), 15. točka obrazložitve.
8 Odločba Ustavnega sodišče št. U-I-312/08, 25. točka obrazložitve.
9 Prav tam.
10 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-98/95, 18. točka obrazložitve.
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naredil dokončen prelom s predhodno veljavnim komunalnim
sistemom lokalnih ali družbenih skupnosti.11 Z 21. členom je
ZLS določil izvirne naloge občin in s tem konkretiziral 140. člen
Ustave. Prvi odstavek 21. člena ZLS določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne
naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z
zakonom. Drugi odstavek 21. člena ZLS določa, da občina za
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugim opravlja
tudi naloge organiziranja opravljanja pokopališke in pogrebne
službe.12
22. Iz navedenega izhaja, da se je zakonodajalec ob sprejetju ZLS odločil, da občine organizirajo opravljanje pokopališke
in pogrebne službe kot svojo izvirno pristojnost (devetnajsta
alineja drugega odstavka 21. člena ZLS). Zakon ni podrobneje
opredelil vsebine te pristojnosti, saj je bilo to področje podrobno
pravno urejeno že v obdobju komunalnega sistema lokalnih
skupnosti, pred sprejetjem ZLS. Tako je že Zakon o komunalnih
dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82 – v nadaljevanju ZKD)
11 Komuna oziroma občina je bila temeljna organizacijska
enota tega sistema. Predvideno je bilo, da bo na svojem ozemlju
hkrati izvajala državne in lokalne naloge, vendar so v praksi prevladale državne. Posledično je občina postala prvostopenjski državni
organ z univerzalno pristojnostjo za upravljanje vseh državnih
nalog in je delovala pretežno kot prva stopnja državne uprave
(J. Šmidovnik, Lokalna samouprava, Cankarjeva založba, Ljubljana
1995, str. 151–155).
12 Drugi odstavek 21. člena ZLS določa: »Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:
– upravlja občinsko premoženje;
– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in
kmetijstva;
– načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja
naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje
najemnega socialnega sklada stanovanj;
– v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne
javne službe;
– pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene,
invalide in ostarele;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja;
– ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne
objekte;
– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno
za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev;
– pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju;
– pospešuje razvoj športa in rekreacije;
– pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno
knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno
dediščino na svojem območju;
– gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti,
rekreacijske in druge javne površine, v skladu z zakonom ureja
promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva;
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red
v občini;
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč;
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in
drugih nesreč;
– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob
posebnih priložnostih ali obletnicah občanov;
– organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe;
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi
se kršijo predpisi občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja
zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno;
– sprejema statut občine in druge splošne akte;
– organizira občinsko upravo;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.«

Uradni list Republike Slovenije
pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč določil za eno od komunalnih dejavnosti, s katerimi svoje potrebe
zadovoljujejo delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih
ali prek organizacij združenega dela, ki opravlja komunalne
dejavnosti (prvi odstavek 1. člena in 8. točka prvega odstavka
3. člena ZKD). Podrobnejša zakonska ureditev je sledila s
sprejetjem Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS,
št. 26/90 – v nadaljevanju ZPPDUP). Ta je komunalnim organizacijam oziroma krajevnim skupnostim nalagal obveznost, da
opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejajo pokopališča na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do mrtvih (4. člen ZPPDUP). Pri tem je ločeval med
pokopališko in pogrebno dejavnostjo kot enotno dejavnostjo ter
dejavnostjo urejanja pokopališč (1. člen ZPPDUP). Prva je obsegala pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in
oddajanje prostorov za grobove v najem (prvi odstavek 1. člena
ZPPDUP). Iz zakona izhaja, da so pogrebne storitve zajemale
prevoz pokojnika s kraja smrti na pokopališče oziroma na kraj
upepelitve, prevoz že pokopanega pokojnika na drugo pokopališče ob njegovem morebitnem izkopu, organizacija pogrebne
svečanosti in pokop pokojnika.13 Dejavnost urejanja pokopališč
je obsegala vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne
zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopališč (drugi
odstavek 1. člena ZPPDUP). Obe dejavnosti je zakon uvrstil
med komunalne dejavnosti posebnega družbenega pomena
(2. člen ZPPDUP). Z uveljavitvijo ZGJS sta obe dejavnosti
pridobili položaj obvezne lokalne gospodarske javne službe.14
Njun način opravljanja je z odlokom predpisala občina.15 Pri
tem je lahko izbirala med režijskim obratom, javnim gospodarskim zavodom, javnim podjetjem, dajanjem koncesij, vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava ter
neposrednim prenosom v opravljanje zasebnim, zadružnim ali
drugim oblikam izvajalcev (6. in 35. člen ZGJS). Z uveljavitvijo
ZJZP je bila odpravljena možnost organiziranja obeh gospodarskih javnih služb v obliki vlaganja javnega kapitala v dejavnost
oseb zasebnega prava in neposrednega prenosa v opravljanje
zasebnim, zadružnim ali drugim oblikam izvajalcev.16
23. Iz opisanega časovnega sosledja ter pravne ureditve
pokopališke in pogrebne dejavnosti z ZPPDUP in ZGJS je
razviden zakonodajalčev namen, da s sprejetjem ZLS to gospodarsko javno službo (z obstoječo vsebino in opredeljenim
obsegom storitev) uzakoni kot eno od izvirnih pristojnosti občin.
Pogrebna in pokopališka dejavnost je v času sprejetja ZLS
obsegala pogrebne storitve (prevoz pokojnika s kraja smrti na
pokopališče oziroma na kraj upepelitve, prevoz že pokopanega pokojnika na drugo pokopališče ob njegovem morebitnem
izkopu, organizacijo pogrebne svečanosti in pokop pokojnika),
storitve v zvezi z upepeljevanjem ter oddajanje prostorov za
grobove v najem. S sprejetjem ZLS pa je organiziranje opravljanja teh storitev postala izvirna pristojnost vsake občine, ki je
13 Glej podrobno ureditev ravnanja z mrtvimi od njihove smrti
do pokopa od 5. do 20. člena ZPPDUP.
14 Prva alineja prvega odstavka 68. člena ZGJS določa, da
se dejavnosti, ki so bile ob uveljavitvi ZGJS z zakoni in občinskimi
odloki določene kot dejavnosti posebnega družbenega pomena
na področjih materialne infrastrukture, do določitve posameznih
gospodarskih javnih služb s področnimi zakoni štejejo za gospodarske javne službe. Glej tudi razlago zakonskih določb ZPPDUP,
ZGJS in ZLS v odločbah Ustavnega sodišča št. U-I-48/97 z dne
6. 7. 2000 (Uradni list RS, št. 66/2000, in OdlUS IX, 185), 4. in
5. točka obrazložitve, in št. U-I-89/97 z dne 10. 7. 1997 (Uradni
list RS, št. 45/97, in OdlUS VI, 105), 14. in 15. točka obrazložitve.
15 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-48/97, 5. točka
obrazložitve.
16 Predhodna in končna določba 153. člena ZJZP določa,
da z dnem njegove uveljavitve prenehata obstajati možnost organiziranja javne gospodarske službe z vlaganjem javnega kapitala
v dejavnost oseb zasebnega prava (preneha veljati peta alineja
6. člena ZGJS) in možnost organiziranja z neposrednim prenosom
dejavnosti (prenehanje veljavnosti 35. člena ZGJS).
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bila dolžna to dejavnost opravljati v pravnem režimu obvezne
lokalne gospodarske javne službe. Bistvo te pristojnosti je bilo,
da se je lahko vsaka občina samostojno in avtonomno odločila,
v kateri zakonsko dovoljeni obliki bo javno službo izvajala ter
jo v okviru veljavne zakonodaje tudi podrobneje normativno
uredila. Dejavnost urejanja pokopališč je ostala v pristojnosti
občin na podlagi 4. člena ZPPDUP.
24. Zakonodajalec je s sprejetjem ZPPDej opisano ureditev spremenil. Prenovil je vsebino dejavnosti ter namesto
dveh dejavnosti17 oblikoval tri: 1) pogrebno dejavnost, 2) pogrebno dejavnost 24-urne dežurne službe in 3) pokopališko
dejavnost.18 Pogrebna dejavnost se izvaja na trgu in obsega
storitve prevoza pokojnika (ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba), priprave pokojnika, upepelitve pokojnika ter
priprave in izvedbe pogreba (drugi odstavek 5. člena ZPPDej).
Pogrebna dejavnost 24-urne dežurne službe je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki obsega storitve vsakega
prevoza 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 ter uporabo
teh prostorov (prvi odstavek 5. člena in prvi odstavek 8. člena
ZPPDej). Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč ter jo mora zagotavljati občina (drugi odstavek
3. člena ZPPDej). V okviru urejanja pokopališč so občine zadolžene, da na svojih področjih zagotovijo obstoj pokopališč
oziroma da za pokopališče namenijo dovolj velike površine, jih
opremijo z ustrezno infrastrukturo ter pokopališča na predpisan
način opuščajo (37. do 53. člen ZPPDej). Upravljanje pokopališč pa zajema njihovo vsakodnevno vodenje (oddajanje grobov
v najem, vodenje evidenc, izdajo ustreznih soglasij) ter skrb za
ohranjanje urejenosti in za izboljševanje urejenosti pokopališč
(26. člen ZPPDej).19
25. Iz primerjave stare in nove ureditve izhaja, da je
zakonodajalec vsebino nekdanje pokopališke in pogrebne dejavnosti preimenoval v pogrebno dejavnost, vsebino dejavnosti
urejanja grobov pa v pokopališko dejavnost.20 S sprejetjem
drugega odstavka 5. člena ZPPDej je določil, da se bo večina
storitev, povezanih s smrtjo posameznika in izvedbo pogreba, opravljala na trgu. S tem je občinam odvzel del izvirne
pristojnosti organiziranja opravljanja pokopališke in pogrebne
dejavnosti, opisane v 23. točki obrazložitve te odločbe. Odvzel
jim je pristojnost organiziranja opravljanja naslednjih storitev:
prevoza pokojnika (razen 24-urne dežurne službe), priprave
pokojnika, upepelitve pokojnika ter priprave in izvedbe pogreba. Občine v tem delu ne smejo več organizirati in izvajati javne
gospodarske službe. Ohranile pa so izvirno pristojnost organiziranja opravljanja storitev, zajetih v pogrebni dejavnosti 24-urne
dežurne službe, ter storitev, zajetih v pokopališki dejavnosti.
26. Vendar zakonodajalec občinske izvirne pristojnosti ni
prenesel na državo. S sprejetjem drugega odstavka 5. člena
ZPPDej ni uzakonil obvezne državne javne gospodarske službe, spremenil je zgolj pravni režim njenega izvajanja. Prestavil
jo je iz javne sfere, kjer jo je izvajala lokalna oblast v pravnem režimu obveznih javnih gospodarskih služb, v zasebno
sfero, kjer jo izvajajo gospodarski subjekti v tržnem pravnem
17 Pogrebne in pokopališke dejavnosti ter dejavnosti urejanja
grobov (glej 22. točko obrazložitve te odločbe).
18 Iz vsebine 2. in 3. člena ZPPDej bi bilo mogoče sklepati, da
je želel zakonodajalec ohraniti režim dveh dejavnosti podobno kot
po ZPPDUP. Vendar ni mogoče spregledati popolnoma drugačnega pravnega režima pri pogrebni dejavnosti in pogrebni dejavnosti
24-urne dežurne službe.
19 Člen 26 ZPPDej določa: »Upravljanje pokopališč obsega
zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.«
20 Pri tem ni bil popolnoma konsistenten. Tako je na primer
v pokopališko dejavnost prestavil tudi storitev oddajanja prostorov
za grobove v najem.
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režimu.21, 22 Pravni položaj je zato nekoliko drugačen kot pri
tipičnem odločanju o razmejitvi med državnimi in lokalnimi
pristojnostmi. Ker ni bistveno vprašanje, ali je določena pristojnost državna ali lokalna, za odločitev v tej zadevi ne zadoščajo stališča in merila, sprejeta v odločbi Ustavnega sodišča
št. U-I-98/95, ter načelo subsidiarnosti iz tretjega odstavka
4. člena MELLS (glej 20. točko obrazložitve te odločbe). Ključno je razumevanje prvega kriterija iz 140. člena Ustave, pojma
t. i. »lokalne javne zadeve«,23 ki določa ustavno zajamčen
obseg izvirnih pristojnosti. Zato je Ustavno sodišče za odločitev
v obravnavani zadevi moralo odgovoriti na vprašanje, ali organiziranje opravljanja storitev prevoza, priprave in upepelitve
pokojnika ter priprave in izvedbe pogreba spada v ustavno
varovano jedro lokalne samouprave, ki ga varuje prvi odstavek
140. člena Ustave.
27. Ustava, razen pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva s
pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev (četrti odstavek
70.a člena Ustave), izrecno ne določa izvirnih pristojnosti lokalne samouprave.24 Opredeljuje jih s pravno nedoločnim pojmom
»lokalne javne zadeve«. Tudi 4. člen MELLS, ki ureja temeljna
načela za ureditev področja delovanja lokalne samouprave, ne
vsebuje vsebinskih meril, ki bi določala temeljna pooblastila in
naloge lokalnih skupnosti. Iz pravne teorije izhaja, da pojem
»zadeve lokalnega pomena« zajema naloge, ki so po svojem
pomenu izvorno občinske ter jih občine same sebi določajo
kot izvirne s svojimi splošnimi akti, v okviru svoje ustavne avtonomije (samouprave). Gre torej za pravno nedoločen pojem,
elastično formulo o delovnem področju občine, ki ga je treba
razlagati v skladu z družbenim razvojem, krajem in časom ter
posebnimi značilnostmi posameznih občin. Vseeno pa zajema
vse zadeve skupnega pomena za življenje in delo prebivalcev
v lokalni skupnosti in za razvoj njenega gospodarstva, kot na
primer: 1) graditev in vzdrževanje lokalne infrastrukture – komunalne, prometne, energetske; 2) oskrbovanje prebivalstva
in gospodarstva s komunalnimi storitvami; 3) zagotavljanje
javnega reda in miru v naseljih; 4) vsakovrstno pospeševanje
gospodarstva, kulture, socialnih dejavnost, šolstva, zdravstva,
rekreacije itd.25
28. Ustava občinam zagotavlja obstoj tistih izvirnih pristojnosti, ki so nujne za izvrševanje njihove ustavne funkcije, to je
zadovoljevanje javnih potreb in interesov prebivalcev na ravni
lokalne skupnosti.26 Gre za pristojnosti, ki prebivalcem omogočajo avtonomno organizacijo ter upravljanje skupnega življenja
na območju občine. Segajo od ureditve splošnih pogojev za
skupno življenje in delo ljudi do možnosti za izkoriščanje naravnih in drugih danosti občine za gospodarski, socialni, kulturni
in drug razvoj lokalne skupnosti. Te pristojnosti morajo imeti
z občinami neposredno teritorialno, funkcionalno in interesno
vez. Obsegajo zlasti upravljanje z občinskim premoženjem,27
upravljanje s prostorom na območju občine,28 gradnjo in vzdr21 Za to spremembo se v nadaljevanju uporablja pojem liberalizacija.
22 To potrjuje tudi njegova odločitev, da je občinam pridržal
pristojnost izvajanja nadzora nad izvajanjem pogrebne dejavnosti
na njihovem območju in ga ni prenesel na državo (glej prvi odstavek 55. člena ZPPDej).
23 Prvi odstavek 140. člena Ustave uporablja pojem »lokalne zadeve«, vendar je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-98/95,
18. točka obrazložitve, pojem razširilo v »lokalno javno zadevo«.
24 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-121/19 z dne 13. 6. 2019,
5. točka obrazložitve.
25 Celoten odstavek od sklicevanja na pravno teorijo naprej
povzet po J. Šmidovnik, nav. delo, str. 73–75.
26 Primerjaj s stališčem Ustavnega sodišča v odločbi
št. U-I-98/95, 20. točka obrazložitve: »Funkcija občine je zadovoljevanje javnih potreb na ravni lokalne skupnosti.«. Primerjaj še s
prvim odstavkom 13. člena ZLS.
27 Primerjaj L. Pitamic, Država (ponatis knjige iz leta 1927),
GV Založba, Ljubljana 2009, str. 395–396.
28 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-22/15,
24. točka obrazložitve.
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ževanje lokalne infrastrukture, oskrbovanje prebivalstva in
gospodarstva s komunalnimi storitvami,29 zagotavljanje zdravstvene oskrbe na primarni ravni, zagotavljanje varstva in
osnovnega šolanja otrok, zagotavljanje neprofitnih stanovanj,
skrb za socialno ogrožene, urejanje lokalnega prometa,30 zagotavljanje možnosti za pospeševanja gospodarskega, socialnega, kulturnega in drugega razvoja, zagotavljanje javnega
reda in miru31 ter zagotavljanje varstva okolja. Te pristojnosti
so temeljne za obstoj lokalne samouprave, saj v primeru, da
bi jih zakonodajalec odvzel, občine ne bi več mogle izvrševati
z Ustavo zagotovljene lokalne samouprave. Zato predstavljajo
funkcionalno jedro lokalne samouprave, varovano v prvem
odstavku 140. člena Ustave.
29. Predlagatelj zagovarja stališče, da vse pristojnosti
občine, določene v drugem odstavku 21. člena ZLS, vključno
z organiziranjem storitev pogrebne dejavnosti, sodijo v ustavno
varovano funkcionalno jedro lokalne samouprave. Zakonodajalec naj bi z odvzemom te pristojnosti posegel v funkcionalno
avtonomijo občin.
30. Stališče predlagatelja je neutemeljeno. ZLS je sistemski zakon na področju lokalne samouprave, ki podrobno ureja
njene ključne elemente.32 Pomemben je tudi v zgodovinskem
pogledu, saj je dokončno uvedel sedanji sistem lokalne samouprave in odpravil komunalnega. Iz zakonodajnega gradiva
izhaja namen zakonodajalca, da zakon predstavlja varovalo
obstoja lokalne samouprave pred neupravičenimi posegi zakonodajalca.33 Drugi odstavek 21. člena ZLS naj bi zavaroval
izvirne funkcije lokalne skupnosti pred posegi države.34 Vendar
mu omenjene vsebinske značilnosti ne podeljujejo pravne narave hierarhično višjega pravnega vira, ki ga ne bi bilo mogoče
spreminjati z navadnim zakonom. Slovenski pravni red ne
pozna posebnih (materialnih ustavnih ali organskih) zakonov,
ki bi razčlenjevali ustavne določbe oziroma urejali ustavno
materijo ter zato imeli v hierarhiji pravnih aktov višji pravni
položaj kot navadni zakoni.35, 36 ZLS in njegov drugi odstavek
21. člena torej nista hierarhično nadrejena drugim zakonom in
ju je mogoče z njimi spreminjati, dokler ni poseženo v ustavno
varovani položaj lokalne samouprave.
31. Zakonodajalec ima pravico, da z zakoni napolnjuje
vsebino pravno nedoločnega pojma »lokalne javne zadeve«
Primerjaj J. Šmidovnik, nav. delo, str. 73–75.
Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-98/95, 20. točka obrazložitve.
31 Primerjaj J. Šmidovnik, nav. delo, str. 73–75.
32 Pri čemer je treba pojasniti, da so določena temeljna področja še podrobneje urejena v posebnih zakonih, kot na primer
financiranje (ZFO-1) in upravljanje s stvarnim premoženjem (Zakon
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – ZSPDSLS-1).
33 Poročevalec DZ, št. 17, EPA 265, z dne 28. 6. 1993, str. 13.
34 Prav tam, str. 25.
35 Primerjaj I. Štefanec, Materialni ustavni zakon v slovenskem pravnem redu, Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso, let.
69, št. 7/8 (2014), str. 469, in F. Grad, Meje zakonskega urejanja
državne oblasti, Javna uprava, let. 35, št. 4 (1999), str. 611.
36 Temu se še najbolj približajo zakoni, za katere Ustava
predvideva, da se sprejemajo in posledično tudi spreminjajo s kvalificirano večino, a tega ne določa za področje lokalne samouprave.
To so: 1) zakon, ki ureja razmerja med Državnim zborom in Vlado v
postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere je Republika Slovenija prenesla izvrševanje
dela suverenih pravic (četrti odstavek 3.a člena Ustave), 2) zakon,
ki ureja volilni sistem pri volitvah v Državni zbor (četrti odstavek
80. člena Ustave), 3) zakon, ki ureja zakonodajni referendum (peti
odstavek 90. člena Ustave), 4) zakon, ki ureja volitve v Državni svet
(prvi odstavek 98. člena Ustave), 5) zakon, ki ureja vrsto, obseg
in organizacijo obrambne nedotakljivosti in celovitosti državnega
ozemlja (prvi odstavek 124. člena Ustave), 6) zakon, s katerim
se ustanovijo pokrajine (drugi odstavek 143. člena Ustave), in 7)
zakon, s katerim se določita način in časovni okvir izvajanja načela
srednjeročne uravnoteženosti državnih proračunov (tretji odstavek
148. člena Ustave). Vendar tudi ti zakoni nimajo hierarhično višjega
pravnega položaja kot zakoni, ki se sprejemajo z navadno večino.
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iz prvega odstavka 140. člena Ustave, čeprav gre za ustavni
pojem.37 Ob tem ima določeno polje proste presoje glede
določanja in urejanja izvirnih pristojnosti občin, vendar pri tem
ne sme prizadeti lokalne samouprave.38 Ta bi bila prizadeta,
če bi ji odvzel tiste izvirne pristojnosti, ki so na ustavni ravni
varovane s funkcionalnim jedrom lokalne samouprave v prvem
odstavku 140. člena Ustave. Naloga Ustavnega sodišča pa je,
da ob spremembi pristojnosti iz drugega odstavka 21. člena
ZLS presodi, ali je bilo poseženo v to ustavno jedro.
32. Organiziranje opravljanja storitev prevoza pokojnika,
priprave pokojnika, upepelitve pokojnika ter priprave in izvedbe
pogreba (organiziranje pogrebne dejavnosti, določene v drugem odstavku 5. člena ZPPDej) ne sodi v funkcionalno jedro
lokalne samouprave iz prvega odstavka 140. člena Ustave.
Ta pristojnost ni neizbežno potrebna za izvajanje lokalne samouprave, ker ne gre za dejavnost, ki bi zagotavljala splošne
pogoje za skupno življenje prebivalcev na določenem območju. Skupno življenje in pravila zanj mora lokalna skupnost
urediti pri dejavnostih, ki po naravi stvari zahtevajo kolektivno
organiziranje in upravljanje zaradi njihove skupnostne pravne
narave ali nujne omejenosti dobrin (npr. upravljanje z občinskim
premoženjem, upravljanje z občinskim prostorom, gradnja in
vzdrževanja lokalne infrastrukture). Te dejavnosti zahtevajo
usklajevanje različnih interesov prebivalcev in skupen dogovor
o pravilih izvajanja dejavnosti oziroma uporabe skupnih dobrin.
Pogrebna dejavnost nima takšnih značilnosti, ker je namenjena
zadovoljevanju individualnih potreb posameznih prebivalcev
občine in ne zahteva kolektivnega usklajevanja interesov. Prebivalcem omogoča, da v skladu s svojimi osebnimi željami
izvedejo pogrebno slovesnost po preminulem svojcu. Lokalna
skupnost kot celota pa ima skupen interes, da se dejavnost na
njenem ozemlju opravlja v skladu s pravico do pietete, varovano v 35. členu Ustave, ter mora zato imeti pravico do organiziranja in opravljanja nadzora nad izvajanjem dejavnosti. To je
upošteval tudi zakonodajalec, ki je občinski inšpekciji pridržal
pristojnost za izvajanje nadzora nad opravljanjem dejavnosti
na območju občine.39 Iz navedenega izhaja, da organiziranje
opravljanja pogrebne dejavnosti ni v neposredni teritorialni,
funkcionalni in interesni povezanosti z občinami ter da občine
te pristojnosti za izvajanje lokalne samouprave ne potrebujejo
neizbežno. Zato zakonodajalec s sprejetjem drugega odstavka
5. člena ZPPDej ni posegel v ustavno varovano funkcionalno
jedro lokalne samouprave.
33. Ustavno sodišče je zato odločilo, da drugi odstavek
5. člena ZPPDej ni v neskladju s prvim odstavkom 140. člena
Ustave.
B. – III.
Presoja drugega odstavka 5. člena ZPPDej z vidika
finančne avtonomije lokalne samouprave
34. Predlagatelj zakonodajalcu očita, da je s sprejetjem
drugega odstavka 5. člena ZPPDej občinam odvzel lasten finančni vir, ne da bi ga nadomestil z drugim virom, ter jim je s
tem povzročil veliko finančno škodo.
35. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da je finančna avtonomija lokalne samouprave predpogoj za njen obstoj.40
Varovana je v 142. členu Ustave, ki določa, da se občina financira iz lastnih virov, le tistim občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih
nalog, država v skladu z zakonom zagotovi dodatna sredstva.
Ta določba zavezuje zakonodajalca, da uredi takšen sistem
financiranja občin, ki bo občinam zagotavljal tolikšen obseg
sredstev, da bo »abstraktna« občina z njim lahko zagotovila
37 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-348/96 z dne
27. 2. 1997 (Uradni list RS, št. 17/97, in OdlUS VI, 25), 8. točka
obrazložitve.
38 Prav tam.
39 Glej prvi odstavek 55. člena ZPPDej.
40 Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-1/11,
15. točka obrazložitve.
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izvajanje svojih ustavnih in zakonskih nalog (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-24/07 z dne 4. 10. 2007, Uradni list RS,
št. 101/07, in OdlUS XVI, 74, 17. točka obrazložitve). Ustavno
sodišče je sprejelo stališče, da bi lahko ugotovilo protiustaven
poseg v finančno avtonomijo občin le v primeru izkazanega
nesorazmerja med prihodki občin ter stroški izvrševanja nalog
iz njihovih izvirnih pristojnosti (odločba Ustavnega sodišča
št. U-I-150/15 z dne 10. 11. 2016, Uradni list RS, št. 76/16, in
OdlUS XXI, 29, 41. točka obrazložitve). Sprejelo je tudi stališče,
da je odvzem lastnega prihodka občine brez uvedbe drugega
lastnega vira financiranja v neskladju s 142. členom Ustave
(glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-176/04 z dne
9. 2. 2006, Uradni list RS, št. 21/06, in OdlUS XV, 9, 8. točka
obrazložitve).
36. Predlagatelj nesorazmerja med prihodki in stroški
izvrševanja nalog iz izvirnih pristojnosti ne more izkazati s
splošnima navedbama o veliki finančni škodi oziroma o hipotetični potrebi po zagotavljanju dodatnih finančnih sredstev iz
proračuna. Zakonodajalec je za izvajanje pokopališke dejavnosti predvidel številne finančne vire: plačilo za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke
infrastrukture (osemnajsta alineja drugega odstavka 4. člena
ZPPDej), možnost uvedbe pogrebne pristojbine (devetnajsta
alineja drugega odstavka 4. člena ZPPDej), plačilo za storitve
grobarjev in pokopališko pogrebnega moštva (četrti odstavek
28. člena ZPPDej) ter plačilo grobnine – najemnine za najem
groba (34. člen ZPPDej). S tem je občinam omogočil, da z
ustreznim upravljanjem z navedenimi viri zagotovijo dovolj finančnih sredstev za izvajanje pokopališke dejavnosti.
37. Posega v finančno avtonomijo predlagatelj prav tako
ne more izkazati s splošno navedbo o odvzemu lastnega finančnega vira.41 Občinam je bila s sprejetjem drugega odstavka 5. člena ZPPDej odvzeta pristojnost organiziranja storitev
pogrebne dejavnosti. Logično je, da so s tem izgubile tudi vir
njihovega financiranja, saj teh storitev niso več dolžne organizirati in izvajati kot gospodarske javne službe.
38. Ustavno sodišče je glede na navedeno ugotovilo, da
drugi odstavek 5. člena ZPPDej ni v neskladju s 142. členom
Ustave.
B. – IV.
Presoja drugega odstavka 5. člena ZPPDej z vidika
pravice do pietete
39. Predlagatelj trdi, da sta izpodbijani določbi v neskladju
s pravico do pietete, in opozarja na odločbi Ustavnega sodišča
št. Up-2155/08 in št. U-I-54/99. V prvi odločbi je Ustavno sodišče določilo vsebino pravice do pietete in sprejelo stališče,
da je pravica do pietete varovana v okviru osebnostih pravic in
pravice do zasebnosti iz 35. člena Ustave. Pojasnilo je, da so
pietetna čustva svojcev do pokojnika varovana v okviru osebnostne pravice do duševne integritete. Pieteto je opredelilo kot
spoštovanje, spomin na osebnost umrlega, ki ga posameznik
goji v skladu s svojim prepričanjem. Pieteta je kot osebnostna
pravica do duševne integritete del zasebnosti posameznika. V
tem okviru sta varovani njegovo osebno čustvovanje in notranje
duševno življenje. Do posega v duševno integriteto posameznika pride zlasti s kršitvijo njegovih čustev in predstav tako, da se
s posegi v človekovo notranje življenje povzročijo jeza, strah,
žalost, občutek manjvrednosti. Spomin na umrlega je lahko
prizadet, če se npr. krši nedotakljivost posmrtnih ostankov, žali
čast ali ugled umrlega, objavlja njegova slika, pismo, glas ali
če se raznašajo dejstva iz njegovega osebnega in družinskega
življenja. Namen pravice do pietete je tudi posmrtna zaščita
41 Pri čemer je očitek predlagatelja tako splošen, da sploh
ne upošteva različnih oblik izvajanja gospodarske javne službe
pogrebne in pokopališke dejavnosti ter posledične različne pravne
narave prihodkov. Tako na primer, če se je občina odločila izvajati
gospodarsko javno službo z ustanovitvijo javnega podjetja, neposredno ni prejemala nobenega prihodka, ker je tega prejemalo
javno podjetje.
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osebnosti pokojnika in njegovega dostojanstva ter želja, da
bodo njegove odločitve, ki so bile sprejete za časa življenja,
spoštovane tudi po njegovi smrti.42
40. V odločbi št. U-I-54/99 je Ustavno sodišče pojasnilo
obveznosti zakonodajalca pri normativnem urejanju pravnih
razmerij, povezanih z mrtvimi. Sprejelo je stališče, da je odnos
do mrtvih eno temeljnih civilizacijskih vprašanj ter da zato pri
normativnem urejanju obstaja močan javnopravni interes, ki od
države zahteva varovanje določene civilizacijske ravni glede
ravnanja z mrtvimi. To pomeni, da je država dolžna zagotavljati
takšno ravnanje z mrtvimi, ki izhaja iz prevladujoče civilizacijske ravni odnosa do mrtvih na njenem območju. V teh mejah
se mora gibati zakonodajalec pri urejanju vprašanj, povezanih
s pokopom umrlih oziroma z ravnanjem z njihovimi posmrtnimi
ostanki.43
41. Splošen očitek predlagatelja o neupoštevanju pravice
do pietete in javnega interesa je neutemeljen. Vlada in Državni
zbor pravilno opozarjata, da iz številnih določb ZPPDej izhaja ravno nasprotno. Zakonodajalec je med temeljna načela
zakona uvrstil načelo pietete, ki določa, da se pogrebna in
pokopališka dejavnost opravljata s spoštovanjem in pieteto do
pokojnic ali pokojnikov ter njihovih svojcev (2. člen ZPPDej).
Podrobno je določil minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci pogrebne dejavnosti, da pridobijo dovoljenje za
opravljanje te dejavnosti. Med njimi je določil število minimalno
zaposlenih oseb, nujno obvezno opremo izvajalca, obveznost
zagotavljanja ustrezne zaščite zaposlenih ter obvezo o zagotavljanju storitve osnovnega pogreba (prvi odstavek 6. člena
in prvi odstavek 7. člena ZPPDej). Ob tem je pogoje zaostril
za tiste izvajalce, ki želijo opravljati postopke upepelitve, kjer
je povečal zahtevo po številu zaposlenih oseb in velikosti
hladilnih prostorov, dodal pa je še zahtevo pridobitve soglasja
občine (tretji odstavek 7. člena ZPPDej). Podrobno je uredil
vse faze pogrebne dejavnosti: prevoz pokojnika, njegovo pripravo, upepelitev, prijavo pokopa, pogrebno slovesnost, pokop,
prekop in mirovalno dobo (od 9. do 22. člena ZPPDej). Pri tem
je na več mestih razvidna poudarjena skrb zakonodajalca za
ustrezno ravnanje s pokojnikom: 1) pri prevozu morata sodelovati najmanj dve osebi; 2) prevoz je lahko opravljen samo s
posebnimi pogrebnimi vozili; 3) priprava pokojnika mora biti
izvedena zgolj v ustreznih prostorih zdravstvene ustanove ali
izvajalca pogrebne dejavnosti ali v domovih za ostarele; 4) pri
pripravi pokojnika morata sodelovati najmanj dva urejevalca;
5) pogrebna slovesnost se izvede v skladu z voljo pokojnika
oziroma (če je ta ni izjavil) v skladu z voljo naročnika (običajno
svojcev). Zakonodajalec je določil tudi obveznost izvajalca, da
nudi storitev osnovnega pogreba.44 Ta obsega najmanj prijavo
pokopa, spremstvo v prevozu pokojnika, pripravo pokojnika,
žaro oziroma krsto ustreznih dimenzij z oblogo ter spremljajočo
opremo za pokojnika, nagrobno obeležje, pripravo grobne jame
ustreznih dimenzij z zasutjem, pogrebno moštvo, minimalno
pogrebno slovesnost in pokop.45 Zakonodajalec je določil najvišjo ceno te storitve, ki ne sme presegati višine posebne oblike
izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov
pogreba in posebne oblike izredne denarne socialne pomoči
po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke (tretji odstavek 16. člena ZPPDej).
42 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-2155/08, 5. točka obrazložitve.
43 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-54/99, 13. točka obrazložitve.
44 Deveta alineja prvega odstavka 7. člena in tretji odstavek
16. člena ZPPDej.
45 Združeno besedilo drugega in tretjega odstavka 12. člena
ZPPDej, pri čemer tretji odstavek določa, da bosta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, določila
podrobnejše osnovne standarde in normative za osnovni pogreb.
Četrta alineja drugega odstavka 4. člena ZPPdej pa določa, da bo
dokončen obseg osnovnega pogreba določil pokopališki red, ki ga
sprejme občina z odlokom.
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42. Zakonodajalcu tako ni mogoče očitati, da pri sprejemanju zakona ni imel v mislih pravice do pietete in javnega
interesa za ohranjanje ustrezne civilizacijske ravni ravnanja
z mrtvimi. Liberalizacija določenih storitev predhodno enotne
lokalne gospodarske javne službe pa sama po sebi ne more
biti razlog za neskladje s pravico do pietete iz 35. člena Ustave.
43. Kot neutemeljen je treba zavrniti tudi splošen očitek
predlagatelja, da je liberalizacija zmanjšala možnost nadzora
nad izvajanjem storitev, ker ga bo po sprejetju ZPPDej izvajala
le še država z inšpekcijskim nadzorstvom. Zakonodajalec je s
sprejetjem ZPPDej pristojnost nadzora nad izvajanjem pogrebne dejavnosti razdelil med občine in državo. Pri tem so občine
ohranile pristojnost izvajanja nadzora na vseh stopnjah oziroma
v vseh storitvah pogrebne dejavnosti (prvi odstavek 55. člena
ZPPDej), država pa je, zaradi prenosa dejavnosti na trg, pridobila pristojnost za preverjanje obstoja minimalnih pogojev
za opravljanje pogrebne dejavnosti (drugi odstavek 55. člena
ZPPDej). Občine so tako ohranile najpomembnejši del nadzora nad izvajanjem pogrebne dejavnosti, saj bodo lahko na
svojem območju, pri vsaki pogrebni slovesnosti, nadzirale uresničevanje načela pietete in ostalih zakonskih varovalk javnega
interesa za zagotavljanje ustreznih civilizacijskih standardov.
44. Ustavno sodišče je glede na navedeno ugotovilo, da
drugi odstavek 5. člena ZPPDej ni v neskladju s 35. členom
Ustave.
B. – V.
Presoja drugega odstavka 5. člena ZPPDej z vidika
načela varstva zaupanja v pravo
45. Predlagatelj drugemu odstavku 63. člena ZPPDej očita neskladje z načelom varstva zaupanja v pravo iz 2. člena
Ustave. Vendar očitek ni usmerjen v določbo, ki ureja prehodno
časovno obdobje za uskladitev koncesijskih pogodb, ampak v
liberalizacijo določenih storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti. Ker je te spremembe povzročila uveljavitev drugega
odstavka 5. člena ZPPDej, je Ustavno sodišče štelo, da predlagatelj tej določbi očita neskladje z 2. členom Ustave.
46. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da načelo
varstva zaupanja v pravo posamezniku zagotavlja, da država
njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno,
torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem in
ustavno dopustnem javnem interesu. Ker gre za splošno pravno načelo in ne neposredno za eno od človekovih pravic, ki jim
po 15. členu Ustave pripada strožje varstvo zoper morebitne
omejitve in druge posege, to načelo nima absolutne veljave
in je v večji meri kot posamezne človekove pravice podvrženo
mogočim omejitvam, torej temu, da je treba v primeru konflikta
oziroma kolizije med tem in drugimi ustavnimi načeli oziroma
dobrinami v t. i. tehtanju dobrin presoditi, kateri izmed ustavno
varovanih dobrin je v posameznem primeru treba dati prednost. Pri vrednotenju načela varstva zaupanja v pravo je zlasti
pomembno, ali so spremembe na pravnem področju relativno
predvidljive in so torej prizadeti s spremembo lahko vnaprej
računali ter kakšna sta teža spremembe in pomen obstoječega
pravnega položaja za upravičence na eni strani in javni interes,
ki utemeljuje drugačno ureditev od obstoječe, na drugi strani
(glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-303/18 z dne 18. 9.
2019, Uradni list RS, št. 59/19, 17. točka obrazložitve).
47. Prvi pogoj za oceno skladnosti z načelom zaupanja
v pravo je poslabšanje posameznikovega pravnega položaja,
ki ga mora izkazati predlagatelj. Občine so gospodarski javni
službi pogrebne in pokopališke dejavnosti ter dejavnost urejanja grobov lahko izvajale s podelitvijo koncesij (podrobneje glej
22. točko obrazložitve te odločbe). A tudi če se je posamezna
občina odločila za to obliko, ni bila pravno zavezana koncesijo
za obe javni službi podeliti enemu koncesionarju.46 Prav tako
so imele občine široko polje avtonomije pri urejanju koncesij46 Lahko je to storila, lahko pa je koncesijo podelila dvema
različnima koncesionarjema, ali pa je za eno dejavnost podelila
koncesijo, drugo pa je izvajala v drugi obliki.
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skih razmerij, saj veljavna zakonodaja ni podrobneje urejala
njihovih bistvenih sestavin. Tako so pred uveljavitvijo ZPPDej
v koncesijskih razmerjih obstajali različni pravni položaji, na
katere je njegovo sprejetje različno vplivalo. Predlagatelj zgolj
s splošno in zmotno navedbo o posegu v pravni položaj vseh
koncesionarjev ter s hipotetičnim prikazovanjem poslabšanja
njihovih pravnih položajev ni izkazal obstoja tega pogoja.
48. Ustavno sodišče je glede na navedeno ugotovilo,
da drugi odstavek 5. člena ZPPDej ni v neskladju z 2. členom
Ustave.
B. – VI.
Presoja devetnajste alineje drugega odstavka 4. člena ZPPDej z vidika fiskalne suverenosti države in načela
enakosti pred zakonom
49. Predlagatelj izpodbija tudi zakonsko ureditev pristojbine. Navaja, da pogrebna pristojbina kot javna dajatev ni
urejena dovolj določno. Njena nedoločenost pa naj bi občinam
omogočala določanje različne višine ter prebivalce različnih
občin postavljala v neenak položaj pri uresničevanju pravic.
Zato naj bi bila v neskladju s 147. členom in drugim odstavkom
14. člena Ustave.
50. Ustavno sodišče se je najprej moralo opredeliti do
pravne narave pogrebne pristojbine.47 V skladu s prvim odstavkom 4. člena ZPPDej občina lahko določi pogrebno pristojbino
s sprejetjem odloka o pokopališkem redu. Izvajalec pogreba jo
je dolžan plačati upravljavcu pokopališča za izvedbo pogreba
na pokopališču pod njegovo upravo (devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena ZPPDej). Pogrebna pristojbina je eno od
finančnih sredstev, namenjenih upravljanju pokopališča, na katerem je izveden pogreb (četrti odstavek 34. člena ZPPDej).48
51. Ustavna podlaga za določanje davščin oziroma javnih
dajatev je 147. člen Ustave, ki določa, da država z zakonom
predpisuje davke, carine in druge dajatve, lokalne skupnosti
pa predpisujejo davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon. Javne dajatve so vsa denarna plačila, ki
jih morajo državljani na podlagi javnega prava odvesti državi
ali drugim pravnim osebam javnega prava.49 Te javnopravno
urejene denarne dajatve so uvedene z zakonsko prisilo in so
naložene tistim, ki izpolnijo predpostavke zakonskega opisa
dejanskega stanja.50 Med druge javne dajatve uvrščamo tudi
takse oziroma pristojbine51 in prispevke. Bistvena razlika med
davki ter pristojbinami in prispevki je, da plačnik davka od
države ne pridobi neposredne protidajatve ali storitve, plačnik
pristojbine ali prispevka pa je do te upravičen.52 Razlika med
pristojbinami in prispevki je, da se slednji plačajo že zaradi možnosti koriščenja javnih ustanov, objektov in naprav, pristojbina
pa se plača ob dejanski uporabi.53
47 Pri tej oceni ni vezano na pojmovanje, podano s strani
zakonodajalca, ampak o pravni naravi obremenitve odloči glede
na njeno vsebino (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-181/01 z dne
6. 11. 2003, Uradni list RS, št. 113/03, in OdlUS XII, 88, 4. točka
obrazložitve).
48 ZPPDej predvideva še plačilo najemnine za najem groba
oziroma grobnine (34. člen) in plačilo za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture
(osemnajsta alineja drugega odstavka 4. člena).
49 A. Kobal, Pravna narava RTV naročnine (prispevka), Podjetje in delo, št. 1 (2003), str. 136–139, in odločba Ustavnega
sodišča št. U-I-257/09 z dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 37/11),
26. točka obrazložitve.
50 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-257/09, 26. točka obrazložitve.
51 Pojem pristojbina je sinonim za takso (M. Accetto in drugi,
Pravni terminološki slovar, Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2018,
str. 229 in 355, ter odločba Ustavnega sodišča št. U-I-215/11,
Up-1128/11 z dne 10. 1. 2013, Uradni list RS, št. 14/13, 6. točka
obrazložitve oziroma sprotna opomba št. 5).
52 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-181/01, 5. točka obrazložitve.
53 A. Kobal, nav. delo, str. 136–139.
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52. Pogrebna pristojbina je javna dajatev, vendar ni davek.
Uvedena je bila z zakonom, njena dokončna uveljavitev pa je
odvisna od občine. Sprejeta je bila z namenom zagotavljanja
zadostnih finančnih sredstev za upravljanje pokopališč.54 Njen
prejemnik je upravljavec pokopališča. Izvajalec pogreba z njenim
plačilom pridobi neposredno protidajatev – uporabo pokopališča
za izvedbo pogrebne slovesnosti in pokop umrlega. Ker mora
zavezanec javno dajatev plačati zgolj v primeru koriščenja javnih
objektov oziroma javne infrastrukture, pogrebna pristojbina nima
pravne narave prispevka, ampak gre za pristojbino.
53. Iz 147. člena Ustave izhaja, da ima država popolno
fiskalno suverenost, ki obsega pooblastilo in pravico do ustanavljanja fiskalnih prihodkov, njihovega uvajanja in določanja
njihove višine.55 Fiskalna suverenost lokalne samouprave pa
je le delna, saj se morajo občine jo pri ustanavljanju, uvajanju
in določanju dajatev gibati v okvirih, določenih z Ustavo in zakoni.56 Bistveno za odločitev je torej vprašanje, kako podrobno
mora vsebino pristojbine urediti zakonodajalec in kakšno polje
proste presoje lahko prepusti normativni pristojnosti občinskega sveta občine.
54. Ustavno sodišče je glede zakonskega urejanja davkov
in drugih javnih dajatev sprejelo več stališč. Pri uvajanju državnih davkov je glede razmerja med zakonskim in podzakonskim
urejanjem sprejelo dve stališči: 1) da mora biti že iz zakona, ki
davek uvaja, ne pa šele iz podzakonskega predpisa razvidno
in predvidljivo, kaj država zahteva od davkoplačevalca,57 ter 2)
da mora davčni zakon opredeliti najmanj davčnega zavezanca,
davčni predmet, davčno osnovo in davčno stopnjo.58 V odločbi
št. U-I-233/97, na katero se sklicuje tudi predlagatelj, je Ustavno sodišče sprejelo stališče glede lokalnih davkov ter razmerja
med državnim in občinskim normiranjem. Odločilo je, da morajo
biti že iz zakonskih določb razvidni in predvidljivi pogoji, pod
katerimi so lokalne skupnosti pooblaščene za predpisovanje
posameznih davkov. Sprejelo je stališče, da je zakonska določba, ki omogoča občinam, da ne glede na davčni zakon,
ki določa višino davka, same predpišejo petkratnik te višine,
protiustavna. Pojasnilo je, da takšna ureditev vsaki posamezni
občini omogoča povsem arbitrarno določanje višine davka.59
55. Glede drugih državnih javnih dajatev, ki so naložene
zaradi posebne potrebe ali konkretnega namena, zaradi česar
je zveza med dajatvijo in povračilom bolj neposredna, pa je
Ustavno sodišče sprejelo stališče, da mora zakon določiti vsaj
način ugotavljanja obsega potrebnih sredstev, zavezance za
plačilo javne dajatve in merila za določitev višine javne dajatve.60 V odločbi št. U-I-299/96 z dne 12. 12. 1996 (Uradni list
RS, št. 5/97, in OdlUS V, 177) je sprejelo stališče tudi o predpisovanju lokalnih komunalnih taks. Fiskalna suverenost lokalne
samouprave je delna ter zajema eno ali dve od pooblastil in
pravic države na področju davščin: pravico do ustanavljanja
fiskalnih prihodkov, njihovega uvajanja ter določanja njihove
višine. Ustavno sodišče je pojasnilo, da mora predpis, s katerim
se posamezna davščina uvaja, opredeliti subjekt (zavezanca,
plačnika) oziroma objekt (predmet, dejanje) obdavčitve. Vrsta
in način obdavčitve pa sta odvisna od ciljev ekonomske in
fiskalne politike občine.61 Pri tem Ustavno sodišče ni ugoto54

ločbe.

Za vsebino dejavnosti glej 24. točko obrazložitve te od-

55 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-233/97, 7. točka obrazložitve.
56 Prav tam.
57 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-296/95 z dne 27. 11.
1997 (Uradni list RS, št. 82/97, in OdlUS VI, 157), 9. točka obrazložitve.
58 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-181/01, 7. točka
obrazložitve.
59 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-233/97, 10. točka obrazložitve.
60 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-215/11, Up-1128/11,
8. točka obrazložitve.
61 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-299/96, 4. točka obrazložitve.

Št.

65 / 8. 5. 2020 /

Stran

2403

vilo protiustavnosti zakona, ki je urejal komunalne takse,62
na podlagi katerega se je občina lahko samostojno odločila
za uvedbo posamezne javne dajatve ter ji tudi sama določila
višino.63 Iz navedenega izhaja, da 147. člen Ustave določa izključno pristojnost države, da z zakonom ustanovi lokalno javno
dajatev,64 in hkrati obveznost, da v zakonu določi vsaj zavezanca za njeno plačilo oziroma predmet obremenitve. Vrsta, način
obremenitve in tudi višina javne dajatve pa so lahko določeni s
splošnim in abstraktnim predpisom občinskega sveta na ravni
lokalne samouprave.
56. Predlagateljev očitek je neutemeljen. Devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena ZPPDej vsebuje pooblastilo
občini za uvedbo pristojbine (občina jo lahko uvede), predpisuje
način, kako se pristojbina uvede (s sprejetjem odloka, s katerim
se predpiše pokopališki red), določa predmet obremenitve z
javno dajatvijo (izvedba pogreba na pokopališču) in zavezanca za plačilo javne dajatve (izvajalca pogreba). Izpodbijana
določba tako vsebuje minimalno vsebinsko določnost, ki jo
od zakonodajalca zahteva 147. člen Ustave.65 Preostali del
normativnega urejanja pa je zakonodajalec prepustil fiskalni
avtonomiji lokalne samouprave ter ciljem ekonomske in fiskalne
politike posamezne občine.
57. Zavrniti je treba tudi očitek predlagatelja, da je izpodbijana zakonska določba v neskladju z načelom enakosti
iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Ustavno sodišče je
pri zakonskem urejanju lokalnih davkov sprejelo stališče, da
različni pravni položaji davčnih zavezancev (glede višine njihovih davčnih obveznosti) ne pomenijo kršitve načela enakosti
pred zakonom, če so spoštovani ustavni standardi zakonske
določnosti pri predpisovanju davkov in če ne gre za arbitrarno
uporabo prava.66 V skladu z argumentom a maiori ad minus
enako stališče velja za druge lokalne javne dajatve. Za predpisovanje drugih javnih dajatev je, v primerjavi z davki, že na
državni ravni zahtevana nižja stopnja določnosti zakonskega
urejanja. Zahteva pa se še zniža za lokalne javne dajatve (glej
55. točko obrazložitve te odločbe). Iz navedenega izhaja, da
dokler je ureditev lokalne javne dajatve skladna z zahtevami iz
147. člena Ustave, ne more biti v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Zato izpodbijana zakonska določba o
pogrebni pristojbini ni v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
58. Poudariti je treba, da občine pri predpisovanju višine pogrebne pristojbine niso povsem svobodne. Po ustaljeni
ustavnosodni presoji mora med višino takse in med storitvijo,
za katero se zaračunava, obstajati neposredna zveza in razumno razmerje. Taksa, ki ne bi bila odmerjena v razumnem
razmerju s storitvijo, bi lahko pravnim subjektom omejila dostop
do pravic, s tem pa bi bilo prekršeno načelo pravne države
iz 2. člena Ustave.67 V obravnavani zadevi je zakonodajalec
62 Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65,
7/70, 51/71 in 7/72, in Uradni list RS, št. 18/91 – ZKT).
63 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-299/96, 5. točka obrazložitve.
64 Primerjaj še z odločbami Ustavnega sodišča, iz katerih
izhaja, da občina ne more ustanoviti javne dajatve brez zakonske
podlage (npr. odločbe št. U-I-269/97 z dne 9. 4. 1998, Uradni list
RS, št. 33/98, in OdlUS VII, 64, 5. točka obrazložitve; št. U-I-13/04 z
dne 23. 3. 2006, Uradni list RS, št. 35/06, in OdlUS XV, 21, 15. točka obrazložitve; št. U-I-26/06 z dne 28. 9. 2006, Uradni list RS,
št. 23/06, 5. točka obrazložitve; in št. U-I-27/06 z dne 28. 9. 2006,
Uradni list RS, št. 105/06, in OdlUS XV, 68, 5. točka obrazložitve).
65 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-299/96, 4. in 5. točka obrazložitve.
66 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-233/97, 11. točka obrazložitve.
67 Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-287/95 z dne 14. 11.
1996 (Uradni list RS, št. 68/96, in OdlUS V, 155), 14.–16. točka
obrazložitve; št. U-I-213/03 z dne 12. 1. 2006 (Uradni list RS,
št. 13/06, in OdlUS XV, 2), 28. točka obrazložitve; in št. U-I-238/07
z dne 2. 4. 2009 (Uradni list RS, št. 32/09, in OdlUS XVIII, 13),
32. točka obrazložitve.
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oblikoval osnovni zakonski okvir za določanje višine pristojbine.
Iz četrtega odstavka 34. člena ZPPDej izhaja namen njenega
pobiranja – zagotavljanje zadostne količine finančnih sredstev
za upravljanje posameznega pokopališča. Prav tako iz njega
izhaja, da je pogrebna pristojbina zgolj eden izmed virov financiranja za zagotavljanje upravljanja, saj zakon določa še dva
druga: pogrebnine oziroma najemnine za najem groba (34. člen
ZPPDej) in plačilo za uporabo pokopališča, pokopaliških naprav in druge pokopališke infrastrukture (osemnajsta alineja
drugega odstavka 4. člena ZPPDej). Iz navedenega izhaja,
da mora občina, če uvede pristojbino, njeno višino določiti v
razumnem sorazmerju glede na celotne stroške upravljanja
pokopališča, ob ustreznem upoštevanju ostalih navedenih finančnih virov.
59. Ustavno sodišče je zato odločilo, da devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena ZPPDe ni v neskladju s 147. členom in drugim odstavkom 14. člena Ustave.
C.
60. 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. Rok Čeferin, dr. Dunja
Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo
je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala
sodnica Šugman Stubbs.
dr. Rajko Knez
predsednik

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
982.

Pravilnik o strokovni verifikaciji
socialnovarstvenih programov

Na podlagi tretjega odstavka 18.s člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19; v nadaljevanju
ZSV) je Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije na 9. dopisni seji dne 12. 12. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o strokovni verifikaciji socialnovarstvenih
programov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja postopek strokovne verifikacije (v nadaljevanju: verifikacija) javnih socialnovarstvenih
programov (v nadaljevanju: program), ki ga izvaja Socialna
zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) in vodenje evidence programov.
Pravilnik ureja postopek pridobitve, obnovitve, spremembe in odvzema verifikacije za izvajanje programov.
2. člen
Verifikacija je postopek strokovnega ocenjevanja, s katerim se skladno z določili tega pravilnika in metodologijo ugotavlja in potrjuje strokovnost programa po zahtevanih kriterijih
za javno socialnovarstvene programe, opredeljene v mreži
socialnovarstvenih programov, skladno z veljavno Resolucijo
o nacionalnem programu socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 39/13), z 18.s členom ZSV, določili Pravilnika o sofinancira-

Uradni list Republike Slovenije
nju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in
34/19) in pogoji, določenimi s tem pravilnikom.
3. člen
V postopku verifikacije se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
4. člen
Strokovne naloge v postopku verifikacije za zbornico izvajajo verifikatorji, strokovnjaki s področja socialnega varstva, ki
jih imenuje generalni sekretar zbornice na način in pod pogoji,
ki so določeni v tem pravilniku.
Verifikator mora v postopku verifikacije delovati nepristransko, strokovno in odgovorno ter skladno s sprejetim protokolom ocenjevanja.
Strokovna služba zbornice opravlja administrativne in druge naloge iz tega pravilnika, koordinira postopek verifikacije,
ugotavlja formalno popolnost vlog, skrbi za vodenje evidenc o
prispelih vlogah in vodi evidenco programov.
Strokovna služba pripravi metodologijo in protokol ocenjevanja, ki ju potrdi Strokovni svet zbornice.
Zbornica na podlagi verifikacijskega poročila izda in podeli
verifikacijsko listino.
II. POSTOPEK VERIFIKACIJE
5. člen
(Vloga)
Postopek verifikacije se začne na podlagi pisne vloge, ki
jo izvajalec programa (v nadaljevanju: vlagatelj) predloži zbornici na obrazcu (Obr. VE-00).
Vloga za verifikacijo mora vsebovati verifikacijsko dokumentacijo, ki zajema splošne in posebne priloge, določene s
tem pravilnikom.
6. člen
(Priloge)
Splošne priloge so:
a) splošni podatki o vlagatelju (Obr. VE-01);
b) podatki o strokovnih nosilcih in izvajalcih programa
(Obr. VE-02);
c) podatki in dokazila o prostorskih in tehničnih možnostih
izvajanja programa (Obr. VE-03);
d) podatki o programu s potrebnimi strokovnimi elementi
za presojo kadrovske strukture in strokovne ustreznosti programa (Obr. VE-04).
Splošne priloge in izjava iz tretjega odstavka tega člena
morajo biti v izvirniku.
Posebne priloge morajo biti priložene v elektronski obliki,
skupaj z izjavo, da pod materialno in kazensko odgovornostjo
vlagatelj s podpisom zagotavlja, da so kopije enake izvirniku in
navedeni podatki resnični.
A. PRIDOBITEV VERIFIKACIJE
7. člen
(Pogoji)
Ob vložitvi vloge mora biti na programu zaposlen strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za strokovno vodjo programa, skladno s Pravilnikom o sofinanciranju socialnovarstvenih
programov.
Za pridobitev verifikacije mora program vsaj 3 leta pred
dnevom vložitve vloge iz 5. člena tega pravilnika kontinuirano
izpolnjevati naslednje pogoje:
– program sodi v mrežo javnih socialnovarstvenih programov v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega
varstva;
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– program se izvaja zadnja 3 leta na področju socialnega varstva v skladu s splošnimi pogoji, merili za ocenjevanje
programa in izračunom, kot so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in javnem razpisu
za posamezno koledarsko leto za razvojne socialnovarstvene
programe, razen finančnega poslovanja programa;
– potencialni uporabniki programa sodijo v ranljivo skupino in pogoji za vključitev v program so jasno opredeljeni;
– program ima postavljene jasne in merljive cilje;
– metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so jasno opredeljeni in omogočajo dosego zastavljenih
ciljev programa;
– program ima opredeljen ustrezen način evalviranja doseganja ciljev programa;
– program ima takšno kadrovsko strukturo, da ustreza
vrsti in namenu programa z usposobljenostjo in referencami
neposrednih izvajalcev;
– vlagatelj ima zagotovljene prostorske možnosti, ki ustrezajo vrsti in namenu programa;
– vlagatelj vodi dokumentacijo za spremljanje izvajanja
programa s podatki, ki so potrebni za evalvacijo vključenih
uporabnikov;
– vlagatelj ima oblikovan načrt reševanja problematike
skupaj z uporabnikom;
– vlagatelj ima izdelan pritožbeni postopek, s katerim so
uporabniki ustrezno seznanjeni;
– program ima izpolnjene pogoje tehnične opremljenosti;
– program ima izpolnjene pogoje kot izhaja iz predpisov
s področja varstva osebnih podatkov ter vodenje in arhiviranje
dokumentacije;
– program ima zagotovljeno supervizijo s strani supervizorjev z licenco iz seznama zbornice, kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem
programu, za katerega opravlja supervizijo;
– program se izvaja skladno s Kodeksom etičnih načel v
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 50/14).
8. člen
(Posebne priloge)
Vloga za pridobitev verifikacije mora poleg splošnih prilog
iz 6. člena tega pravilnika, vsebovati tudi posebne priloge, iz
katerih so razvidne pomembne okoliščine, ki so predmet verifikacijskega ocenjevanja programa (oziroma poda izjavo na
obrazu Obr. VE-00 o neobstoju posamezne okoliščine) in kot
jih predvideva posamezni obrazec:
a) dokazila, da se je program že izvajal najmanj tri leta kot
razvojni socialnovarstveni program (pogodbe o sofinanciranju
programa z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša
sofinanciranje);
b) letna poročila o izvajanju sofinanciranega programa
(s strani ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, lokalne
skupnosti ali drugo);
c) priloge, ki izkazujejo kadrovsko strukturo programa
z dokazili o izobrazbi, usposobljenosti in referencami, kot so
navedene na Obr. VE-02;
d) potrdilo o nekaznovanosti odgovorne osebe izvajalca
in vodje programa;
e) strokovna mnenja zbornice;
f) najemna pogodba ali druga ustrezna listina, ki izkazuje
pravico do uporabe prostorov, v katerih se izvaja program;
g) v primeru terenskega dela – fotokopijo prometnega
dovoljenja za prilagojeno vozilo;
h) priloge, ki izkazujejo izvajanje supervizije (pogodba,
dogovor, evidenca prisotnosti);
i) priloge, ki izkazujejo mnenja uporabnikov;
j) interni akt, ki izkazuje pritožbeni postopek uporabnika
zoper storitev vlagatelja;
k) pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
l) mnenja strokovnih nadzorov;
m) odločbe inšpekcijskih organov in služb;
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n) poročilo inštruktažnega svetovanja, zapisnik o ogledu
programa s strani financerja;
o) druga dokazila in/ali reference, kot izhajajo iz posameznih obrazcev.
Vlagatelj lahko k obrazcu doda tudi druga dokazila.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko zbornica od vlagatelja zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila.
9. člen
(Veljavnost verifikacije)
Strokovna verifikacija velja za obdobje 7 let od datuma
izdaje verifikacijske listine, ki je enak datumu izdaje pozitivnega
verifikacijskega poročila.
B. OBNOVITEV VERIFIKACIJE
10. člen
Izvajalec verificiranega programa lahko pred iztekom veljavnosti verifikacijo obnovi v primeru, da v programu ni bilo
bistvenih sprememb glede ciljne skupine in vsebine programa.
Vlogo mora izvajalec vložiti najmanj šest mesecev pred
iztekom veljavnosti pridobljene verifikacije.
Ob obnovitvi verifikacije izvajalec predloži posebne priloge v postopku obnovitve verifikacije iz 12. člena tega pravilnika
ter morebitna ostala dokazila, ki dokazujejo spremembo programa (oziroma poda izjavo na obrazu Obr. VE-00 o neobstoju ali nespremenjenosti posamezne okoliščine). Z navedeno
dokumentacijo izvajalec verificiranega programa dokazuje, da
izpolnjuje pogoje iz 11. člena tega pravilnika.
11. člen
(Pogoji)
Za obnovitev verifikacije mora program imeti veljavno
verifikacijo in z evalvacijskim poročilom Inštituta RS za socialno
varstvo izkazati učinkovitost programa in uspešnost pri doseganju ciljev programa.
V preostalem delu se za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev v postopku obnovitve verifikacije smiselno uporabljajo
določbe tega pravilnika za pridobitev verifikacije.
12. člen
(Posebne priloge)
Vloga za obnovitev verifikacije mora poleg splošnih prilog
iz 6. člena tega pravilnika, vsebovati tudi naslednje posebne
priloge in kot jih predvideva posamezni obrazec:
a) zadnja uspešna prijava skupaj z razpisno dokumentacijo na razpis in zadnja pogodba o sofinanciranju javnega
socialnovarstvenega programa ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, ter vsa obvestila o vseh spremembah programa s
strani izvajalca ter soglasja k spremembam s strani ministrstva,
pristojnega za socialno varstvo, od zadnje prijave;
b) zadnje letno poročilo o izvajanju sofinanciranega programa (ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, lokalne
skupnosti ali drugo);
c) priloge, ki izkazujejo kadrovsko strukturo programa
z dokazili o izobrazbi, usposobljenosti in referencami, kot so
navedene na Obr. VE-02;
d) potrdilo o nekaznovanosti odgovornega nosilca in strokovne vodje;
e) zadnje verifikacijsko poročilo;
f) najemna pogodba ali druga ustrezna listina, ki izkazuje
pravico do uporabe prostorov v katerih se izvaja program;
g) v primeru terenskega dela – fotokopijo prometnega
dovoljenja za prilagojeno vozilo;
h) priloge, ki izkazujejo izvajanje supervizije za obdobje
od zadnje prijave na javni razpis (pogodba, dogovor, evidenca
prisotnosti);
i) priloge, ki izkazujejo mnenja uporabnikov;

Stran

2406 /

Št.

65 / 8. 5. 2020

j) interni akt, ki izkazuje pritožbeni postopek uporabnika
zoper storitev vlagatelja;
k) pravilnik o varstvu osebnih podatkov;
l) zapisnike inšpekcijskih organov in služb od zadnje
verifikacije;
m) zapisnik inštruktažnega svetovanja, zapisnik o ogledu
programa s strani financerja;
n) zadnje evalvacijsko poročilo Inštituta RS socialno varstvo.
Vlagatelj lahko k obrazcu doda tudi druga dokazila.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko zbornica od vlagatelja zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila.
C. SPREMEMBA VERIFIKACIJE
13. člen
(Pogoji)
Za spremembo verifikacije, ko se program že izvaja v
javni mreži, mora vlagatelj s strani pristojnega ministrstva,
pristojnega za socialno varstvo, predložiti sklep o ugodeni
spremembi programa skladno z 9. členom Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in pogodbo o sofinanciranju socialnovarstvenega programa ali aneks k pogodbi
o sofinanciranju socialnovarstvenega programa.
Za spremembo verifikacije mora program imeti veljavno
verifikacijo ter izpolnjevati naslednje splošne pogoje, ki se nanaša na spremenjeni del programa:
– program se izvaja v skladu s splošnimi pogoji razen
finančnega poslovanja, merili za ocenjevanje programa in izračunom, kot so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in javnem razpisu za tekoče koledarsko
leto;
– program ima takšno kadrovsko strukturo, da ustreza
vrsti in namenu programa z usposobljenostjo in referencami
neposrednih izvajalcev, kot so navedene na Obr. VE-02;
– vlagatelj ima zagotovljene prostorske možnosti, ki ustrezajo vrsti in namenu programa;
– vlagatelj vodi dokumentacijo za spremljanje izvajanja
programa s podatki, ki so potrebni za evalvacijo vključenih
uporabnikov;
– vlagatelj ima oblikovan načrt reševanja problematike
skupaj z uporabnikom;
– vlagatelj ima izdelan pritožbeni postopek, s katerim so
uporabniki ustrezno seznanjeni;
– program ima izpolnjene pogoje tehnične opremljenosti;
– program ima izpolnjene pogoje kot izhajaj iz predpisov
s področja varstva osebnih podatkov ter vodenje in arhiviranje
dokumentacije;
– program ima zagotovljeno supervizijo s strani supervizorja z licenco iz seznama zbornice, kar dokazuje z dogovorom
o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem programu, za katerega opravlja supervizijo;
– program se izvaja skladno s Kodeksom etičnih načel v
socialnem varstvu.
14. člen
(Posebne priloge)
Vloga za spremembo verifikacije mora poleg splošnih
prilog iz 6. člena tega pravilnika vsebovati tudi posebne priloge, iz katerih so razvidne pomembne okoliščine, ki so predmet
verifikacijskega ocenjevanja programa (oziroma poda izjavo
na obrazu Obr. VE-00 o neobstoju posamezne okoliščine) in
se nanašajo na spremenjeni del programa:
a) predlog za spremembo programa skladno z 9. členom
Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov s
predstavitvijo programa za spremenjeni del programa;
b) sklep ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, o
odobreni spremembi programa in pogodbo o sofinanciranju
socialnovarstvenega programa ali aneks k pogodbi o sofinanciranju socialnovarstvenega programa;
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c) zadnje verifikacijsko poročilo;
d) priloge, ki izkazujejo kadrovsko strukturo programa,
z dokazili o izobrazbi, usposobljenosti in referencami, kot so
navedene na Obr. VE-02;
e) potrdilo o nekaznovanosti odgovornega nosilca in strokovne vodje;
f) priloge, ki izkazujejo izvajanje supervizije v tekočem letu
(dogovor, poročilo, evidenca prisotnosti);
g) najemna pogodba ali druga ustrezna listina, ki izkazuje
pravico do uporabe prostorov v katerih se izvaja program;
h) v primeru terenskega dela – fotokopijo prometnega
dovoljenja za prilagojeno vozilo.
Vlagatelj z izjavo zagotavlja, da je dokumentacija, ki zagotavlja izpolnjevanje preostalih pogojev iz 13. člena tega pravilnika, v postopku spremembe verifikacije, na vpogled verifikatorju
na kraju ogleda.
Vlagatelj lahko k obrazcu doda tudi druga dokazila.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko zbornica od vlagatelja zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila.
Postopek spremembe verifikacije v primeru pozitivnega
verifikacijskega poročila, zbornica zaključi z združitvijo veljavne
in spremenjene verifikacije po postopku iz 15. člena pravilnika.
D. ZDRUŽEVANJE VERIFIKACIJ
15. člen
Dve ali več veljavnih verifikacij za isto področje pri istem
izvajalcu se lahko združijo v eno verifikacijo. Združena verifikacija velja do izteka veljavnosti časovne prve verifikacije. Ob
združitvi verifikacij se izda nova verifikacijska listina, iz katere
bo razviden naziv programa, izvajalec in veljavnost verifikacije.
Vloga za postopek združitve lahko vlagatelj poda pisno
na obrazcu Obr. VE-00.
III. POGOJI IN NAČIN IMENOVANJA VERIFIKATORJEV
16. člen
Verifikacijo izvajata dva verifikatorja, ki sta strokovnjaka
s področja socialnega varstva in od katerih ima najmanj eden
opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva, drugi
pa ima akademski naziv in dela na področju socialnega varstva.
Verifikator je lahko oseba, ki poleg pogojev iz prejšnjega
odstavka izpolnjuje še naslednje pogoje, in sicer ima:
– strokovno znanje in izkušnje za ocenjevanje projektov
in programov;
– najmanj visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
kot jo za strokovne delavce na področju socialnega varstva
določa zakon;
– opravljen izobraževalni seminar zbornice za verifikatorje;
– najmanj osem (8) let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva;
– potrdilo o nekaznovanosti in
– poznavanje prakse javne mreže socialnega varstva in
socialnovarstvenih programov.
17. člen
Verifikatorja s sklepom imenuje generalni sekretar zbornice iz liste verifikatorjev izbranih na podlagi javnega povabila za
obdobje 4 let, katero potrdi Strokovni svet zbornice.
18. člen
Na izobraževalnem seminarju zbornica seznani verifikatorje s tem pravilnikom, s protokolom, metodologijo in kriteriji
za preverjanja temeljnih strokovnih izhodišč, ki se uporabljajo
pri verifikaciji programov.
Verifikator poda pisno izjavo, da bo pri svojem delu
upošteval določila prejšnjega odstavka tega člena in določila
19. člena tega pravilnika.
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19. člen
Verifikator je dolžan varovati osebne in druge podatke,
pridobljene med postopkom.
20. člen
V primeru, da obstajajo okoliščine za izločitev verifikatorja, mora slednji o razlogih nemudoma obvestiti zbornico. O
izločitvi odloči generalni sekretar zbornice.
Razlogi za izločitev verifikatorja so sorodstvena, službena
oziroma interesna povezanost z vlagateljem. Verfikatorji ne
smejo biti z izvajalci socialnovarstvenih programov interesno
povezani v smislu poslovne povezanosti ali v krvnem sorodstvu
v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v
zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi
je zakonska zveza prenehala ali v zunajzakonski skupnosti ali v
registrirani istospolni partnerski skupnosti ali v partnerski zvezi
ali v nesklenjeni partnerski zvezi.
21. člen
Razlogi za zamenjavo verifikatorja so nepravočasno opravljeno delo, kršenje varovanja osebnih in zaupnih podatkov ter
kršenje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.
O zamenjavi verifikatorja odloči generalni sekretar s sklepom.
22. člen
Verifikatorja preverita program po dokumentaciji in z ogledom pri vlagatelju o katerem sestavita zapisnik. Med ogledom
je vlagatelj verifikatorjem dolžan omogočiti pregled vseh prostorov, tehnične opreme in dokumentacije, ki se nanašajo na
izvajanje programa.
23. člen
O poteku in ugotovitvah postopka verifikacije verifikatorja
sestavita verifikacijsko poročilo, ki je podlaga za izdajo verifikacijske listine.
Verifikacijsko poročilo vsebuje opis postopka verifikacije,
podatke o programu in vlagatelju ter obrazložitev in opredelitev
do vsebin, ki so predmet verifikacije, ter oceno programa.
IV. MOŽNOST UGOVORA
24. člen
Vlagatelj ima zoper verifikacijsko poročilo možnost ugovora v osmih dneh od prejema verifikacijskega poročila.
O ugovoru odloča tri članska komisija, ki jo imenuje generalni sekretar zbornice, v kateri mora biti en član komisije
predstavnik ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, ostala
dva člana sta verifikatorja, ki nista sodelovala v postopku verifikacije.
V. IZDAJA LISTINE O VERIFIKACIJI
25. člen
Zbornica izda verifikacijsko listino javnega socialnovarstvenega programa, ki vsebuje:
– naziv vlagatelja;
– naziv programa;
– v kateri mreži javnih socialno varstvenih programov
deluje program;
– vrsto populacije uporabnikov, na katere se program
nanaša;
– teritorialno območje izvajanja programa;
– časovno veljavnost;
– številko, datum in kraj izdaje in
– podpis predsednika zbornice.
V primeru pozitivnega verifikacijskega poročila, ki izkazuje
zahtevano strokovnost, se vlagatelju v roku 30 dni od končanega postopka verifikacije izda začasno potrdilo, do izdaje
verifikacijske listine.
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VI. PLAČILO STROŠKOV POSTOPKA
26. člen
Postopek verifikacije in izdaja listine se obračunata po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor zbornice, in je javno objavljen
na spletni strani zbornice.
Postopek verifikacije posameznega programa in izdaje
listine je strošek vlagatelja.
VI. PRENEHANJE VELJAVNOSTI VERIFIKACIJE
27. člen
Verifikacijska listina preneha veljati v naslednjih primerih:
– po preteku časa, za katerega je bila verifikacijska listina
izdana, če ni bila pravočasno obnovljena;
– v primeru odvzema verifikacije;
– če izvajalec verificiranega programa preneha z izvajanjem programa, za katero je pridobil verifikacijsko listino;
– s prenehanjem dejavnosti izvajalca verificiranega programa.
VII. ODVZEM VERIFIKACIJE
28. člen
Zbornica po uradni dolžnosti ali na predlog ministrstva,
pristojnega za socialno varstvo, ugotovitev socialne inšpekcije
ali ukrepa pristojnega sodišča začasno ustavi ali odvzame
verifikacijsko listino, če se ugotovi, da je v času, za katerega
je bila izvajalcu verificiranega programa izdana verifikacijska
listina, prišlo do hujših napak, nepravilnosti in pomanjkljivosti
v izvajanju programa, ki so bistveno vplivale na spremembo
dejstev, na podlagi katerih je bila verifikacijska listina izdana.
Zbornica o začasni ustavitvi veljavnosti ali odvzemu verifikacijske listine obvesti izvajalca programa, predlagatelja za
odvzem verifikacijske listine in ministrstvo, pristojno za socialno
varstvo, v roku 15 dni od dneva izdaje odločbe o odvzemu
verifikacijske listine.
29. člen
Zbornica lahko s sklepom začasno ustavi veljavnost verifikacijske listine za najdlje tri leta, če izvajalec verificiranega
programa več ne izpolnjuje enega ali več pogojev za pridobitev verifikacijske listine iz sedme, osme, desete, dvanajste in
štirinajste alineje 7. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na
možnost izvedbe in na strokovnost programa. V primeru, da
se pogoji ne izpolnijo v času treh let, se verifikacija odvzame.
30. člen
Verifikacijska listina se odvzame v naslednjih primerih:
– s pravnomočnostjo sodbe kaznivega dejanja v zvezi z
opravljanjem dejavnosti verificiranega programa,
– kršenja kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu;
– zaradi prenehanja sofinanciranja s strani ministrstva,
pristojnega za socialno varstvo, zaradi razlogov iz prvega odstavka 28. člena tega pravilnika.
31. člen
O odvzemu verifikacijske listine odloča tri članska komisija, ki jo imenuje generalni sekretar zbornice, v kateri mora
biti en član komisije predstavnik ministrstva, pristojnega za
socialno varstvo, ostala dva člana pa sta verifikatorja.
VIII. EVIDENCA JAVNIH SOCIALNOVARSTVENIH
PROGRAMOV
32. člen
Zbornica vodi evidenco o javnih verificiranih socialnovarstvenih programih.
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Evidenca o javnih verificiranih socialnovarstvenih programih obsega:
– naziv in naslov izvajalca programa,
– mrežo programov,
– naziv programa,
– številko, datum izdaje in veljavnost verifikacijske listine.
Evidenca iz prejšnjega odstavka je objavljena na spletni
strani zbornice.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Vloge za verifikacijo programov, vložene pred uveljavit
vijo tega pravilnika, se obravnavajo po določbah Pravilnika o
postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov,
ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 79/13 in 19/18).
34. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Uradni
list RS, št. 79/13 in 19/18).
35. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2488/2019-SZS/VER-VK
Ljubljana, dne 12. decembra 2019
Mirjana Česen
Predsednica Upravnega odbora
Socialne zbornice Slovenije
Priloge (objavljene na spletni strani zbornice www.szslo.si):
Obr. VE-00 Vloga
Obr. VE-01 Splošni podatki o vlagatelju
Obr. VE-02 Podatki o strokovnih nosilcih in izvajalcih
programa
Obr. VE-03 Podatki in dokazila o prostorskih in tehničnih možnostih izvajanja programa
Obr. VE-04 Podatki o programu s potrebnimi strokovnimi elementi za presojo kadrovske in strokovne ustreznosti programa
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OBČINE
ANKARAN
983.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret«

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka o izbirni
lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih
parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12)
in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15)
je Občinski svet Občine Ankaran na 1. dopisni seji dne 17. 3.
2020 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uvedbi javne
službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
na parkirišču »Lazaret«
1.
1. člen Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret« (Uradni list RS,
št. 52/18) se spremeni na način, da se po novem glasi:
»Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih
javnih parkirišč« se uvede na parkirišču ob bivšem mejnem
prehodu na Lazaretu, ki obsega parceli št.*385 in 1827/15,
vse k.o. Jernej.«
2.
2. člen Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret« (Uradni list RS,
št. 52/18) se spremeni na način, da se po novem glasi:
»Cilj uvedbe javne službe na parkirišču »Lazaret« je
zagotovitev možnosti dlje trajajočega parkiranja obiskovalcem
obale pri bivšem mejnem prehodu Lazaret in obiskovalcem
Krajinskega parka Debeli rtič z osebnimi vozili. Cilj je tudi doslednejši nadzor nad spoštovanjem parkirnega režima.«
3.
4. člen Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret« (Uradni list RS,
št. 52/18) se spremeni na način, da se po novem glasi:
»S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan
med drugim za obravnavano parkirišče določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na
parkirni avtomatiki;
– pogoje uporabe parkirišča.
Županu se priporoči usklajevanje parkirnine in režima na
način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. člena tega sklepa ter
pokritje stroškov izvajanja javne službe.«
4.
Glede na dejstvo, da se s predmetno spremembo sklepa iz gospodarske javne službe upravljanja s parkirišči izvzame del parkirišča »Lazaret« tik ob mejnem prehodu z
Republiko Italijo, se pristojnim občinskim službam naloži,
da z upravljalcem parkirišča odstranita oziroma spremenita
obstoječo signalizacijo ter uredita vse potrebno za realizacijo
sklepa.
5.
Preostala določila Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret« (Uradni list RS, št. 52/18), se smiselno uporabljajo dalje.

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. SVT.087/2020
Ankaran, dne 17. marca 2020
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Decreto sul servizio pubblico locale facoltativo di rilevanza economica ‘’Gestione
di determinati parcheggi pubblici’’ (Bollettino ufficiale n. 45/01,
Gazzetta ufficiale della RS, n. 1/12) e dell’articolo 17 dello
Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale della RS,
n. 17/15), alla prima riunione per corrispondenza del 17/3/2020,
il Consiglio comunale del Comune di Ancarano ha adottato la
seguente

DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni della Delibera
sull'introduzione del servizio pubblico ''gestione
di determinati parcheggi pubblici''
nel parcheggio ''Lazzaretto''
Articolo 1
L'articolo 1 della delibera sull'introduzione del servizio
pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« nel parcheggio »Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 52/18)
viene modificato come segue:
»Il servizio pubblico facoltativo di rilevanza economica
»gestione di determinati parcheggi pubblici« viene introdotto
nel parcheggio lungo l'ex valico di frontiera di Lazzaretto e comprende le particelle catastali n. 385 e 1827/15, tutte c.c. San
Bartolomeo.«
Articolo 2
L'articolo 2 della delibera sull'introduzione servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« nel parcheggio
»Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 52/18) viene modificato come segue:
»L'obiettivo dell’introduzione di un servizio pubblico nel
parcheggio di Lazzaretto è quello di fornire la possibilità di un
parcheggio a sosta prolungata ai visitatori della costa presso
l'ex valico di frontiera di Lazzaretto e ai visitatori del Parco
naturale di Punta Grossa con veicoli personali. L'obiettivo è
anche quello di monitorare costantemente il rispetto del regime
di parcheggio ».
Articolo 3
L'articolo 4 della Delibera sull’introduzione del servizio
pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici« nel parcheggio »Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 52/18)
viene modificato come segue:
»Con la delibera di cui all'articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico locale facoltativo di rilevanza economica »gestione
di determinati parcheggi pubblici«, il sindaco inoltre stabilisce
per i parcheggi interessati:
– il metodo di controllo sull’uso del parcheggio, che si
baserà su parcometri;
– le condizioni d'uso del parcheggio.
Si raccomanda al sindaco di coordinare le tariffe e il
regime di parcheggio in modo tale da raggiungere gli obiettivi
di cui all'articolo 2 della presente delibera e di coprire i costi di
prestazione del servizio pubblico.«
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Articolo 4
Considerando le disposizioni dalle modifiche della presente delibera, riguardanti il servizio pubblico di rilevanza economica per la gestione di determinati parcheggi pubblici, una
parte del parcheggio »Lazzaretto«, adiacente al confine con
l’Italia, viene escluso da tali modifiche. Ai servizi comunali
competenti, in accordo con il gestore del parcheggio, viene
ordinato di rimuovere o modificare la segnaletica esistente e di
regolare tutto il necessario per realizzare la presente delibera.
Articolo 5
Le restanti disposizioni della Delibera sull'introduzione del
servizio pubblico »gestione di determinati parcheggi pubblici«
nel parcheggio »Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale RS, n. 52/18),
vengono utilmente applicate.
Articolo 6
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
di Slovenia.
N. SVT.087/2020
Ancarano, 17 marzo 2020
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik

984.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa
o določitvi podrobnejšega režima obratovanja
javnega parkirišča »Lazaret«

Na podlagi 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave,
št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) in na podlagi 32. člena Statuta
Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) župan sprejema

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
podrobnejšega režima obratovanja javnega
parkirišča »Lazaret«
1.
1. člen Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 38/19,
40/19) se spremeni na način, da se po novem glasi:
»Javno parkirišče »Lazaret« se nahaja ob bivšem mejnem prehodu na Lazaretu, obsega parceli št.*385 in 1827/15,
vse k. o. Jernej, ima 55 parkirnih mest ter elemente prometne
ureditve kot sledi iz grafične priloge k sklepu.«
2.
2. člen Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 38/19,
40/19) se spremeni na način, da se po novem glasi:
»Javno parkirišče »Lazaret« je namenjeno osebnim vozilom.«
3.
Preostala določila Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS,
št. 38/19, 40/19), se smiselno uporabljajo dalje.
4.
Grafična priloga, ki jo predvideva 1. člen Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret« (Uradni list RS, št. 38/19, 40/19), se preneha uporabljati
v delu, ki ureja parkirna mesta ter elemente prometne ureditve
na parkirišču za avtodome Lazaret.
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5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-9/2020-6
Ankaran, dne 17. aprila 2020
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik
Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico
locale facoltativo di rilevanza economica »gestione di determinati parcheggi pubblici« (Bollettino ufficiale n. 45/01, Gazzetta
ufficiale della RS, n. 1/12) e in base all'articolo 32 dello Statuto
del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15)
il Sindaco promulga la seguente

DELIBERA
sulle modifiche e integrazioni della
Delibera sulla determinazione del regime
particolareggiato di funzionamento
del parcheggio pubblico »Lazzaretto«
Articolo 1
L'articolo 1 della Delibera sulla determinazione del regime
particolareggiato di funzionamento del parcheggio pubblico
»Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 38/19, e n. 40/19)
viene modificato come segue:
»Il parcheggio pubblico »Lazzaretto« si trova lungo l'ex
valico di frontiera di Lazzaretto e comprendente le particelle
catastali n. * 385 e 1827/15, tutte c.c. San Bartolomeo, dispone
di 55 posti auto e degli elementi di circolazione stradale come
risulta dall'allegato grafico alla delibera.«
Articolo 2
L'articolo 2 della Delibera sulla determinazione del regime
particolareggiato di funzionamento del parcheggio pubblico
»Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS, n. 38/19, e n. 40/19)
viene modificato come segue:
»Il parcheggio pubblico »Lazzaretto« è destinato ai veicoli
personali.«
Articolo 3
Le restanti disposizioni della Delibera sulla determinazione del regime particolareggiato di funzionamento del parcheggio pubblico »Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della RS,
n. 38/19 e n. 40/19), vengono utilmente applicate.
Articolo 4
L'allegato grafico, di cui all'articolo 1 della Delibera sulla
determinazione del regime particolareggiato di funzionamento
del parcheggio pubblico »Lazzaretto« (Gazzetta ufficiale della
RS, e n. 38/19, 40/19) cessa di essere utilizzato nella parte
che regola i parcheggi e gli elementi di circolazione stradale
nel parcheggio destinato ai camper a Lazzaretto.
Articolo 5
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
di Slovenia.
N. 371-9/2020-6
Ancarano, 17. aprile 2020
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik
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BREŽICE
985.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 505. in 517. člena Zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS),
61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16
– odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 19. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski
svet Občine Brežice na 5. dopisni seji dne 30. 4. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala Brežice d.o.o.
1. člen
Četrti odstavek 3. člena Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15
– uradno prečiščeno besedilo) se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Cesta bratov
Milavcev 42, 8250 Brežice.«
2. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša
519.120,00 EUR.«
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ustanovitelj Občina Brežice ima v javnem podjetju
štiri osnovne vloge oziroma poslovne deleže, in sicer:
– osnovno vlogo 7.500,00 EUR oziroma poslovni delež
v višini 1,4448 %
– osnovno vlogo 232.500,00 EUR oziroma poslovni delež
v višini 44,7873 %
– osnovno vlogo 99.120,00 EUR oziroma poslovni delež
v višini 19,0938 % in
– osnovno vlogo 180.000,00 EUR oziroma poslovni delež
v višini 34,6741 %.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0018/2015
Brežice, dne 30. aprila 2020
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
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list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 –
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških
(ZP-1; 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), 5. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 20/19) ter 16. člena
Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 2. dopisni seji dne
30. 4. 2020 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu na območju Občine
Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju
tudi: občina) določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko
zagotavljajo na posameznem pokopališču,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik občina,
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor
na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirne tehnične normative za grobove,
– mirovalno dobo za grobove,
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu
pokopališča plača izvajalec pogreba,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na
enojni grob,
– enotno ceno in obračun storitev,
– vodenje evidenc,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.
2. člen
(izrazi)

HRPELJE - KOZINA
986.

Odlok o pokopališkem redu na območju
Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej; Uradni list RS, št. 62/16), 3., 6. in
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni

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.
3. člen
(javna služba)
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna
občinska gospodarska javna služba ter
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo
pogreba, ki so storitve, ki se izvajajo na trgu.
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(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč in ju zagotavlja občina.
4. člen
(upravljavec pokopališč)
(1) S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju občine.
(2) Na območju občine so naslednja pokopališča:
– pokopališče Brezovica (Brezovica, Rožice, Ostrovica,
Gradišica, Artviže, Materija, Povžane, Bač pri Materiji, Slope,
Tublje pri Hrpeljah);
– pokopališče Klanec pri Kozini (Klanec pri Kozini, Ocizla,
Beka, Petrinje, Prešnica);
– pokopališče Tatre (Tatre);
– pokopališče Gradišče pri Materiji (Gradišče pri Materiji)
– pokopališče Mihele (Mihele, Nasirec, Krvavi Potok);
– pokopališče Vrhpolje (Vrhpolje);
– pokopališče Golac (Golac, Poljane pri Podgradu);
– pokopališče Rodik (Rodik);
– pokopališče Hrpelje (Hrpelje, Kozina, Tublje, pri Hrpeljah);
– pokopališče Slivje (Slivje, Velike Loče, Hotična, Markovščina, Skadanščina, Mrše, Orehek pri Materiji, Kovčice,
Ritomeče).
(3) Na pokopališčih v občini se pokopavajo umrli, ki so
imeli stalno bivališče v občini, najemniki grobov ali njihovi sorodniki ali če tako želijo svojci umrlih, ki sedaj živijo v občini, ne
glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
(4) Upravljavec pokopališč na območju občine je občina.
Na pokopališčih občine izvaja pokopališko dejavnost praviloma
Režijski obrat v okviru občinske uprave občine, lahko pa se za
izvajanje javne službe podeli koncesija.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz 4. člena tega odloka, ki niso posebej urejena
s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja izvajanja
pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA
6. člen
(24-urna dežurna služba)
(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.
(2) 24-urna dežurna služba 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, vključno z uporabo le-teh, če
zakon ne določa drugače.
(3) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine
mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
III. POGREBNA SLOVESNOST
7. 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 tem naročnik pogreba.
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(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s
tem odlokom.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
8. člen
(potek pogrebne slovesnosti)
(1) Pogreb opravi pogrebno pokopališko moštvo izvajalca
pogrebne dejavnosti.
(2) Pogrebna slovesnost se prične, ko se na poslovilni
prostor prinesejo zastave, simboli in žara oziroma krsta.
(3) Po uvodni pogrebni slovesnosti, ki poteka na poslovilnem
prostoru se oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa.
IV. OBSEG POGREBA
9. člen
(osnovni obseg pogreba)
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo
pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno
s pogrebno opremo.
10. člen
(prijava pokopa)
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral
naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
11. člen
(priprava pokojnika)
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
12. člen
(minimalna pogrebna slovesnost)
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno
pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz
mrliške vežice do mesta pokopa.
13. člen
(pokop)
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih 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 praviloma opravi na pokopališču.
(3) Na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega
organa se lahko pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru
zunaj pokopališča ali na morju. Zunaj pokopališča se lahko s
soglasjem občinskega organa opravi tudi pokop stanovskih
predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(4) Občinski organ o raztrosu pepela oziroma pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep občinskega
organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
V. NAČIN IN ČAS POKOPA
14. člen
(način pokopa)
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokop
lje v grob,
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– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali postavijo v žarni zid,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj njega.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi
in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne
dejavnosti.
15. člen
(čas pokopa)
(1) Upravljavec določi čas, v katerem so na posameznem
pokopališču pogrebi. Uporabo vežice in njen obratovalni čas
določa upravljavec. V času, ko je mrliška vežica zaprta, se lahko vstopi samo na podlagi predhodnega dovoljenja upravljavca.
(2) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
16. člen
(stroški pokopa)
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma
oseba, ki je naročila pokop. V primeru, ko poravna stroške
pokopa občina, ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz
zapuščine umrlega.
VI. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA
17. člen
(način pokopa, če je plačnik občina)
Če je plačnik pokopa občina, se pokop izvede z raztrosom
pepela na za to predvideno mesto na pokopališču, razen, če je
bila pokojnikova volja drugačna.
VII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA
18. člen
(možnost pokopa zunaj pokopališča)
(1) V občini pokop zunaj pokopališča praviloma ni dovoljen. Zunaj pokopališča je pokop dovoljen le, kot raztros pepela
ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih
skupnosti.
(2) Pokop zunaj pokopališča se izvede v skladu z določili
zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in določili
14. člena tega odloka.
VIII. MRLIŠKE VEŽICE
19. člen
(mrliške vežice)
(1) Mrliške vežice obratujejo po dogovoru med upravljavcem pokopališča in naročnikom pogreba oziroma izbranim
izvajalcem pogrebne dejavnosti.
(2) V primeru, da pokopališče nima mrliške vežice, se
lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema, pod pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško
pregledni službi.
(3) V krajih, kjer je mrliška vežica, ni dovoljeno, da je
pokojnik do pogreba doma.
IX. POGREBNE SVEČANOSTI
20. člen
(pogrebna svečanost)
(1) Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima
javni pietetni značaj. Na željo pokojnika ali njegovih najbližjih
svojcev se pokop opravi v ožjem družinskem krogu.
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(2) Pogrebna svečanost se opravi od mesta, kjer leži pokojnik, do pokopališča, kjer bo pokop. O pogrebni svečanosti je
upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom
na oglasni deski pokopališča ali po krajevnem običaju.
(3) Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom
pokojnika oziroma žare z mrliškega odra. Ta opravila in odvoz
krste oziroma žare v pogrebnem sprevodu ter položitev krste
oziroma žare v jamo opravijo pogrebniki, za katere je praviloma
dolžan poskrbeti upravljavec. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke. Če pri pogrebu sodeluje godba ali poleg godbe še
pevci, se v primeru cerkvenega pogrebnega obreda najprej
opravi le-ta.
21. člen
(pogrebni sprevod)
(1) Pogrebni sprevod se odvija od mesta, kjer leži pokojnik, do groba.
(2) Razvrstitev v sprevodu je praviloma naslednja: V primeru cerkvenega pogrebnega obreda se pogrebna svečanost
lahko opravi s križem, ki je na čelu sprevoda ali skupaj z državno zastavo in prapori. V tem primeru je razvrstitev v sprevodu taka, kot jo želijo najbližji sorodniki pokojnika. V primeru
civilnega pogrebnega obreda pa je na čelu sprevoda državna
zastava nato pa prapori. Za prapori gredo nosilci pokojnikovih
odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni
voz ali nosilci krste s pokojnikom oziroma žare, najožji svojci
in za njimi ostali udeleženci pogreba. V primeru cerkvenega
pogrebnega obreda gre duhovnik pred krsto ali žaro po krajevnem običaju.
(3) Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci
odlikovanj in priznanj, državna zastava ter prapori; v primeru
cerkvenega obreda pa tudi duhovnik, križ in luč. Krsta z umrlim
ali žara s pepelom umrlega se položi v grob. Nato se opravi del
verskega obreda, če gre za cerkveni pogrebni obred. Temu
sledijo poslovilni govori z morebitnimi žalostinkami; obred se
zaključi po krajevnem običaju.
(4) Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne
običaje (lovci, čebelarji, gasilci idr.), se lahko z njimi vključijo v
pogrebne svečanosti. Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku,
mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba,
za kar je odgovoren vodja enote častne salve.
X. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA
22. člen
(prva ureditev groba)
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame
ter odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče.
XI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
23. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na
pokopališču tako, da:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt, pokopališča
z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– oddaja grobne prostore v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom,
– lahko organizira in opravlja pogrebe,
– skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
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– vodi evidenco o grobovih in pokopanih,
– izdaja soglasja za prekop,
– opravlja prekope grobov, nadzira razna dela na pokopališču,
– izdaja sklepe o opustitvi grobnih prostorov,
– obvezno sodeluje pri sodno odrejenih ekshumacijah,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega zemljišča,
– pobira najemnino.
24. člen
(prepovedi)
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot so: vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje, hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov mimo za to določenega
prostora,
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in
objektov na območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih
naprav in predmetov na območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in shranjevanje
vozil na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov na območju pokopališča,
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v
zabojnike za pokopališke odpadke.
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela,
ki so namenjena urejevanju pokopališč, in s temi deli povezani
prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca.
V neposredni bližini območja pokopališča niso dovoljene v času pogrebnih svečanosti dejavnosti, ki motijo potek
pogrebnih svečanosti (hrup, vpitje, moteči zvoki in podobno).
Upravljavec pokopališča oziroma tisti, ki vodi pogrebne svečanosti, opozori morebitnega povzročitelja motenj pred začetkom
pogrebnih svečanosti.
XII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
25. člen
(oddaja grobov v najem)
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi 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 najemu 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 pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne
pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim
odstavkom.
26. člen
(pogodba o najemu groba)
(1) Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki
ter v skladu z določili tega odloka. Pogodba o najemu groba
obsega zlasti:
– podatke o najemniku,
– obdobje najema,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba na posameznem pokopališču,
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– osnove za obračun višine letne najemnine in način
plačevanja,
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob,
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca in najemnika iz te pogodbe.
(2) Kolikor upravljavec pokopališča ugotovi, da v obstoječih evidencah grobov niso vneseni pravilni podatki o dejanski
velikosti posameznega groba, kar bi posledično spremenilo
zvrst tega groba, mora upravljavec to napako odpraviti in zvrst
groba popraviti, popravek pa upoštevati pri naslednjem obračunu grobnine.
(3) Prostor za grobove se daje v najem praviloma za
nedoločen čas.
(4) V primeru, da najemnik groba ni znan, upravljavec
pokopališča javno objavi namero o opustitvi groba in odstranitvi
nagrobne opreme. Javna objava se izvede na oglasni deski
pokopališča, oglasni deski občine, lokalnih javnih glasilih in
z obvestilom na grobu samem. Po 60 dneh od dneva objave
obvestila se smatra, da grob nima najemnika in ga upravljavec
sam prevzame v upravljanje.
(5) V času odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu
najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba
upravljavec pokopališča. Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega
odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.
(6) V primeru razveljavitve najemne pogodbe se smatra
grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe,
nakar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
(7) Najemnina za grobni prostor se plačuje letno. Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli en
grobni prostor. Na izrecno željo najemnika se dodeli še dodatni
grobni prostor in podpiše pogodbo o najemu grobnega polja,
za katerega se plača ekonomska cena v enkratnem znesku.
Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev novega
enojnega grobnega prostora.
(8) Upravljavec razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih
primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje groba kljub opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča,
– ob smrti dosedanjega najemnika.
(9) V primeru razveljavitve najemne pogodbe zaradi smrti
najemnika mora eden izmed njegovih dedičev z upravljavcem
pokopališča skleniti novo pogodbo o najemu grobnega prostora. Kolikor med dediči ni soglasja o tem, kdo izmed njih bo
novi najemnik grobnega prostora iz razloga, ker je interesentov
več, najemnika izmed teh določi župan s sklepom, pri čemer
upošteva naslednji prednostni vrstni red:
1. Plačnik pokopa dosedanjega najemnika.
2. Zakoniti dediči dosedanjega najemnika po predpisih o
dedovanju.
3. Druge osebe, ki so živele v skupnem gospodinjstvu z
dosedanjim najemnikom in niso njegovi zakoniti dediči.
4. Ostali.
(10) V primeru, da je za najem grobnega prostora zainteresiranih več oseb iz posamezne prednostne skupine in med
njimi dogovor ni mogoč, se lahko najemnika posameznega
grobnega prostora določi z žrebom.
(11) Navedeni prednostni vrstni red se lahko v primeru
obstoja utemeljenih okoliščin, katerih obstoj izkazuje zainteresirana oseba za najem, spremeni.
XIII. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU
27. člen
(posegi v prostor na pokopališču)
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na
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pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev,
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
na območju pokopališča v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno
in pokopališko dejavnost in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh (3) dneh
od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti
kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja
odloči občinska uprava v petnajstih (15) dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in
barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij
ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
XIV. GROBOVI
28. člen
(zvrsti grobov)
(1) Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve
različnih zvrsti grobov.
(2) Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični enojni, dvojni, trojni in otroški grobovi,
– vrstni grobovi,
– grobnice,
– žarni grobovi in žarni zidovi,
– prostor za anonimne pokope,
– skupna grobišča,
– prostor za raztrositev pepela.
(3) Na pokopališčih so lahko le obstoječe grobnice. Postavljanje novih grobnic ni dovoljeno.
(4) O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih
pokopališč odloča župan na predlog upravljavca, v skladu s
prostorsko dokumentacijo.
29. člen
(tehnični normativi za grobove)
(1) Pri načrtovanju in urejanju grobov je potrebno upoštevati naslednje omejitve:
– Globina klasičnih grobov je najmanj 1,8 m, poglobitev
je dovoljena do 2,20 m,
– Širina enojnega groba je do 1,20 m, dolžina do 2,20 m,
– Širina dvojnega groba je do 2,00 m, dolžina do 2,20 m,
– Za otroške grobove določi izvajalec ustrezne manjše
mere,
– Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj
0,60 m, med grobovi pa najmanj 0,40 m,
– Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ter zelenje ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora,
v višino pa smejo segati največ do 1,2 m,
– Globina žarnega groba je najmanj 1 m, širina in dolžina
do 1 m.
(2) Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi splošnemu pokopališkemu redu kolikor se le da, lahko pa
upravljavec pokopališča na osnovi načrta razdelitve izdela tudi
drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve.
(3) Za grobnico se smatrajo tisti grobovi in objekti na
pokopališču, ki presegajo s tem členom določene omejitve
velikosti grobov in nagrobne opreme oziroma imajo okoli groba nameščeno ograjo ali so kako drugače vizualno ločeni od
ostalih grobov.
(4) Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so
oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih.
(5) V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih.
V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
(6) Skupna grobišča so: otroška grobnica, kostnice, prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih nesrečah v vojni in v izrednih razmerah. V skupna grobišča se prenesejo
posmrtni ostanki iz običajnih in žarnih grobov, za katere ni
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podaljšana najemna pogodba, in iz vrstnih grobov po preteku
mirovalne dobe. Sredstva za stroške vzdrževanja skupnih grobišč zagotavlja občina.
30. člen
(mirovalna doba za grobove)
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop
s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je potrebno
upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, če to
zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo
interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče
ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju
najemnika groba, sicer pa le z dovoljenjem pristojnega občinskega organa.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe.
(3) Za pokop z žaro določila tega člena ne veljajo.
XV. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA,
POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE
POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE
31. člen
(cenik)
Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave
ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki po ceniku, ki ga potrjuje Občinski svet Občine
Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: občinski svet).
XVI. POGREBNA PRISTOJBINA
32. člen
(pogrebna pristojbina)
Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba,
ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba. Višina
pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča iz prvega
odstavka 5. člena in se določi s sklepom občinskega sveta na
predlog upravljavcev pokopališč.
XVII. GROBNINA
33. člen
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede
na enojni grob)
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij
do enojnega groba.
(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(4) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede
na enojni grob se določi s sklepom občinskega sveta na predlog upravljavcev pokopališč.
XVIII. INFRASTRUKTURA
34. člen
(infrastruktura)
(1) Za uporabo pokopališke infrastrukture plačuje najemnik groba strošek uporabe le-te.
(2) Uporaba pokopališke infrastrukture je sorazmerni delež letne amortizacije pokopališke infrastrukture in zavarovanja
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vseh pokopališč iz prvega odstavka 5. člena za posamezno
vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in
njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Uporaba pokopališke infrastrukture je del grobnine.
XIX. FINANCIRANJE UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČA
35. člen
(financiranje)
(1) Upravljanje pokopališč se financira iz:
– grobnin;
– proračuna;
– najema za uporabo pokopaliških objektov in naprav;
– drugih virov.
(2) Cene, po vrstah in velikosti grobnih prostorov, in pogoji za njeno spreminjanje se določijo s sklepom, pri čemer
pa morajo biti upoštevani morebitni predpisani okviri oziroma
ukrepi cenovne politike, določene na državni ravni. O določitvi
in spreminjanju cenika odloča občinski svet na obrazložen
predlog upravljavca pokopališča.
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KAMNIK
987.

Odlok o Programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 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, 30/19 – popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski
svet Občine Kamnik na 2. izredni seji dne 22. 4. 2020 sprejel

XX. VODENJE EVIDENC

ODLOK
o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane

36. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(način vodenja evidenc)

1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z
Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-23
Kamnik – Poljane (Uradni list RS, št. 33/18).

Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu,
datum pokopa ter oznako groba. Za izdelavo pokopališkega
katastra in načrta mora poskrbeti upravljavec pokopališča.
XXI. NADZOR
37. člen
(nadzor)
Uresničevanje tega odloka nadzorujejo pooblaščene osebe za izvajanje lokalnega nadzora ter pristojne inšpekcijske
službe.
XXII. PREKRŠKI
38. člen
(prekrški)
Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznika,
ki krši določila 24. člena odloka.
XXIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje
in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev«
(Uradni list RS, št. 117/08).
40. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-14/2020-4
Hrpelje, dne 30. aprila 2020
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

2. člen
Strokovna podlaga za pripravo tega odloka je Elaborat
programa opremljanja za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane, ki
ga je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane,
pod številko 202/2019.
3. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Bruto tlorisna površina stavbe je zmogljivost objekta, določena v skladu s standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto
tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda
SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega,
določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno
uporabo standarda SIST ISO 9836.
– Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni lasti.
– Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme
občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski
prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko
občina porablja samo za namen gradnje komunalne opreme
skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
– Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki
ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
– Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je
plačilo dela stroškov graditve komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
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– Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne
opreme so tisti del skupnih stroškov posamezne vrste nove komunalne opreme, ki bremenijo določljive zavezance za plačilo
komunalnega prispevka in se financirajo iz sredstev, zbranih
s plačili komunalnih prispevkov za novo komunalno opremo.
Obračunski stroški posamezne vrste nove komunalne opreme
na enoto mere so obračunski stroški posamezne vrste nove
komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe in kvadratni meter bruto tlorisne površine
objekta.
– Obračunsko območje posamezne vrste nove komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje
na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe. Obračunsko območje se določi na podlagi obveznih sektorskih aktov za posamezno komunalno opremo ter obveznosti in
možnosti priključevanja na posamezno vrsto nove komunalne
opreme v prostorskih aktih občine.
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument,
s katerim se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč
ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v
posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike
ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z
odlokom.
– Stavbno zemljišče je zemljišče, ki je s prostorskimi akti
namenjeno graditvi objektov.
– Skupni stroški posamezne vrste nove komunalne opreme obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in
gradnjo nove komunalne opreme za opremljanje stavbnih zemljišč na posameznem območju opremljanja (kot jih opredeljuje
Uredba 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, 30/19 – popr. in 34/19).
4. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN KA23 Kamnik – Poljane je izdelan v skladu z Uredbo o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o
izračunu in odmeri komunalnega prispevka in vsebuje:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih
zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(2) Sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč
so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Območje opremljanja
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme
in druge gospodarske javne infrastrukture
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe
POSZ
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Meteorna kanalizacija za odvajanje cest
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Javna razsvetljava
– Priloga 4d – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Fekalna kanalizacija
– Priloga 4e – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje
– Priloga 4f – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Ostali stroški
(3) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN KA23 Kamnik – Poljane sprejme občinski svet z odlokom.
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II. OBMOČJE OPREMLJANJA
5. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN KA23 Kamnik – Poljane se nanaša na območje enote urejanja
prostora KA-23, kot jo določa Odlok o občinskem prostorskem
načrtu Občine Kamnik in se podrobneje ureja s prostorskim
izvedbenim aktom navedenim v 1. členu tega odloka.
(2) Območje opremljanja je grafično prikazano v Prilogi 1.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA
6. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN KA23 Kamnik – Poljane obravnava naslednjo novo komunalno
opremo na obravnavanem območju:
– obračunsko območje cest (oznaka obračunskih območij C),
– obračunsko območje fekalne kanalizacije (oznaka obračunskih območij FK),
– obračunsko območje vodovodnega omrežja (oznaka
obračunskih območij V),
– ostali stroški (oznaka obračunskih območij OST), ki
vključujejo stroške izdelave programa opremljanja in dokumentacije za novo komunalno opremo; stroške predhodnih raziskav
in študij v zvezi z novo komunalno opremo; stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje; druge stroške nove komunalne
opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja.
(2) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v
grafičnih prilogah iz 4. člena tega odloka, ki so sestavni del
programa opremljanja stavbnih zemljišč.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA
7. člen
(1) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je: april
2020. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma
rok možne priključitve na novo komunalno opremo je: marec
2021. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja za OPPN KA-23 Kamnik – Poljane.
(2) Predvidena je izgradnje komunalne opreme v eni
etapi.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA
8. člen
Občina Kamnik finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme iz 9. člena tega odloka še nima v načrtu razvojnih
programov občinskega proračuna. Zato jih bo vanj vključila
najpozneje v dveh letih po začetku veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljišč.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
9. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN KA23 Kamnik – Poljane določa naslednja obračunska območja za
novo komunalno opremo na območju opremljanja:
– Obračunsko območje za cestno omrežje z oznako
OBO_C_1 in skupno površino gradbenih parcel 12.814,00 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 5.738,00 m2.
– Obračunsko območje fekalne kanalizacije z oznako
OBO_FK_1 in skupno površino gradbenih parcel 12.814,00 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 5.738,00 m2.
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– Obračunsko območje za vodovodno omrežje z oznako
OBO_V_1 in skupno površino gradbenih parcel 12.814,00 m2
in skupno bruto tlorisno površino objektov 5.738,00 m2.
– Obračunsko območje za ostale stroške z oznako OBO_
OST_1 in skupno površino gradbenih parcel 12.814,00 m2 in
skupno bruto tlorisno površino objektov 5.738,00 m2.
(2) Skladno z obsegom predvidene ureditve program
opremljanja stavbnih zemljišč določa naslednje skupne in obračunske stroške gradnje nove komunalne opreme:
OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO
OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO
OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA
C. OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
I. STROŠKI IZDELAVE PROGRAMA OPREMLJANJA IN DOKUMENTACIJE ZA NOVO KOMUNALNO
OPREMO
II. STROŠKI PREDHODNIH RAZISKAV IN ŠTUDIJ V ZVEZI Z NOVO KOMUNALNO OPREMO
III. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ ZA OPREMLJANJE
IV. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
Fekalna kanalizacija
Vodovodno omrežje
V. DRUGI STROŠKI NOVE KOMUNALNE OPREME, KI NASTANEJO ZARADI OPREMLJANJA

Vrednost (EUR)
516.746,11
17.171,00
0,00
46.349,85
169.626,22
40.376,52
40.575,83
202.646,69
262.715,47
0,00
0,00
0,00
19.692,26
40.376,52
0,00
202.646,69
254.030,64
17.171,00
0,00
46.349,85
149.933,96
0,00
40.575,83
0,00

(3) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto
kvadratnega metra površine gradbenih parcel za določeno
komunalno opremo na obračunskem območju, so (CpN):
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO POVRŠINA PARCEL
Oznaka
obračunskega
območja

Površina
gradbenih parcel
[m2]

Vrednost
[EUR]

Cena na
enoto
[EUR/m2]

Cestno omrežje

OBO_C_1

12.814,00

149.933,96

11,701

Fekalna kanalizacija

OBO_FK_1

12.814,00

0,00

0,000

OBO_V_1

12.814,00

40.575,83

3,167

OBO_OST_1

12.814,00

63.520,85

4,957

254.030,64

19,825

Vrsta opreme
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME

Vodovodno omrežje
II. OSTALI STROŠKI
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA

(4) Stroški opremljanja, preračunani na mersko enoto
bruto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo
na posameznem obračunskem območju, so (CtN):
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PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE OPREME NA MERSKO ENOTO BTPO
Bruto tlorisna
Oznaka
površina
Vrednost
Vrsta opreme
obračunskega
objekta
[EUR]
območja
[m2]
I. STROŠKI GRADNJE NOVE KOMUNALNE OPREME
Cestno omrežje
OBO_C_1
5.738,00
149.933,96
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
5.738,00
0,00
Vodovodno omrežje
OBO_V_1
5.738,00
40.575,83
II. OSTALI STROŠKI
OBO_OST_1
5.738,00
63.520,85
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
254.030,64

(5) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem neto tlorisne površine stavbe (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo
na obravnavanem območju opremljanja je DpN:DtN = 0,6:0,4.
Tako je delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
(DpN) 0,6, delež bruto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka (DtN) pa 0,4.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka.
11. člen
Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna
Občine Kamnik. Občina Kamnik lahko sredstva, zbrana po tem
odloku, uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo
v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
12. člen
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in
jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju
se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka
tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek
Občini Kamnik za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
14. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku
30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena se določi
rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
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Cena na
enoto
[EUR/m2]
26,130
0,000
7,071
11,070
44,271

16. člen
Elaborat programa opremljanja in Program opremljanja
stavbnih zemljišč vključno s prilogami sta na vpogled na sedežu Občine Kamnik.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 351-186/2019-5/1
Kamnik, dne 22. aprila 2020
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KOMEN
988.

Obvezna razlaga posebnih prostorskih
izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se
nanašajo na gradnjo na območju NS Komen –
gozd Cirje, v enoti urejanja prostora KO-17

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) in 97. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 4. dopisni seji dne 6. 5. 2020 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP)
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo
na gradnjo na območju NS Komen – gozd Cirje,
v enoti urejanja prostora KO-17

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. člen
Določilo posebnih prostorskih izvedbenih pogojev iz priloge 2 – posebni prostorski izvedbeni pogoji in usmeritve za
OPPN, tabela 26a, Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki velja za enoto
urejanja prostora KO-17 in se glasi: »Na območju NS Komen
– gozd Cirje gradnja ni dovoljena.«, je razumeti tako, da ni
dovoljena novogradnja objektov, možna pa je rekonstrukcija,
dozidava v primeru zagotavljanja univerzalnega dostopa do
javne stavbe, vzdrževanje, odstranitev, sprememba namembnosti ter priključitev obstoječega objekta na GJI.

15. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju OPPN KA-23 Kamnik – Poljane.

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18).
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3. člen
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
LJUBLJANA
990.

Št. 007-3/2020-4
Komen, dne 6. maja 2020
Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

989.

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
Občine Komen za financiranje izdatkov v zvezi
z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19)

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 80/09, 39/14 in 39/16) je
Občinski svet Občine Komen na 4. dopisni seji dne 6. 5. 2020
sprejel

ODLOK
o porabi sredstev proračunske rezerve
Občine Komen za financiranje izdatkov v zvezi
z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19)
1. člen
Sredstva proračunske rezerve do višine največ
20.000 EUR se uporabijo za financiranje izdatkov v zvezi z
epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), razglašene z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 19/20).
2. člen
Sredstva iz prvega člena tega odloka se uporabijo za
financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije na območju Občine
Komen.
3. člen
O porabi sredstev iz prvega člena tega odloka, v skladu
z namenom, opredeljenim v tem odloku, odloča župan Občine
Komen.
Župan o porabi sredstev iz prvega odstavka tega člena
obvešča Občinski svet Občine Komen.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporablja v zvezi z nastalimi izdatki Občine Komen zaradi
razglašene epidemije z dnem pričetka uporabe Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
na območju Republike Slovenije, to je 12. 3. 2020.
Št. 410-6/2020-3
Komen, dne 6. maja 2020
Župan
Občine Komen
mag. Erik Modic

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
Mestne občine Ljubljana za financiranje
izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov
preprečevanja širjenja COVID-19, in blažitev
posledic razglasitve epidemije

Na podlagi 49. 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), 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 6. člena Odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 77/19) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na
12. seji dne 4. 5. 2020 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne
občine Ljubljana za financiranje izdatkov,
povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja
širjenja COVID-19, in blažitev posledic
razglasitve epidemije
1. člen
Za financiranje izdatkov pri izvajanju ukrepov na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) za
preprečevanje širjenja COVID-19 in blažitev posledic epidemije
se uporabijo sredstva iz sklada proračunske rezerve do višine
2.000.000 eurov.
2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se namenijo za nabavo
materialno-zaščitnih tehničnih sredstev, nadomestila plač vpoklicanih pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči MOL,
zagotavljanje obrokov hrane socialno ogroženim otrokom in
starejšim socialno ogroženim, zagotavljanje prehrane dežurnim
službam ter za izvajanje ostalih ukrepov, potrebnih za preprečevanja širjenja COVID-19 in blažitev posledic razglasitve
epidemije.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-115/2020-2
Ljubljana, dne 4. maja 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

991.

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

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US in 73/19) in 27. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne
4. 5. 2020 sprejel
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ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana

vanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva,
pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči
z odločbo, s katero ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku izbora ocenjena najbolje, podeli koncesijo.

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Ljubljana kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega
razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje
in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje
koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na
področju paliativne patronažne zdravstvene nege v Mestni
občini Ljubljana.
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

7. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v
zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni
dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z
mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s
prejšnjim stavkom je ničen.
3. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana
določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti:
– paliativna patronažna zdravstvena nega, ki jo je prenehalo izvajati Slovensko društvo Hospic, v predvidenem obsegu
2,00 programa.
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti
se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve
koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na
področju paliativne patronažne zdravstvene nege se podeli
na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani koncedenta in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu
s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki
podatkom objavljenega javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh
koncedenta ali na portalu javnih naročil.
6. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske
dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne
dokumentacije.
Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnje-

8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in
obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje
koncesijske dejavnosti.
9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način
in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1700-1/2020-12
Ljubljana, dne 4. maja 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

992.

Sklep o ugotovitvi javne koristi

Na podlagi 194. člena v zvezi z 210. in 211. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 –
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 12. seji 4. maja 2020 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi javne koristi
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je gradnja povezovalnega
kanala C0 in s tem uporaba delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti, ki se po Odloku o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11
– ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13
– DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 –
DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16,
12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) nahaja na
delih nepremičnin ID znak: parcela 1734 1498, parcela 1734
1723, parcela 1734 1725, parcela 1734 1726, parcela 1734
1724, parcela 1734 1722, parcela 1734 1740, parcela 1734
1721, parcela 1734 2360, parcela 1734 1720, parcela 1734
1745, parcela 1734 1719, parcela 1734 1746, parcela 1734
1718, parcela 1734 1750, parcela 1734 1717, parcela 1734
1751, parcela 1734 1716, parcela 1734 1754, parcela 1734
1715, parcela 1734 1755, parcela 1734 1714, parcela 1734
1757/1, parcela 1734 1713, parcela 1734 1758/1, parcela 1734
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1712, parcela 1734 1759, parcela 1734 1711, parcela 1734
1760, parcela 1734 1710, parcela 1734 1761, parcela 1734
1709, parcela 1734 1762, parcela 1734 1708, parcela 1734
1763, parcela 1734 1707/2, parcela 1734 1707/1, parcela 1734
1765, parcela 1734 1706, parcela 1734 1766, parcela 1734
1705, parcela 1734 1767, parcela 1734 1704, parcela 1734
1768, parcela 1734 1703, parcela 1734 1769, parcela 1734
1702, parcela 1734 1770, parcela 1734 1701, parcela 1734
1771, parcela 1734 1700, parcela 1734 1772, parcela 1734
1699, parcela 1734 1773, parcela 1734 1698, parcela 1734
1774, parcela 1734 1697, parcela 1734 1775, parcela 1734
1696, parcela 1734 1776, parcela 1734 1695, parcela 1734
1777, parcela 1734 1694, parcela 1734 1778, parcela 1734
1693, parcela 1734 1779, parcela 1734 1692, parcela 1734
1780, parcela 1734 1691, parcela 1734 1781, parcela 1734
1690, parcela 1734 1782, parcela 1734 1689, parcela 1734
1783, parcela 1734 1688, parcela 1734 1784, parcela 1734
1687, parcela 1734 1785, parcela 1734 1686, parcela 1734
1786, parcela 1734 1685, parcela 1734 1787, parcela 1734
1684, parcela 1734 1788, parcela 1734 1683, parcela 1734
1789, parcela 1734 1682, parcela 1734 1790, parcela 1734
1681, parcela 1734 1791, parcela 1734 1680, parcela 1734
1792, parcela 1734 1679, parcela 1734 1793, parcela 1734
1678, parcela 1734 1794, parcela 1734 1677, parcela 1734
1795, parcela 1734 1675, parcela 1734 1796, parcela 1734
1673, parcela 1734 1797, parcela 1734 1671, parcela 1734
1798, parcela 1734 1670, parcela 1734 1799, parcela 1734
1669, parcela 1734 1800, parcela 1734 1668, parcela 1734
1801, parcela 1734 1667, parcela 1734 1802, parcela 1734
1666, parcela 1734 1803, parcela 1734 1665, parcela 1734
1804, parcela 1734 1664, parcela 1734 1805, parcela 1734
1663, parcela 1734 1807, parcela 1734 1662, parcela 1734
1808, parcela 1734 1661, parcela 1734 1809, parcela 1734
1660, parcela 1734 1810, parcela 1734 1659, parcela 1734
1811, parcela 1734 1658, parcela 1734 1812, parcela 1734
1657, parcela 1734 1813, parcela 1734 1656, parcela 1734
1814, parcela 1734 1655, parcela 1734 1815, parcela 1734
1654, parcela 1734 1816, parcela 1734 1653, parcela 1734
1827, parcela 1734 1652, parcela 1734 1828, parcela 1734
1651, parcela 1734 1829, parcela 1734 1650, parcela 1734
1830, parcela 1734 1649, parcela 1734 1831, parcela 1734
1648, parcela 1734 1832, parcela 1734 1647, parcela 1734
1833, parcela 1734 1646, parcela 1734 1835, parcela 1734
1645, parcela 1734 1836, parcela 1734 1644, parcela 1734
1837, parcela 1734 1643, parcela 1734 1838, parcela 1734
1642, parcela 1734 1839, parcela 1734 1641, parcela 1734
1840, parcela 1734 1640, parcela 1734 1841, parcela 1734
1632, parcela 1734 1842, parcela 1734 1631, parcela 1734
1843, parcela 1734 1629, parcela 1734 1844, parcela 1734
1628, parcela 1734 1845, parcela 1734 1627, parcela 1734
1846, parcela 1734 1630, parcela 1734 1847, parcela 1734
1623, parcela 1734 1848, parcela 1734 1622, parcela 1734
1849, parcela 1734 1621, parcela 1734 1620, parcela 1734
1619, parcela 1734 1618, parcela 1734 1854, parcela 1734
1855, parcela 1734 1856, parcela 1734 1857, parcela 1734
1858, parcela 1734 1859, parcela 1734 1860, parcela 1734
1609, parcela 1734 1861, parcela 1734 1862/2, parcela 1734
1863, parcela 1734 1864, parcela 1734 1865, parcela 1734
1866, parcela 1734 1867, parcela 1734 1868/2, parcela 1734
1868/1, parcela 1734 1869/2, parcela 1734 1869/1, parcela
1734 1870/2, parcela 1734 1870/1, parcela 1734 1871/2, parcela 1734 1871/1, parcela 1734 1872/2, parcela 1734 1872/1,
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parcela 1734 1873/2, parcela 1734 1873/1, parcela 1734 1607,
parcela 1734 1874, parcela 1734 1875, parcela 1734 1876,
parcela 1734 1877, parcela 1734 1878, parcela 1734 1879,
parcela 1734 1880, parcela 1734 2168, parcela 1734 2169,
parcela 1734 2136, parcela 1734 2069, parcela 1734 2137,
parcela 1734 2070, parcela 1734 2138, parcela 1734, 2071
parcela 1734 2139, parcela 1734 2072, parcela 1734 2073,
parcela 1734 2074, parcela 1734 2140, parcela 1734 2075,
parcela 1734 2125, parcela 1734 2140, parcela 1734 2077,
parcela 1734 2078, parcela 1734 2141, parcela 1734 2079,
parcela 1734 2080, parcela 1734 2081, parcela 1734 2170,
parcela 1734 2082, parcela 1734 2142, parcela 1734 2127,
parcela 1734 2143, parcela 1734 2131, parcela 1734 2144,
parcela 1734 2085, parcela 1734 2086, parcela 1734 2145,
parcela 1734 2087, parcela 1734 2146, parcela 1734 2088,
parcela 1734 2089, parcela 1734 2147, parcela 1734 2090,
parcela 1734 2148, parcela 1734 2091, parcela 1734 2092,
parcela 1734 2149, parcela 1734 2093, parcela 1734 2150/1,
parcela 1734 2094, parcela 1734 2151, parcela 1734 2095,
parcela 1734 2152/1, parcela 1734 2096, parcela 1734 2153,
parcela 1734 2130, parcela 1734 2154, parcela 1734 2155,
parcela 1734 2097, parcela 1734 2156, parcela 1734 2157,
parcela 1734 2158, parcela 1734 2132, parcela 1734 2159,
parcela 1734 2099, parcela 1734 2172, parcela 1734 2100,
parcela 1734 2101, parcela 1734 2161, parcela 1734 2162,
parcela 1753 350, parcela 1753 372, parcela 1753 373, parcela
1753 351, parcela 1753 374, parcela 1753 352, parcela 1753
375, parcela 1753 353, parcela 1753 376, parcela 1753 354,
parcela 1753 378, parcela 1753 355, parcela 1753 379, parcela
1753 356, parcela 1753 380, parcela 1753 357, parcela 1753
381, parcela 1753 358, parcela 1753 382, parcela 1753 359,
parcela 1753 383, parcela 1753 360, parcela 1753 384, parcela
1753 362, parcela 1753 361, parcela 1753 386, parcela 1753
363, parcela 1753 387, parcela 1753 364, parcela 1753 388/4,
parcela 1753 365, parcela 1753 388/3, parcela 1753 366,
parcela 1753 388/2, parcela 1753 367, parcela 1753 388/1,
parcela 1753 368, nujno potrebna in je v javno korist.
2. člen
Župan Mestne občine Ljubljana poskrbi za pridobitev
pravice uporabe za določen čas na podlagi 210. člena Zakona o urejanju prostora ali služnosti v javno korist na podlagi
211. člen Zakona o urejanju prostora na nepremičninah iz
prejšnjega člena za namen uporabe delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti, za čas gradnje
povezovalnega kanala C0.
3. člen
Grafični prikazi delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za gradnjo povezovalnega kanala C0
iz 1. člena tega sklepa so sestavni deli tega sklepa.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2020-86
Ljubljana, dne 4. maja 2020
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković
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SLOVENJ GRADEC
993.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Slovenj Gradec (SDOPN4 MOSG)

Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08
– uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 17. člena Statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 –
UPB-2, 31/20) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec
na 6. dopisni seji dne 23. 4. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Slovenj
Gradec (SDOPN4 MOSG)
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: SDOPN4 MOSG), izvedene po
kratkem postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki jih je izdelala Mestna občina Slovenj Gradec,
pod št. naloge 007-001/2020, v januarju 2020.
(2) S SDOPN4 MOSG se odpravijo tehnične napake
iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj
Gradec, sprejetih z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Slovenj Gradec, objavljenem v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 65/17.
(3) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem
sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1604.
2. člen
V drugem odstavku 129. člena se tabelo spremeni tako,
da se glasi:
Podrobnejša
namenska raba
prostora
Osnovna dejavnost
Spremljajoče
dejavnosti
Izključujoče
dejavnost
Dopustni posegi
in dopustne vrste
zahtevnih ter manj
zahtevnih objektov

Drugi pogoji

Merila in pogoji za
oblikovanje

VC – Celinske vode
Dejavnosti s področja rabe voda, rekreacijske dejavnosti.
Ribištvo.
Bivanje, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, trgovina, obrtništvo, gostinstvo, storitve in poslovne
dejavnosti, javna uprava, zdravstvo, socialno varstvo, kulturne in razvedrilne dejavnosti.
21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, od tega samo kolesarske
steze, trgi, pešpoti, cone za pešce, pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob
objektih in podobno;
21410 – Mostovi, viaduktu, nadvozi, nadhodi;
21520 – Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti;
21530 – Sistemi za namakanje in izsuševanje, akvadukti;
24122 – Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega samo otroška in druga
javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice, piknik površine in druge
urejene zelene površine;
24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje;
– posegi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda;
– posegi, ki se nanašajo na ohranjanje narave;
– gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi na
vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode),
– gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem;
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju
nalog policije;
– Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih je treba
načrtovati tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem
voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter varstvo
naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave;
– regulirane vodotoke se renaturira, kjerkoli je to možno;
– pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem
vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Investitor zagotovi ustrezen
prehod za ribe, če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku.
Ohranjajo se vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.
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3. člen
(1) Ta odlok je javnosti na vpogled na sedežu Mestne
občine Slovenj Gradec, Upravni enoti Slovenj Gradec, na ministrstvu, pristojnem za prostor in na spletnih straneh Mestne
občine Slovenj Gradec.
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Uradni list Republike Slovenije
Cena storitve 24-urne dežurne službe velja od 1. 5. 2020
dalje.
Št. 354-0015/2011-87
Šmarjeta, dne 29. aprila 2020
Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar

Št. 007-1/2020
Slovenj Gradec, dne 28. aprila 2020
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

ŠMARJEŠKE TOPLICE
994.

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju
cen 24-urne dežurne službe in potrditvi cene
storitve 24-dežurne pogrebne službe v Občini
Šmarješke Toplice

Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 7. člena
Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke
Toplice (Uradni list RS, št. 69/17) in 17. člena Statuta Občine
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet
Občine Šmarješke Toplice na 7. dopisni seji dne 29. 4. 2020
sprejel

SKLEP
o sprejemu elaborata
o oblikovanju cen
24-urne dežurne službe in potrditvi
cene storitve 24-dežurne pogrebne službe
v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice potrjuje Elaborat
o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe za Občino
Šmarješke Toplice, februar 2020.
2. člen
Cena storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini
Šmarješke Toplice znaša 175,29 EUR brez DDV.
3. člen
Izvajalec gospodarske javne službe na območju Občine
Šmarješke Toplice, Pogrebne storitve Blatnik d.o.o., na osnovi
tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno in ga javno objavi
na svoji spletni strani.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

995.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini
Šmarješke Toplice

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 – popr.,
41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 21/18 – ZNOrg
in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 17. člena Statuta Občine
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 7. dopisni seji dne 29. 4. 2020 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
v Občini Šmarješke Toplice
1. člen
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice daje soglasje
k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki
jo je predlagal izvajalec, Dom starejših občanov Novo mesto.
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Šmarješke Toplice:
v EUR/efektivno uro

Delavnik
Nedelja
Državni prazniki

Cena
storitve
22,60
28,44
30,38

Subvencija
občine
14,40
18,12
19,36

Cena
za uporabnika
8,20
10,32
11,02

2. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice št. 122-0007/2019-4
z dne 25. 4. 2019 (Uradni list RS, št. 28/19).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2020 do
naslednje uskladitve na občinskem svetu.
Št. 122-0001/2020-7
Šmarjeta, dne 29. aprila 2020
Župan
Občine Šmarješke Toplice
Marjan Hribar

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
996.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o začasnih ukrepih na področju zdravstvene
dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP)
Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS,
št. 40/20 in 49/20).
2. člen
Ta odlok začne veljati 9. maja 2020.
Št. 00725-22/2020
Ljubljana, dne 8. maja 2020
EVA 2020-2711-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

997.

Št.

ODLOK
o začasni prepovedi, omejitvah in načinu
izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju
Republike Slovenije
1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19 na ozemlju Republike Slovenije začasno
prepove izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v
mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami in javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu.
(2) Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne
službe javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito
voznikov in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec.
(3) Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za
infrastrukturo.

Stran
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2. člen
Javni linijski prevoz potnikov, posebni linijski prevoz potnikov, stalni izvenlinijski prevoz potnikov, občasni prevoz potnikov, prevoz potnikov z žičniškimi napravami za prevoz oseb
in javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu se
opravljajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NJIZ) za preprečevanje okužbe
z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ
(https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
3. člen
Če potnik v skladu s priporočili iz prejšnjega člena vstopi v vozilo javnega linijskega prevoza potnikov iz prejšnjega
člena (v nadaljnjem besedilu: vozilo) pri zadnjih vratih, kjer ni
nameščenih mobilnih terminalov za validacijo vozovnic, sklene
prevozno pogodbo na podlagi veljavne vozovnice z vstopom v
vozilo. Potnik mora imeti pred vstopom v vozilo veljavno vozovnico, kupljeno v predprodaji.
4. 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 uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti
Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o začasni
prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20 in 54/20).
6. člen
Ta odlok začne veljati 11. maja 2020.
Št. 00710-25/2020
Ljubljana, dne 8. maja 2020
EVA 2020-2430-0053
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Odlok o začasni prepovedi, omejitvah
in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov
na ozemlju Republike Slovenije

Na podlagi 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20
– ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
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998.

Odlok o spremembi in dopolnitvah
Odloka o začasni prepovedi zbiranja
ljudi v zavodih s področja vzgoje
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih

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

ODLOK
o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah
in samostojnih visokošolskih zavodih
1. člen
V Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20) se za
1. členom dodata nova 1.a in 1.b člen, ki se glasita:
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»1.a člen
Ne glede na prejšnji člen prepoved zbiranja ljudi ne velja
za javne uslužbence, zaposlene v zavodih iz prejšnjega člena,
posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni
podlagi (na primer podjemne, avtorske pogodbe), in posameznike, ki so člani organov teh zavodov.
1.b člen
Zavodi iz 1. člena tega odloka morajo pri izvajanju dejavnosti upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje,
in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje
okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni
strani ministrstva, pristojnega za zdravje, (https://www.nijz.si/
sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. 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 uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti
Državni zbor in javnost.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00727-4/2020
Ljubljana, dne 8. maja 2020
EVA 2020-3330-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
999.

Odredba o začasnih ukrepih na področju
opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) minister za zdravje
izdaja

ODREDBO
o začasnih ukrepih na področju opravljanja
zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve
in obvladovanja epidemije COVID-19
1. člen
S to odredbo se za izvajalce zdravstvene dejavnosti na
vseh ravneh zdravstvene dejavnosti določajo posebni pogoji
za izvajanje zdravstvene obravnave z namenom zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19.
2. člen
(1) Zdravstvena obravnava iz prejšnjega člena, ki vključuje vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve, se zagotovi
le pacientom, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in
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nimajo prisotnih znakov okužbe dihal. Podrobnejša navodila za
sprejem in obravnavo teh pacientov pri izvajalcih zdravstvene
dejavnosti določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem
besedilu: minister), in jih objavi na spletni strani ministrstva,
pristojnega za zdravje.
(2) Osebe, ki imajo prisotne znake okužbe dihal oziroma
druge znake bolezni COVID-19 oziroma imajo pozitivno epidemiološko anamnezo oziroma potrjeno bolezen COVID-19, se
naroči oziroma sprejme v ambulanti COVID-19 oziroma v skladu s priporočili in navodili za izvajalce zdravstvene dejavnosti,
objavljenimi na spletni strani ministrstva.
(3) Ne glede na prejšnji člen se prekine izvajanje načrtovanih porodov na domu.
3. člen
Zdravstveni delavci, zdravstveni sodelavci in izvajalci
zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti morajo pri izvajanju vseh zdravstvenih storitev upoštevati
priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2,
ki jih na spletni strani objavi Nacionalni inštitut za javno zdravje,
in mnenja razširjenega strokovnega kolegija za posamezno
zdravstveno področje, ki jih potrdi minister.
4. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen izvajalci zobozdravstvenih
storitev na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti pri izvajanju
zobozdravstvenih storitev upoštevajo tudi navodila za področje
zobozdravstva (UPZRC), ki jih potrdi minister.
(2) Pri osebah, ki imajo prisotne simptome in znake okužbe dihal, druge znake bolezni COVID-19, pozitivno epidemiološko anamnezo ali potrjeno bolezen COVID-19, se opravljajo
nujna zobozdravstvena pomoč in storitve, katerih opustitev bi
vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, na obstoječih nujnih vstopnih točkah za zobozdravstvo, kjer za to obstajajo prostorski pogoji in dovolj ustrezne osebne varovalne opreme, in sicer v Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem
domu Maribor, Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu
Kranj, Zdravstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu
Koper, Zobozdravstvenem domu Nova Gorica, Zdravstvenem
domu Murska Sobota in Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.
5. člen
(1) Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži
javne zdravstvene službe morajo na poziv ministra začasno
prerazporediti zaposlene zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvenih
storitev) na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, znotraj izvajalca zdravstvene
dejavnosti, k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži
javne zdravstvene službe ali k javnemu socialno varstvenemu
zavodu in javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu ter koncesionarju iz drugega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr,
40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US
in 73/19) v mreži javne službe na področju socialnega varstva
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec socialnega varstva).
(2) V primeru začasne prerazporeditve iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je zaposlen izvajalec zdravstvenih storitev, in izvajalec zdravstvene
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali izvajalec socialnega varstva, h kateremu je prerazporejen (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec prevzemnik), skleneta pogodbo o načinu
izvajanja nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19. Ne glede na prejšnji stavek se začasna
prerazporeditev izvajalca zdravstvenih storitev, ki je javni uslužbenec, izvede v skladu z Uredbo o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Uradni
list RS, št. 57/20).
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(3) Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj naslednje sestavine:
‒ naloge, povezane z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, ki jih izvajalec zdravstvenih storitev opravlja pri
izvajalcu prevzemniku,
‒ način vključevanja izvajalca zdravstvenih storitev v
opravljanje nalog iz prejšnje alineje,
‒ odgovornost izvajalca zdravstvenih storitev za opravljene naloge,
‒ zavarovanje poklicne odgovornosti, ki jo zagotovi izvajalec prevzemnik,
‒ način evidentiranja časa, ki ga opravi izvajalec zdravstvenih storitev pri izvajalcu prevzemniku.
(4) Koncesionar se v izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, vključuje na
podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja
neprekinjenega zdravstvenega varstva iz 44.f člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US in 73/19) oziroma neprekinjene nujne zdravniške pomoči iz 45.b člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08
– ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16
– ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZZdrS). Če koncesionar nima sklenjene
pogodbe iz prejšnjega stavka, jo nemudoma sklene. Glede
plačila koncesionarja se uporablja določba drugega odstavka
45.b člena ZZdrS.
6. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo v primeru izbruha
epidemije COVID-19 na svojem območju organizirati opravljanje zdravstvene dejavnosti, vključno z izvajanjem zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije kot del osnovne
zdravstvene dejavnosti, za oskrbovance pri izvajalcih socialnega varstva, pri katerih je prišlo do izbruha epidemije
COVID-19.
7. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz te odredbe minister ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih
razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa
ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Vlado
Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in
javnost.
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8. člen
Ta odredba začne veljati 9. maja 2020.
Št. 0070-52/2020
Ljubljana, dne 5. maja 2020
EVA 2020-2711-0039
Tomaž Gantar
minister
za zdravje

POPRAVKI
1000.

Tehnični popravek Sklepa o določitvi vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2020

V Sklepu o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 77/19, z dne 20. 12. 2019, je bila ugotovljena tehnična napaka, zato na podlagi 11. člena Zakona o
Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN
in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljam

TEHNIČNI POPRAVEK
Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2020
I.
V prvem členu Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Žalec se popravi navedba leta na leto 2020.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-0131/2019
Žalec, dne 5. maja 2020
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

Stran
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VSEBINA
975.
976.

977.
978.
979.
980.

996.
997.
998.

999.

981.

982.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o vodah (ZV-1F)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode
zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov
(ZUOPŠP-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega
zakona (EZ-1C)
Zakon o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A)
Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje
Save (ZPKEPS-1D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C)

2389

2394

LJUBLJANA

2391
2393
989.

984.

985.

986.

990.

VLADA

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih
ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu
izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju
Republike Slovenije
Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

2431

991.

2431

992.
993.

2431

MINISTRSTVA

Odredba o začasnih ukrepih na področju opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19

994.
2432
995.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da devetnajsta alineja drugega odstavka 4. člena in drugi odstavek 5. člena
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti nista
v neskladju z Ustavo

2395

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o strokovni verifikaciji socialnovarstvenih
programov

2404

1000.

2416

KOMEN

2393

2390

988.

KAMNIK

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
OPPN KA-23 Kamnik – Poljane
Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih
pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18),
ki se nanašajo na gradnjo na območju NS Komen
– gozd Cirje, v enoti urejanja prostora KO-17
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Občine Komen za financiranje izdatkov v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

OBČINE
983.

987.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
Mestne občine Ljubljana za financiranje izdatkov,
povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja
širjenja COVID-19, in blažitev posledic razglasitve
epidemije
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni
občini Ljubljana
Sklep o ugotovitvi javne koristi

2419
2420

2420
2420
2421

SLOVENJ GRADEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega
prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN4 MOSG)

2429

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen
24-urne dežurne službe in potrditvi cene storitve
24-dežurne pogrebne službe v Občini Šmarješke
Toplice
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

2430
2430

POPRAVKI

Tehnični popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2020

2433

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 65/20
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

ANKARAN

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uvedbi
javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret«
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret«

2409
2410

BREŽICE

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala Brežice d.o.o.

2411

HRPELJE - KOZINA

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine
Hrpelje - Kozina

2411

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1011
1046
1047
1048
1049
1049
1049
1050
1051
1051
1051
1051
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