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DRŽAVNI SVET
2061. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 

članu Državnega sveta

Državni svet Republike Slovenije je 5. 8. 2020 na podlagi 
drugega odstavka 63. člena Zakona o državnem svetu (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. 
US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)

u g o t o v i l,

da je državnemu svetniku Bojanu Kontiču, v skladu z 
drugo alinejo prvega odstavka 63. člena Zakona o Državnem 
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), prenehal 
mandat zaradi smrti.

Št. 020-03-5/2017/108
Ljubljana, dne 5. avgusta 2020

Alojz Kovšca
predsednik

VLADA
2062. Sklep o imenovanju častnega konzula 

Republike Slovenije v Quitu, v Republiki 
Ekvador

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Quitu, v Republiki Ekvador

I
Gustavo Ruben Páez Romero y Cordero se imenuje za 

častnega konzula Republike Slovenije v Quitu, v Republiki 
Ekvador.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-143/2019
Ljubljana, dne 9. januarja 2020
EVA 2019-1811-0060

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2063. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick 
of Guernsey), v Združenem kraljestvu Velike 
Britanije in Severne Irske

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju 

Konzulata Republike Slovenije v St. Peter Portu 
na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey),  
v Združenem kraljestvu Velike Britanije  

in Severne Irske

I
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v St. Peter 

Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem 
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (Uradni list RS, 
št. 16/20) preneha veljati.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-1/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-1811-0015

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije
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2064. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v St. Peter Portu na Guernseyu 
(Bailiwick of Guernsey), v Združenem 
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Re-
publike Slovenije sprejela

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju 

častnega konzula Republike Slovenije v St. Peter 
Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey),  

v Združenem kraljestvu Velike Britanije  
in Severne Irske

I
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slove-

nije v St. Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v 
Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske (Uradni 
list RS, št. 16/20) preneha veljati.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-16/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-1811-0016

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2065. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju 
članov in delovanju Odbora za razpolaganje 
s sredstvi požarnega sklada

Na podlagi petega odstavka 58. člena Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ) je na predlog ministra za 
obrambo Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o imenovanju članov  

in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada

I
V Sklepu o imenovanju članov in delovanju Odbora za 

razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, 
št. 18/14, 82/15, 58/16 in 14/18) se točka I spremeni tako, da 
se glasi:

»I
V Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada se 

imenujejo:
– mag. Stanislav Lotrič, predsednik, predstavnik Uprave 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
– Janko Cerkvenik, član, predstavnik prostovoljnih ga-

silcev,
– Franc Petek, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev,

– Miran Korošak, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– Boris Žnidarko, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– mag. Biserka Hirci, članica, predstavnica s področja 

šolske dejavnosti,
– dr. Ivan Skubic, član, predstavnik s področja razisko-

valne dejavnosti,
– Igor Vrhovec, član, predstavnik s področja gospodar-

stva,
– Mateja Lamovšek, članica, predstavnica s področja 

zavarovalniške dejavnosti.«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00718-1/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2019-1911-0015

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2066. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena 
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19) ter na predlog 
ministrice za pravosodje, št. 701-36/2019 z dne 14. 7. 2020, 
je Vlada Republike Slovenije na 27. redni seji dne 23. 7. 2020 
izdala naslednjo

O D L O Č B O

Mag. Urška Germadnik Šupek, rojena 2. 5. 1984, se 
imenuje za okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem 
tožilstvu v Celju.

Št. 70101-8/2020/5
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2030-0024

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2067. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in prvega odstavka 34. člena 
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 
– ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19) ter na predlog 
ministrice za pravosodje, št. 701-66/2019 z dne 15. 7. 2020, 
je Vlada Republike Slovenije na 27. redni seji dne 23. 7. 2020 
izdala naslednjo
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O D L O Č B O

Katjuša Poropat Lakošeljac, rojena 21. 8. 1983, se imenu-
je za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Kopru.

Št. 70101-10/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2030-0025

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2068. Odločba o imenovanju okrajnega državnega 
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Kopru

Na podlagi petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Re-
publike 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) in prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 
19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19) ter na predlog ministrice za pra-
vosodje, št. 701-65/2019 z dne 15. 7. 2020, je Vlada Republike 
Slovenije na 27. redni seji dne 23. 7. 2020 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Damir Kusić, rojen 1. 9. 1979, se imenuje za okrajnega 
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Št. 70101-9/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2030-0026

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
2069. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika 

o identifikaciji in registraciji prašičev

Na podlagi četrtega odstavka 156. in četrtega odstavka 
160. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 
90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), petega 
odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o 
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – 
ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) ter petega odstavka 
12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni 
list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 
40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o identifikaciji  

in registraciji prašičev
1. člen

V Pravilniku o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni 
list RS, št. 112/13, 87/14, 15/16, 81/18 in 36/19) se v 7. členu v 

drugem odstavku v 3. in 4. točki na koncu tretje alineje podpičje 
nadomesti z vejico ter doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– številka spremnega lista;«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-235/2020
Ljubljana, dne 3. avgusta 2020
EVA 2020-2330-0094

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica  

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

USTAVNO SODIŠČE
2070. Odločba o ugotovitvi, da 2. člen Rebalansa 

proračuna Republike Slovenije za leto 
2019 ni bil v neskladju z Ustavo in Odločba 
o ugotovitvi, da 1., 3., 5., 29. in 30. člen Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 niso bili v neskladju 
z Ustavo

Številka: U-I-129/19-26
Datum: 1. 7. 2020

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo skupine poslank in poslancev Državnega zbora, 
na seji 1. julija 2020

o d l o č i l o :

1. Člen 2 Rebalansa proračuna Republike Slovenije za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) ni bil v neskladju z Ustavo.

2. Členi 1, 3, 5, 29 in 30 Zakona o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17, 83/18 in 19/19) niso bili v neskladju z Ustavo.

3. Zahteva za oceno zakonitosti 2. člena Rebalansa pro-
računa Republike Slovenije za leto 2019 se zavrže.

4. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 2., 3. in 
4. člena Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja dr-
žava za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 
65/17, 57/18 in 82/18), kolikor se nanaša na leto 2019, se 
zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
Navedbe predlagatelja
1. Skupina 32 poslancev Državnega zbora (v nadaljeva-

nju predlagatelj) vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 1., 3., 5., 
29. in 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (v nadaljevanju ZIPRS1819) in 
zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (v nadaljevanju 
Rb2019) ter 2., 3. in 4. člena Odloka o okviru za pripravo 
proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (v na-
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daljevanju Odlok o okviru).1 Predlagatelj predlaga Ustavnemu 
sodišču, naj po ugotovitvi zatrjevanih protiustavnosti oziroma 
nezakonitosti razveljavi Rb2019 in odpravi Odlok o okviru. 
Predlaga tudi, naj Ustavno sodišče naloži odpravo ugotovljene 
protiustavnosti ZIPRS1819.

2. Predlagatelj zatrjuje, da so izpodbijani akti v neskladju 
s 148. členom Ustave v zvezi z 2., 3., 3.a, 8. in 153. členom 
Ustave. Navaja, da ZIPRS1819 v izpodbijanih členih oprede-
ljuje sestavo in obseg proračuna ter nalaga izvrševanje prora-
čuna, kot je bil spremenjen z Rb2019, temelječim na Odloku 
o okviru. Ker naj bi »Odlok in na njem temelječi Rebalans ma-
terialno kršila vsebino fiskalnega pravila iz 148. člena Ustave 
v povezavi s 3. členom ZFisP [Zakona o fiskalnem pravilu]« 
(Uradni list RS, št. 55/15 – v nadaljevanju ZFisP), naj bi bil 
s 148. členom Ustave v nasprotju tudi ZIPRS1819, saj naj bi 
nalagal izvrševanje po obsegu protiustavnega proračunskega 
rebalansa. Predlagatelj pojasnjuje, da drugi odstavek 148. čle-
na Ustave konstitucionalizira ekonomsko načelo srednjeročne 
uravnoteženosti proračuna. Meni, da je Ustava konkretizacijo 
vsebine tega načela prepustila ZFisP, ki naj bi zato vseboval 
ustavno materijo oziroma naj bi imel vsebinsko kakovost Usta-
ve. To naj bi bilo razvidno tudi iz večine, ki jo Ustava zahteva 
za njegovo sprejetje v Državnem zboru.2 Predlagatelj nadaljuje, 
da je posledično mogoče vsebino 148. člena Ustave ugotoviti 
zgolj s hkratno uporabo 3. člena ZFisP, predvsem eksaktnih 
matematičnih formul iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, 
na katerih osnovi se izračunava najvišja še ustavno dopustna 
meja izdatkov sektorja država v posameznem letu.3

3. Predlagatelj se sklicuje na dokumenta Fiskalnega sve-
ta (Ocena skladnosti Odloka o spremembah Odloka o okviru 
za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 
do 2020 s fiskalnimi pravili, december 2018 – v nadaljevanju 
Ocena december/18 in Ocena skladnosti Predloga rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2019 s fiskalnimi pravili, 
februar 2019 – v nadaljevanju Ocena februar/19). Iz njiju naj 
bi izhajalo, da Odlok o okviru in Rb2019 predvidevata v letu 
2019 povišanje izdatkov sektorja država za 1,13 milijarde EUR 
glede na leto 2018, kar naj bi nasprotovalo 3. členu ZFisP in 
s tem tudi 148. členu Ustave. Formula za izračun srednje-
ročne uravnoteženosti proračuna iz te zakonske določbe naj 
bi namreč dovoljevala le za okoli 270 milijonov EUR manjše 
povečanje celotnih izdatkov sektorja država od predvidenega 
v sprejetem Odloku o okviru. Po oceni predlagatelja so zato 
izpodbijane določbe ZIPRS1819, Rb2019 in Odloka o okviru 
v neskladju s 148. členom Ustave, ker za 270 milijonov EUR 
prekoračujejo najvišji dopustni obseg porabe v sektorju država. 
Iz navedb predlagatelja izhaja, da meni, da Odlok o okviru krši 
tudi »postopkovno obligacijo srednjeročnega proračunskega 
načrtovanja«, vsebovano v 148. členu Ustave, ker je odstopil 
od zahteve po hkratnem sprejemanju proračunskega okvira in 
proračuna/rebalansa oziroma je spremenil proračunski okvir 
samo za eno leto.

4. Predlagatelj zatrjuje tudi nezakonitost Rb2019 in Odlo-
ka o okviru. Oba akta naj bi bila v neskladju s 3. členom ZFisP 
iz enakega razloga, kot ga predlagatelj navaja za neskladje s 
148. členom Ustave, torej zaradi 270 milijonov EUR previsoke 

1 Čeprav predlagatelj na 2., 5. in 12. strani zahteve za oceno 
ustavnosti navaja, da izpodbija le 3. in 4. člen Odloka o okviru, s 
6. strani zahteve izhaja, da izpodbija tudi 2. člen Odloka o okviru. 

2 Predlagatelj na 4. strani zahteve, 9. točka, navaja: »Pravno 
konkretizacijo vsebine tega načela pa je Ustava iz (nomo)-tehničnih 
razlogov prepustila zakonu, konkretno ZFisP. Gre torej za materio 
constitutionis. To njegovo ustavnopravno vsebinsko kvaliteto pa 
potrjuje tudi ustavna procesna zahteva, ki za sprejem ZFisP na-
rekuje ustavno večino.« Dodatno na 7. strani zahteve, 19. točka, 
predlagatelj navaja, da je ZFisP »izvedba materie constitutionis«. 

3 Predlagatelj na 5. strani zahteve, 10. točka, navaja: »Vse-
bino pravnega pravila iz 148. člena Ustave je posledično mogoče 
ugotoviti zgolj s hkratno uporabo 3. člena ZFisP, ki je zato materia 
constitutionis. Ta v 3. oz. 4. točki 3. člena ZFisP vsebuje eksaktno 
matematično formulo …« 

porabe sektorja država. Za Rb2019 predlagatelj zatrjuje, da 
gre za proračun, torej za akt, ki po ustaljeni presoji Ustavnega 
sodišča ne sme derogirati zakonskih določb. Glede Odloka o 
okviru navaja, da je v neskladju tudi s 6. členom ZFisP, ker ni 
bil sprejet hkrati z Rb2019 in je bil sprejet le za tekoče leto, ne 
pa za obdobje treh let.

5. Predlagatelj se zavzema, da v obravnavanem primeru 
presoja Ustavnega sodišča, čeprav gre za regulacijo ekonom-
skih vprašanj, ne sme biti zadržana. Zakonodajalec naj bi na-
mreč z zapisom fiskalnega pravila v Ustavo konstitucionaliziral 
ekonomsko načelo najvišje dopustne porabe sektorja država 
za namene doseganja srednjeročne uravnoteženosti javnih 
financ. Člen 148 Ustave in na njegovi podlagi kot izvedba 
ustavne materije še ZFisP Državnemu zboru in Vladi jemljeta 
diskrecijo glede določanja najvišje dopustne javne porabe. 
Sprejeta naj bi bila na podlagi 3. člena Fiskalnega pakta, ki ga 
je z zakonom ratificiral Državni zbor.4 Po mnenju predlagatelja 
fiskalno pravilo Vladi in Državnemu zboru ne odvzema alokacij-
skih, stabilizacijskih in prerazdelitvenih pristojnosti na področju 
javnih financ, temveč jih le omeji na najvišji ustavno dopustni 
obseg javnih izdatkov. Predlagatelj je prepričan, da bi morala 
biti presoja Ustavnega sodišča glede spoštovanja ustavnega 
okvira najvišje dopustne porabe sektorja država stroga, sicer 
naj bi bile ogrožene temeljne funkcije javnih financ. Potrebo po 
strogi presoji Ustavnega sodišča utemeljuje tudi z očitkom, da 
Vlada in Državni zbor ne spoštujeta niti postopkovne obliga-
cije srednjeročnega proračunskega načrtovanja. Predlagatelj 
meni, da bi odklonitev vsebinske presoje izpodbijanih aktov 
ali uporaba milega standarda presoje s puščanjem širokega 
polja politične diskrecije izvotlila ustavno fiskalno pravilo in ga 
spremenila v mrtvo črko na papirju Ustave.

6. Predlagatelj zatrjuje, da nespoštovanje stališč Fiskal-
nega sveta, ki so avtoritativna, zakonsko predpisana razlaga 
148. člena Ustave, pomeni tudi kršitev načela delitve oblasti 
iz drugega odstavka 3. člena Ustave. Dopušča sicer, da bi 
Državni zbor in Vlada v posamičnem primeru lahko odstopila 
od razlage Fiskalnega sveta kot neodvisnega in za razlago 
fiskalnega pravila specializiranega organa, vendar bi morala za 
to navesti zelo prepričljive razloge v javnem interesu. Tega naj v 
konkretnem primeru ne bi naredila. Prav tako naj ne bi nobena 
»legitimirana institucija« uveljavljala očitnih napak v izračunu 
Fiskalnega sveta. Predlagatelj od Ustavnega sodišča ne pri-
čakuje razreševanja ekonomskih vprašanj glede primernosti 
porabe in razdelitve sredstev proračuna, pač pa le odgovor na 
ustavnopravno vprašanje spoštovanja meje ustavno dopustne 
najvišje porabe v sektorju država. Odgovor na to vprašanje naj 
bi bil eksaktno ugotovljiv z uporabo formul iz tretjega in četrtega 
odstavka 3. člena ZFisP, za avtoritativno razlago katerih naj bi 
bil pristojen Fiskalni svet.5 Njegovi izračuni naj bi po načelu 
specializacije zavezovali tudi Ustavno sodišče.

7. Predlagatelj še opozarja, da je Ustavno sodišče v od-
ločbi št. U-II-1/12, U-II-2/12 z dne 17. 12. 2012 (Uradni list RS, 
št. 102/12, in OdlUS XIX, 39) izpostavilo, da je spoštovanje 
Fiskalnega pakta ključno zaradi spoštovanja 3.a, 8. in 2. člena 
Ustave v zvezi s 50. členom Ustave. Nespoštovanje fiskalnega 
pravila iz 148. člena Ustave naj bi lahko ogrozilo finančno sta-
bilnost celotne Evropske unije (v nadaljevanju EU). Republika 
Slovenija naj bi se zavezala k spoštovanju fiskalnega pravila 
na ravni svojih »integracijskih zavez« znotraj EU. Poleg tega 
naj bi Fiskalni pakt zahteval tako spoštovanje fiskalnih pravil 

4 Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v eko-
nomski in monetarni uniji med Kraljevino Belgijo, Republiko Bol-
garijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko 
Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko 
republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, 
Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Madžarsko, 
Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Polj-
sko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slova-
ško republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko (Uradni list 
RS, št. 35/12, MP, št. 4/12 – v nadaljevanju Fiskalni pakt).

5 Glej 26. točko zahteve. 
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kot tudi vloge in namena Fiskalnega sveta. Predlagatelj se 
v zvezi z vlogo Fiskalnega sveta kot neodvisnega organa, ki 
spremlja skladnost s fiskalnimi pravili, sklicuje tudi na nekatere 
sekundarne pravne akte EU.

Odgovor Državnega zbora
8. Državni zbor je odgovoril na zahtevo. Meni, da niso 

izpolnjene procesne predpostavke za vsebinsko obravnavo 
zahteve za oceno ustavnosti, podrejeno pa jo ocenjuje za ne-
utemeljeno. Dvomi o aktivni legitimaciji skupine poslancev, ki 
so jo vložili. S sklicevanjem na strokovno literaturo utemeljuje 
stališče, da naj bi tudi za predlagatelja veljalo, da mora izkazati 
obstoj t. i. pravovarstvene potrebe, ki presega »abstraktno željo 
po perfekciji pravnega reda«. Predlagatelj naj ne bi trdil, da 
bi ugoditev zahtevi izboljšala njegov pravni položaj ali pravni 
položaj kateregakoli pravnega subjekta.

9. Državni zbor zastopa stališče, da Rb2019 in Odlok 
o okviru nista predpisa in da Ustavno sodišče ni pristojno za 
odločanje o njuni ustavnosti oziroma zakonitosti. Sklicuje se 
na odločitve Ustavnega sodišča št. U-I-40/96 z dne 3. 4. 1997 
(Uradni list RS, št. 24/97, in OdlUS VI, 46), št. U-I-167/07 z 
dne 9. 10. 2008 in št. U-I-1/11 z dne 25. 5. 2011 (Uradni list 
RS, št. 45/11). Iz njih naj bi izhajalo, da proračun nima zunanjih 
pravnih učinkov, ker naj ne bi vplival na pravna razmerja med 
proračunskimi uporabniki in neoblastnimi pravnimi subjekti, 
pač pa naj bi povzročal pravne učinke le v razmerjih med 
proračunskimi uporabniki. Tak zaključek naj bi izhajal tudi iz 
postopka njegovega sprejemanja. Poleg tega Državni zbor 
meni, da proračun (oziroma rebalans proračuna) ne vsebuje 
norm, ki bi abstraktno in splošno urejale pravice in obveznosti 
proračunskih uporabnikov. Odlok o okviru naj bi bil predpis le 
formalno, po svoji dejanski pravni naravi pa ne, ker naj ne bi 
imel zunanjih pravnih učinkov, prav tako naj ne bi vseboval 
splošnih in abstraktnih norm. Določbe Odloka o okviru naj bi 
bile konkretne (ne abstraktne), ker naj se ne bi nanašale na 
vnaprej nedoločeno število vnaprej zamišljenih situacij, v ka-
terih se dejanski stan subsumira pod abstraktno pravilo. Bile 
naj bi tudi posamične (ne splošne), ker naj se ne bi nanašale 
na nedoločen krog oseb, pač pa naj bi zavezovale le Vlado, in 
sicer v razmerju do Državnega zbora, Komisije in Sveta EU. 
Konkretno in posamično naravo pravil Odloka o okviru naj bi 
potrjeval tudi postopek njegovega sprejetja. V tej zvezi Državni 
zbor opozarja med drugim na drugi in četrti odstavek 6. člena 
ZFisP, iz katerih naj bi sledilo, da Odlok o okviru ustvarja pravne 
učinke za Vlado že s sprejetjem v Državnem zboru in ne šele, 
kot naj bi bilo značilno za predpise, od dneva uveljavitve, ki je 
vezan na objavo v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta akt 
naj bi pravno učinkoval zgolj na Vlado v razmerju do Državnega 
zbora in naj bi pomenil izpeljavo načela delitve oblasti v smislu 
vključitve Državnega zbora v proračunsko načrtovanje. Državni 
zbor zanika njegove eksterne pravne učinke na druge organe 
ali posameznike.

10. Državni zbor izpostavlja, da je zahteva predlagatelja, 
kolikor se nanaša na ZIPRS1819, neobrazložena in pavšal-
na. Dodaja, da zakon o izvrševanju proračuna ne more biti 
protiustaven že samo zato, ker izvršuje morebiti protiustaven 
ali nezakonit proračun. V razmerju do proračuna naj bi imel 
ZIPRS1819 samostojno naravo. Ne bi naj bil akcesoren pro-
računu, z določbami pomožne, postranske narave. Nasploh 
Državni zbor ocenjuje, da zakon o izvrševanju proračuna ne 
more izvajati fiskalnega pravila in biti v neskladju s 148. členom 
Ustave. Drugih razlogov za protiustavnost ZIPRS1819 pa naj 
predlagatelj ne bi navedel.

11. Državni zbor ne sprejema, da bi bila v 3. členu ZFisP 
urejena ustavna materija in da vsebine ustavnega načela sre-
dnjeročne uravnoteženosti proračuna ne bi bilo mogoče določiti 
brez hkratne uporabe te zakonske določbe. ZFisP naj bi imel 
normativno moč zakona ne glede na večino, predpisano za 
njegovo sprejetje; njegova vsebina naj ne bi bila del Ustave. 
Državni zbor vsebine 148. člena Ustave ne navezuje na za-
konska pravila ZFisP o izračunavanju zgornje meje obsega 
izdatkov sektorja država. Ta letna zgornja meja naj ne bila 

ustavnopravno vprašanje. Njena morebitna prekoračitev naj 
ne bi pomenila kršitve 148. člena Ustave. Državni zbor nače-
lo srednjeročne uravnoteženosti razlaga kot ustavno jamstvo 
države kreditodajalcem, da ne bo prišla v dolžniško zamudo in 
bankrotirala. Poudarja še njegov pomen za zniževanje javne-
ga dolga ter za vodenje anticiklične ekonomske politike brez 
tveganja za naraščanje javnega dolga in brez ogrožanja sol-
ventnosti države. Državni zbor se sklicuje tudi na pripravljalna 
gradiva v postopku sprejemanja Ustavnega zakona o spre-
membi 148. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 47/13 – v nadaljevanju UZ148).

12. Državni zbor opozarja, da predlagatelj ne utemeljuje, 
da bi Rb2019 in Odlok o okviru ogrožala srednjeročno uravno-
teženost javnih financ, vodila v neizpolnitev oziroma zamujeno 
izpolnitev javnofinančnih obveznosti ali v povečanje javnega 
dolga. Srednjeročna vzdržnost javnih financ naj s prekorači-
tvijo meje najvišjega obsega izdatkov sektorja država v višini 
270 milijonov EUR ne bi mogla biti ogrožena do te mere, da bi 
bilo ogroženo izpolnjevanje obveznosti države do kreditodajal-
cev. Načelo srednjeročne uravnoteženosti brez zadolževanja 
naj bi se moglo doseči na več načinov. Način, ki je bil izbran v 
ZFisP, naj bi bil le eden izmed mogočih načinov za uresniče-
vanje tega načela.6 Državni zbor meni, da bi presoja skladnosti 
ZIPRS1819 z ZFisP pomenila nedopustno presojo skladnosti 
hierarhično prirejenih zakonov.

13. Državni zbor odgovarja tudi na očitke o nezakonitosti 
Rb2019 in Odloka o okviru. Navaja, da je v 3. členu ZFisP 
urejeno izvajanje ustavnega načela srednjeročne uravnote-
ženosti. Vendar naj bi bil način izvedbe ustavnega fiskalnega 
pravila določen zgolj v prvem odstavku 3. člena ZFisP, ne pa z 
matematičnima formulama (neenačbama) v tretjem in četrtem 
odstavku 3. člena ZFisP. Državni zbor meni, da je »za preso-
jo, ali je spoštovano načelo zakonitosti pri izvedbi fiskalnega 
pravila«, pomembno le, ali je bil v posameznem letu strukturni 
saldo sektorja država nižji od vrednosti v Fiskalnem paktu, sre-
dnjeročno pa najmanj izravnan. Izračun najvišje dopustne ravni 
izdatkov sektorja država naj ne bi bil ključnega pomena.7 Pre-
koračitev te ravni v posameznem letu naj sama po sebi ne bi 
pomenila kršitve z zakonom določenega izvajanja srednjeročne 
uravnoteženosti. Samo s tako prekoračitvijo naj namreč ne bi 
bilo mogoče izkazati kršitve prvega odstavka 3. člena ZFisP. 
Državni zbor poudarja, da se pravilnost izvedbe fiskalnega 
pravila v posameznem letu lahko s polno zanesljivostjo ugota-
vlja šele za nazaj. Posamezni elementi neenačb iz tretjega in 
četrtega odstavka 3. člena ZFisP naj ne bi bili enostavno dolo-
čljivi, določitev njihove vrednosti pa naj ne bi bila matematično 
eksaktna operacija. Državni zbor podrobneje opiše dvome in 
razprave znotraj ekonomske stroke glede natančne opredelitve 
spremenljivk v zvezi s tema neenačbama.

14. Državni zbor povzame, da bi predlagatelj lahko do-
kazal kršitev 3. člena ZFisP le za nazaj, če bi se naknadno 
izkazalo, da strukturni saldo sektorja država v letu 2019 ni 
dosegel vrednosti iz prvega odstavka 3. člena ZFisP. Vnaprej, 
na podlagi ocen Fiskalnega sveta, na katere se sklicuje pre-
dlagatelj, naj tega ne bi bilo mogoče zanesljivo napovedati. To 
tezo Državni zbor ilustrira s sklicevanjem na novejši dokument 
Fiskalnega sveta, tj. na Oceno skladnosti javnofinančne politi-
ke s fiskalnimi pravili na podlagi osnutka Programa stabilnosti 
2019 in predloga Odloka o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, april 2019 (v 
nadaljevanju Ocena april/19). Iz njega naj bi bilo razvidno, da 

6 Državni zbor opozarja na 18. opombo odločbe Ustavnega 
sodišča št. U-I-150/15 z dne 10. 11. 2016 (Uradni list RS, št. 76/16, 
in OdlUS XXI, 29), iz katere naj bi izhajalo, da ZFisP predpisuje 
izvedbo ustavnega načela iz drugega odstavka 148. člena Usta-
ve. Poleg tega naj bi ZFisP v slovenski pravni red delno prenašal 
Direktivo Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v 
zvezi s proračunskimi okviri držav članic (UL L 306, 23. 11. 2011). 

7 Državni zbor kljub temu prav za ta izračun navede, da naj 
bi zagotavljal, da bo v posameznem letu strukturni saldo sektorja 
država nižji od referenčne vrednosti. 



Stran 4600 / Št. 108 / 7. 8. 2020 Uradni list Republike Slovenije

se ocene skladnosti spreminjajo tudi med proračunskim letom. 
Ocena zakonitosti Rb2019 in Odloka o okviru, ki bi upoštevala 
zgolj trenutek njunega sprejetja in posamično oceno Fiskalne-
ga sveta, naj bi bila preuranjena in strokovno problematična. 
Ocene Fiskalnega sveta se neprestano spreminjajo in pomenijo 
statične ocene dinamičnega stanja ter v resnici podajo le sliko 
skladnosti z javnofinančnimi pravili v posameznem trenutku 
in na podlagi tedaj razpoložljivih podatkov. Državni zbor še 
opozarja, da ni mogoče enačiti prekoračenega zneska celotnih 
izdatkov sektorja država z zneskom, ki se nanaša zgolj na eno 
izmed blagajn. Rb2019 naj sploh ne bi določal domnevno za 
270 milijonov EUR previsokega povišanja izdatkov sektorja 
država, ker naj bi se nanašal samo na državni proračun, ki je 
le ena od blagajn javnih financ.

15. Državni zbor odgovarja tudi na očitke predlagatelja, da 
Odlok o okviru ni bil sprejet hkrati z Rb2019 in da je bil sprejet 
le za tekoče leto, ne pa za obdobje treh let. Pojasnjuje, da je bil 
Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov 
sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, 
št. 82/18 – v nadaljevanju Odlok o okviru-C), ki se nanaša 
zgolj na leto 2019, sprejet 21. 12. 2018, torej pred predložitvijo 
predloga Rb2019 v sprejetje. Obveznost srednjeročnega pro-
računskega načrtovanja naj ne bi bila kršena, ker naj bi Vlada 
leta 2019 predlagala le proračunski rebalans.

16. Državni zbor trdi, da ZFisP ne določa, da so ocene 
Fiskalnega sveta o skladnosti s fiskalnimi pravili v zvezi z akti, 
ki se sprejemajo v Državnem zboru, za druge državne organe 
zavezujoče. Tega naj ne bi trdil niti Fiskalni svet. Drugačno 
pojmovanje naj bi kršilo načelo delitve oblasti, ker bi Fiskalni 
svet prevladal nad zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Če-
prav naj bi šlo za specializiran in visoko strokoven organ, naj 
njegove ocene ne bi imele avtoritativnega značaja, še zlasti ne 
v razmerju do Ustavnega sodišča.

17. V zvezi s standardom ustavnosodne presoje v obrav-
navani zadevi Državni zbor ne vidi podlage za strogo presojo 
in se zavzema za zadržan pristop Ustavnega sodišča. V zadevi 
naj bi se zastavljala ekonomska vprašanja, glede katerih naj bi 
se presoja ustavnosti običajno omejila na ugotavljanje, ali se je 
Državni zbor gibal znotraj razumnih ustavnih okvirov.

18. Državni zbor nazadnje zatrjuje, da drugačna odloči-
tev od tiste, ki jo predlaga predlagatelj, fiskalnega pravila ne 
bi spremenila v mrtvo črko na papirju. ZFisP, Fiskalni pakt in 
akti EU o ekonomskem upravljanju naj bi vsebovali učinkovita 
orodja, ki varujejo izvedbo fiskalnega pravila.

Mnenje Vlade
19. Mnenje o zahtevi je podala Vlada. Meni, da je zahteva 

v celoti neutemeljena. Rb2019 in Odlok o okviru naj ne bi bila 
predpisa. Ta akta naj ne bi vsebovala splošnih in abstraktnih 
pravnih pravil, s katerimi bi se urejale pravice in obveznosti 
pravnih subjektov oziroma ki bi navzven povzročala pravne 
učinke. Vlada namreč meni, da je rebalans proračuna zgolj nu-
merično določen obseg sredstev, ki je potreben za financiranje 
vsebin iz zakonov in drugih predpisov, in da Odlok o okviru zgolj 
numerično določa višino dopustnih izdatkov za celoten sektor 
država in za posamezne blagajne javnega financiranja. Vlada 
dvomi o pristojnosti Ustavnega sodišča »za odločitev, s katero 
bi lahko brez dvoma ugotovilo, da proračuni sektorja država 
niso uravnoteženi«.

20. Vlada razlaga »prihodke in izdatke« iz drugega od-
stavka 148. člena Ustave tako, da ne gre za prihodke in izdatke 
v smislu slovenskih računovodskih predpisov, pač pa za prihod-
ke in izdatke po metodologiji ESA 2010 (v nadaljevanju meto-
dologija ESA), ki temelji na Uredbi (EU) št. 549/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem 
sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji 
(UL L 174, 26. 6. 2013 – v nadaljevanju Uredba št. 549/2013).8 
Vlada poleg tega pojasnjuje, da se v najvišji obseg izdatkov 

8 Vlada opozarja, da se proračuni v Republiki Sloveniji pripra-
vljajo po računovodskem načelu denarnega toka, prihodki in izdatki 
po metodologiji ESA pa temeljijo na obračunskem načelu. 

sektorja država iz 2. člena Odloka o okviru vštevajo izdatki vseh 
institucionalnih enot sektorja država (S.13) po Standardni kla-
sifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS),9 torej izdatki države, 
občin, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje ter nekaterih gospodarskih 
družb pod nadzorom države.

21. Vlada trdi, da ocena Fiskalnega sveta ne sproži prav-
ne obveznosti Vlade ali Državnega zbora, da spremenita prora-
čunske dokumente tako, da bodo skladni s pričakovanji Fiskal-
nega sveta. Fiskalni svet naj takega (neposrednega) vpliva na 
fiskalno politiko ne bi imel. Vlada povzema zakonsko ureditev 
interakcij med Vlado, Državnim zborom in Fiskalnim svetom. 
Kljub posebnemu pomenu Fiskalnega sveta, katerega ocene 
je treba preveriti in se do njih opredeliti, naj bi pristojnost za 
ugotavljanje srednjeročne uravnoteženosti proračuna v skladu 
z ZFisP ostala na Vladi.

22. V zvezi z ustavnim načelom srednjeročne uravno-
teženosti proračuna brez zadolževanja Vlada navaja, da je 
srednjeročnost povezana s položajem gospodarstva glede na 
gospodarski cikel in prihodnje napovedi. Srednjeročno obdo-
bje naj bi zajemalo tako konjunkturo kot recesijo. V splošnem 
Vlada meni, da pri pripravi proračunskih aktov ni mogoče upo-
števati le ene napovedi v enem obdobju. Matematično naj bi 
bilo nemogoče fiksno določiti gospodarske cikle. Osnovni cilj 
pri oblikovanju fiskalne politike naj bi bilo doseganje srednje-
ročnega proračunskega cilja. Vlada še opozarja, da je končna 
realizacija proračunskih parametrov lahko drugačna od načrto-
vane. Zato naj bi bilo načrtovanje srednjeročne uravnoteženosti 
zahtevno in odvisno od mnogih dejavnikov. Po mnenju Vlade 
naj srednjeročne uravnoteženosti ne bi bilo mogoče ugotavljati 
izključno na podlagi podatkov posameznega leta, temveč v 
daljšem časovnem obdobju.

23. Vlada podaja vsebinske razloge, zakaj so se z Odlo-
kom o okviru-C povišali izdatki sektorja država in posameznih 
javnih blagajn. Priznava obstoj določenega tveganja zaradi 
določitve višine izdatkov na zgornji dopustni meji. Vendar naj bi 
to tveganje blažil 11. člen ZIPRS1819, ki ureja možnost poseb-
nih ukrepov za uravnoteženje proračuna v primeru negativnih 
gospodarskih trendov. Vlada poudarja, da Rb2019 ne preko-
račuje obsega izdatkov iz Odloka o okviru. Obenem pričakuje, 
da bodo dejanski izdatki v državnem proračunu celo nižji od 
načrtovanih. ZIPRS1819 naj bi znižal dopustni obseg zadolže-
vanja za leto 2019. Stališče Vlade je, da predlagatelj ni pojasnil 
razlogov za protiustavnost izpodbijanih določb tega zakona.

24. Vlada meni, da bi predlog predlagatelja, naj Ustavno 
sodišče odpravi Odlok o okviru, povzročil neskladje s 148. čle-
nom Ustave ter potrebo po drastičnem posegu v ustavne 
pravice posameznikov in po znižanju izdatkov občin. Podobno 
vidi Vlada v morebitni razveljavitvi Rb2019 tveganje za re-
sne motnje v delovanju države, za drastično nižanje izdatkov 
s posledicami za ustavne pravice ter za nujnost ustreznih 
rebalansov proračunov občin in finančnih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna.

25. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila 
poslana predlagatelju v izjavo. Predlagatelj se o njiju ni izjavil.

Pojasnila Fiskalnega sveta
26. Ustavno sodišče je zaprosilo Fiskalni svet, ki je samo-

stojen in neodvisen državni organ, ki pripravlja in javno objavlja 
ocene v zvezi s skladnostjo javnofinančne politike s fiskalnimi 
pravili,10 naj sporoči, kako ustaljeno razlaga oziroma kako 
splošno sprejeto razume določena vprašanja v zvezi s fiskalnim 
pravilom, kakor velja v slovenskem pravnem redu.

27. V zvezi z razlago besedne zveze »prihodki in izdatki 
proračunov države« iz drugega odstavka 148. člena Ustave 
Fiskalni svet pojasnjuje, da mora na podlagi veljavnih predpi-
sov upoštevati proračunske agregate, skladne z metodologijo 
ESA. Tako naj po njegovem razumevanju pojem proračunskih 

9 Glej Uredbo o standardni klasifikaciji institucionalnih sektor-
jev (Uradni list RS, št. 107/13). 

10 Prvi odstavek 7. člena ZFisP.



Uradni list Republike Slovenije Št. 108 / 7. 8. 2020 / Stran 4601 

izdatkov iz drugega odstavka 148. člena Ustave ne bi imel ena-
kega pomena kot v 12. točki prvega odstavka 3. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr, 101/13 in 13/18 – v nadaljevanju ZJF),11 
ki naj bi odražala metodologijo Mednarodnega denarnega skla-
da Government Finance Statistics (v nadaljevanju metodologija 
GFS), po kateri se sicer pripravljajo proračuni države in občin. 
Fiskalni svet navaja, da ministrstvo za finance Fiskalnemu 
svetu predloži dokument, ki agregate državnega proračuna 
po metodologiji GFS prevede v agregate sektorja država po 
metodologiji ESA.

28. Fiskalni svet je na poziv Ustavnega sodišča podrobno 
opisal svoja stališča glede delovanja mehanizma fiskalnega 
pravila iz drugega odstavka 148. člena Ustave oziroma iz rele-
vantnih členov ZFisP. Fiskalni svet v začetku procesa priprave 
proračunskih dokumentov preveri, ali je dosežen srednjeročni 
proračunski cilj (Medium-Term Budgetary Objective – v nada-
ljevanju MTO), ki je po vsebini minimalni letni strukturni saldo 
sektorja država, ki ga morajo zagotavljati države članice Eko-
nomske in monetarne unije (v nadaljevanju EMU).12 V nada-
ljevanju Fiskalni svet preverja izpolnjevanje fiskalnih pravil na 
podlagi ZFisP oziroma na podlagi prvega, tretjega in četrtega 
odstavka 3. člena ZFisP ter 15. člena ZFisP.13

29. Fiskalni svet šteje, da so prvi, tretji in četrti odsta-
vek 3. člena ZFisP povezani. Prvi odstavek 3. člena ZFisP14 
Fiskalni svet razume tako, da je določba razdeljena na dva 
vsebinsko ločena dela. Prvi del prvega odstavka 3. člena ZFisP 
(prihodki in izdatki proračunov države so srednjeročno uravno-
teženi brez zadolževanja, če strukturni saldo sektorja država v 
posameznem letu ni nižji od minimalne vrednosti, določene v 
ratificirani mednarodni pogodbi, ki ureja stabilnost, usklajevanje 
in upravljanje v EMU) naj bi se nanašal na vsako posamezno 
proračunsko leto in naj bi v bistvu odkazoval na vsakokratni 
MTO.15 To pravilo naj bi se vedno nanašalo na letni strukturni 
saldo, za posamezno leto.

30. Drugi del prvega odstavka 3. člena ZFisP (v srednje-
ročnem obdobju pa je strukturni saldo sektorja država najmanj 
izravnan ali je v presežku) po navedbah Fiskalnega sveta 
zadeva srednjeročno obdobje, v katerem se preverjajo rezul-
tati (letnih) strukturnih saldov. Strukturni saldo srednjeročnega 
obdobja naj ne bi smel biti negativen, pač pa naj bi moral vedno 
(za vsako srednjeročno obdobje) dosegati vrednost 0 (nič) ali 

11 Po tej določbi so izdatki »vsi odhodki, sredstva za dana 
posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila 
glavnic dolga«. 

12 Fiskalni pakt za države pogodbenice v točki (b) (1) 3. člena 
določa, da MTO ne sme biti določen pod vrednostjo – 0, 5 % bruto 
domačega proizvoda po tržnih cenah (v nadaljevanju BDP). Izje-
ma za države z ugodnim razmerjem med javnim dolgom in BDP 
ter majhnim tveganjem za dolgoročno vzdržnost javnih financ je 
določena v točki (d) (1) 3. člena Fiskalnega pakta (minimalni MTO 
v višini – 1 % BDP). Fiskalni svet pokaže, kako je MTO za posa-
mezno leto lahko določen v višji vrednosti od minimalne dopustne 
(npr. za Republiko Slovenijo v letih 2017–2019 na 0,25 % BDP), 
obenem pa naj bi pravila prava EU dovoljevala toleranco odstopanj 
navzdol v višini 0,25 % BDP tako, da se zahteva po pozitivnem 
MTO v višini 0,25 % BDP lahko v praksi doseže že z izravnanim 
strukturnim saldom. 

13 Člen 15 ZFisP naj bi bil relevanten le za obdobja, ko Repu-
blika Slovenija ni dosegala MTO; po stališču Fiskalnega sveta je bil 
MTO dosežen že leta 2017. Zato Fiskalni svet pri oceni proračun-
skih dokumentov za leto 2019 ni uporabil 15. člena ZFisP, ampak 
3. člen ZFisP, ki se je po njegovem mnenju začel uporabljati (Fi-
skalni svet navede, da je tedaj »stopil v veljavo«), ko je Republika 
Slovenija prvič dosegla MTO, torej leta 2017. 

14 Določba se v celoti glasi: »Prihodki in izdatki proračunov 
države so srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, če struk-
turni saldo sektorja država v posameznem letu ni nižji od minimalne 
vrednosti, določene v ratificirani mednarodni pogodbi, ki ureja sta-
bilnost, usklajevanje in upravljanje v ekonomski in monetarni uniji, 
v srednjeročnem obdobju pa je najmanj izravnan ali je v presežku.« 

15 Glej opombo št. 12. 

višjo. Pojasnila Fiskalnega sveta je razumeti, da je ta strukturni 
saldo srednjeročnega obdobja zbirna (skupna) vrednost, ki se 
določi kot povprečje16 letnih strukturnih saldov posameznih let 
tega obdobja. Iz pojasnil kot celote je mogoče skleniti, da je 
drugi del prvega odstavka 3. člena ZFisP dodatna varovalka 
v smislu fiskalne strogosti. Pravilo o strukturnem saldu sre-
dnjeročnega obdobja po mnenju Fiskalnega sveta učinkuje 
šele od leta 2017 naprej, zato naj bi njegovo spoštovanje prvič 
preverjal šele v Oceni april/19, za srednjeročno obdobje, ki se 
je začelo leta 2017.

31. Fiskalni svet je nadalje obrazložil tudi uporabo četr-
tega odstavka 3. člena ZFisP.17 Ko Fiskalni svet oceni – kot 
je ocenil za obdobje od leta 2018 do leta 2020 –, da se bo 
gospodarstvo nahajalo v pozitivnem delu gospodarskega ci-
kla, pri ugotavljanju maksimalno dovoljenega obsega javnih 
izdatkov uporabi četrti odstavek 3. člena ZFisP. Ta določba naj 
bi bila uporabljena pri izdelavi Ocene december/18 in Ocene 
februar/19. Kot je Fiskalni svet pojasnil, prvi del prvega odstav-
ka 3. člena ZFisP načeloma dovoljuje minimalni letni strukturni 
saldo sektorja država na ravni MTO. Vendar je lahko MTO v po-
sameznih letih nižji od 0 % BDP in je tedaj prvemu delu prvega 
odstavka 3. člena ZFisP v teh posameznih letih zadoščeno, če-
tudi je letni strukturni saldo sektorja država dejansko negativen 
(obstaja strukturni primanjkljaj). Četrti odstavek 3. člena ZFisP 
naj bi, za leta gospodarske ekspanzije, na katera se nanaša, 
onemogočal, da bi bilo že s tem zadoščeno obveznostim drža-
ve iz naslova fiskalnega pravila. Fiskalni svet pojasnjuje, da je 
matematični zapis v tej določbi definicija strukturnega salda v 
posameznem letu, ki znaša 0 % BDP ali več.18 Fiskalni svet vidi 
součinkovanje tretjega in četrtega odstavka 3. člena ter obeh 
delov prvega odstavka 3. člena ZFisP v tem, da se zapoved 
izravnanosti ali pozitivnosti strukturnega salda srednjeročnega 
obdobja (drugi del prvega odstavka 3. člena ZFisP) pomaga 
zagotavljati prav s praviloma iz tretjega in četrtega odstavka 
3. člena ZFisP o zgornji meji obsega izdatkov sektorja država 
v posameznem letu. Ker je za MTO lahko določena tudi nega-
tivna vrednost, naj zagotavljanje letnega strukturnega salda 
zgolj na ravni MTO (prvi del prvega odstavka 3. člena ZFisP) 
ne bi omogočalo doseganja izravnanega oziroma presežnega 
strukturnega salda v srednjeročnem obdobju. Zato naj bi četrti 
odstavek 3. člena ZFisP za vsako leto, za katero se uporablja, 
zahteval izravnan ali presežni strukturni saldo.

32. Pravilo o izravnanem ali presežnem strukturnem saldu 
srednjeročnega obdobja, ki zahteva povprečje oziroma vsoto 
letnih strukturnih saldov vseh let obdobja na vrednosti nič ali 
več, je, kot navaja Fiskalni svet, mogoče doseči na več nači-
nov: (a) izravnan strukturni saldo v vseh letih gospodarskega 
cikla, (b) nižja realizacija izdatkov, kot izhajajo iz formul iz tre-
tjega in četrtega odstavka 3. člena ZFisP, (c) kombinacija prvih 
dveh navedenih rešitev in (č) ob že ustvarjenem strukturnem 

16 Poleg tega Fiskalni svet ugotavlja, da se v srednjeročnem 
obdobju opazuje vsota ocen strukturnega salda v posameznih letih 
vsakokratnega gospodarskega cikla. Matematično je povprečje več 
letnih saldov (aritmetična sredina) izravnano ali v presežku (nič ali 
več) le tedaj, ko je njihova vsota enaka nič ali več. 

17 Ta se glasi: 
»Zgornjo mejo obsega izdatkov sektorja država v posame-

znem letu, v katerem je raven BDP nad potencialno, se izračuna 
tako, da se predviden obseg prihodkov sektorja država zmanjša za 
napovedani obseg potencialnega BDP, pomnožen s faktorjem, ki 
odraža stanje gospodarstva v poslovnem ciklu, oziroma matema-
tično na naslednji način:

E < / = R-m*YP, kjer je m=á*OG;
E = Načrtovani izdatki sektorja država
R = Predvideni prihodki sektorja država
m = Faktor, ki odraža stanje gospodarstva v poslovnem ciklu
YP = Napovedani obseg potencialnega BDP
á = Elastičnost salda sektorja država na proizvodno vrzel
OG = Proizvodna vrzel.« 
18 Dodatno za peti odstavek 3. člena ZFisP Fiskalni svet 

pojasnjuje, da iz predvidenih javnih izdatkov odstranjuje enkratne 
dejavnike. 
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primanjkljaju v posameznih letih iz različnih razlogov (načrto-
vano ali ne) z zagotavljanjem v preostalih letih gospodarskega 
cikla ustrezno visokih strukturnih presežkov.

33. Fiskalni svet je pojasnil, kako je opisana izhodišča 
uveljavil pri izdelavi Ocene december/18 in Ocene februar/19.

34. Ustavno sodišče je pojasnila Fiskalnega sveta vročilo 
predlagatelju, Vladi in Državnemu zboru, da se lahko o njih 
izjavijo. Na pojasnila se je odzval le Državni zbor. Glede bese-
dne zveze »prihodki in izdatki proračunov države« iz drugega 
odstavka 148. člena Ustave se strinja, da je treba upoštevati 
metodologijo ESA. Glede delovanja mehanizma fiskalnega 
pravila se Državni zbor sklicuje na obrazložitev amandmaja k 
3. členu ZFisP, sprejetega v zakonodajnem postopku.19 Dodaja 
še, da niti Ustava niti ZFisP ne zahtevata strukturne izravna-
nosti proračunov države v posameznem letu; v posameznem 
letu naj bi prvi odstavek 3. člena ZFisP zahteval le, da strukturni 
saldo sektorja država v posameznem letu ni nižji od minimalne 
referenčne vrednosti iz Fiskalnega pakta. Drugi del te določbe 
naj bi bil naravnan na srednjeročno obdobje. Državni zbor opo-
zarja, da je za zagotovitev fiskalne vzdržnosti mogoče omejiti 
izdatke tudi pri izvrševanju proračuna. Navaja, da določitev 
maksimalnih vrednosti izdatkov sektorja država in posameznih 
blagajn v proračunskem okviru ne pomeni, da bodo te vrednosti 
pri izvrševanju proračuna v celoti izkoriščene.

B. – I.
Nekatera procesna vprašanja
a) Uvodna procesna vprašanja
35. Na podlagi druge alineje prvega odstavka 23.a člena 

Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) 
lahko začne skupina (vsaj tretjina) poslancev Državnega zbora 
z zahtevo postopek za oceno ustavnosti predpisa ali splošnega 
akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. Zahtevo je 
vložilo dvaintrideset poslancev Državnega zbora.

36. Državni zbor ocenjuje, da predlagatelj (skupina po-
slancev) ne izkazuje pravovarstvene potrebe v smislu možnosti 
izboljšanja pravnega položaja predlagatelja ali »kateregakoli 
pravnega subjekta«. ZUstS od skupine poslancev kot privilegi-
ranega predlagatelja zahteve za oceno ustavnosti ne zahteva, 
da bi morali izkazati posebno pravovarstveno potrebo. Zadošča 
njihovo prepričanje, da v pravnem redu obstaja protiustaven 
predpis.20

37. Tako Vlada kot predvsem Državni zbor zatrjujeta, 
da je zahteva za oceno ustavnosti ZIPRS1819 neobrazlo-
žena oziroma pavšalna. Na tem mestu Ustavno sodišče 
ugotavlja zgolj to, da je predlagatelj v zahtevi navedel, da 
ZIPRS1819 nalaga izvrševanje protiustavnega proračun-
skega rebalansa, kar tudi obširno pojasnjuje. To zadošča za 
oceno, da je zahteva v tem delu popolna.21 Opredeljevanje 
do prepričljivosti trditev oziroma ocenjevanje, ali so trditve 
dovolj obrazložene (substancirane) in v dejanski vsebinski 
zvezi z izpodbijanimi zakonskimi določbami, pa ni stvar 
odločanja o procesni predpostavki popolnosti vloge, temveč 
stvar vsebinske ustavnosodne presoje.

38. Stališča Vlade, da se v povezavi z Odlokom o okviru 
in zaradi zapletenosti vprašanj, ki terjajo specifična makroe-
konomska znanja, zastavlja vprašanje, ali je Ustavno sodišče 
»pristojno za odločitev, s katero bi lahko brez dvoma ugotovi-

19 Amandma 227-VII z dne 9. 6. 2015 poslanskih skupin 
Stranke modernega centra, Demokratične stranke upokojencev 
Slovenije in Socialnih demokratov.

20 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-64/08 z dne 
6. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 109/08, in OdlUS XVII, 57) in 
št. U-I-180/10 z dne 7. 10. 2010 (Uradni list RS, št. 6/11). 

21 V tretji alineji prvega odstavka 24.b člena ZUstS je določe-
no, da mora zahteva vsebovati tudi navedbo razlogov neskladnosti 
z Ustavo ali zakonom. 

lo, da proračuni sektorja država niso uravnoteženi«, Ustavno 
sodišče ne razume kot nasprotovanje pristojnosti Ustavnega 
sodišča za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o okviru. 
Razume ga tako, da želi Vlada s tem opozoriti, da je primerno, 
da pri tej oceni Ustavno sodišče prizna organoma, ki sta pripra-
vila oziroma sprejela ta akt, široko polje proste presoje, presoja 
Ustavnega sodišča pa naj bo zadržana.

39. Predlagatelj po vsebini izpodbija ZIPRS1819 in Odlok 
o okviru le v delu, v katerem se nanašata na leto 2019.22 S 
postopkovnega vidika (ker ni bil sprejet hkrati z Rb2019 in ker 
je bil sprejet le za tekoče leto, ne pa za obdobje treh let) pre-
dlagatelj izpodbija Odlok o okviru zaradi njegove spremembe 
z Odlokom o okviru-C, ki je spremenil določbe izpodbijanih 2., 
3. in 4. člena le za leto 2019.

40. Predlagatelj zatrjuje neskladnost izpodbijanih aktov s 
148. členom Ustave »v povezavi z 2., 3., 3.a, 8. in 153. členom 
Ustave«. V zahtevi navaja, da naj bi bili izpodbijani akti v ne-
skladju z drugim odstavkom 148. člena Ustave, ki zapoveduje 
srednjeročno uravnoteženost proračunov brez zadolževanja 
(v nadaljevanju tudi ustavno fiskalno pravilo). Predlagatelj ne 
predlaga Ustavnemu sodišču, naj druge naštete člene Ustave 
uporabi kot samostojno merilo presoje ustavnosti izpodbijanih 
aktov, temveč meni, da jih mora Ustavno sodišče uporabiti pri 
določanju meril ustavnosodne presoje in pri iskanju pravilne-
ga pomena, teže in dosega ustavnega fiskalnega pravila pri 
razlagi 148. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato presojo 
ustavnosti aktov, glede katerih so izpolnjene vse procesne 
predpostavke, opravilo le z vidika 148. člena Ustave.

b) Presoja pravnih aktov, ki ne učinkujejo več
41. S potekom proračunskega leta, za katero je bil spre-

jet, ima proračun učinke le, dokler ni sprejet nov proračun za 
tekoče leto; ko je ta sprejet, pa prejšnji proračun neposrednih 
učinkov nima več.23 Učinki Rb2019 so prenehali s sprejetjem 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Uradni list RS, 
št. 75/19 – DP2020). ZIPRS1819 se nanaša na proračunsko 
obdobje za leti 2018 in 2019, kar pomeni, da je v celoti prenehal 
veljati s potekom leta 2019.24 Odlok o okviru v delu, v katerem 
se nanaša na leto 2019, je prav tako nehal veljati s potekom 
leta 2019. Z vidika procesnih pogojev za ustavnosodno presojo 
prenehanje učinkov Rb2019 ustreza položaju, ki je predviden 
z drugim odstavkom 47. člena ZUstS,25 ki se nanaša tudi na 
položaj prenehanja veljavnosti ZIPRS1819 in Odloka o okviru 
v izpodbijanem delu.

42. Po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča skupina po-
slank in poslancev kot predlagatelj ne more izkazati pravovar-
stvene potrebe za nadaljevanje postopka zoper predpis, ki je 
med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehal veljati, zato 
bi bilo treba zahtevo v celoti zavreči (prvi odstavek 25. člena 
ZUstS).26 Vendar je moralo Ustavno sodišče pri tokratni presoji 
upoštevati dvoje. Prvič, da se akti, ki so izpodbijani v tem sporu, 
redno sprejemajo za določeno časovno obdobje in praviloma 
učinkujejo v tem obdobju oziroma z njegovim potekom prene-
hajo veljati. Drugič, ni mogoče izključiti možnosti, da je obdobje 
veljavnosti akta prekratko za vsebinsko presojo pred Ustavnim 

22 Drugi odstavek 1. člena ZIPRS1819 določa, da se določbe 
zakona uporabljajo v letih 2018 in 2019, razen če je za posamezni 
proračun ali posamezni člen tega zakona določeno drugače. Z 
dnem uveljavitve Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja 
država za obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 26/19 in 
67/20 – v nadaljevanju OdPSD20-22) je Odlok o okviru prenehal 
veljati v delu, ki se nanaša na leto 2020.

23 Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-197/13 z 
dne 12. 2. 2015, 4. točka obrazložitve.

24 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-1/11 z dne 
25. 5. 2011 (Uradni list RS, št. 45/11), 10. točka obrazložitve.

25 Primerjaj sklep št. U-I-197/13, 4. točka obrazložitve. 
26 Glej sklepe Ustavnega sodišča št. U-I-59/06 z dne 6. 3. 

2008 (Uradni list RS, št. 30/08, in OdlUS XVII, 9); št. U-I-105/12 z 
dne 26. 9. 2012; št. U-I-190/13 z dne 10. 4. 2014. 
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sodiščem pred dnem izteka njegove veljavnosti. Prav do tega 
položaja je pripeljal proces odločanja v tem primeru. Zato se je 
Ustavno sodišče odločilo, da ponovno pretehta navedeno sta-
lišče, kadar gre za akte, katerih naravo periodičnost in vpetost 
v letne časovne okvire tako izrazito zaznamujeta, kot to velja 
za navedene proračunske akte. Tudi zanje velja, da morajo biti 
ustavnoskladni, pri čemer je prav ustavni okvir edini, ki omejuje 
prosto presojo Državnega zbora pri sprejemanju teh aktov. V 
nasprotnem primeru bi bila ne glede na posebno naravo akta v 
vseh primerih izključena možnost vsebinske presoje Ustavnega 
sodišča o zahtevi skupine poslancev, ki je pomembno orodje 
manjšine poslancev za zagotavljanje spoštovanja Ustave pri 
izvrševanju pristojnosti Državnega zbora.

43. Namen 47. člena ZUstS je, da se Ustavno sodišče 
pri presoji predpisov lahko osredotoči na presojo veljavnih 
predpisov in le ob izkazanih pogojih iz tega člena tudi na 
presojo predpisov in splošnih aktov, ki so prenehali veljati že 
pred vložitvijo zahteve ali pobude oziroma v času postopka 
pred Ustavnim sodiščem. Prvi in drugi odstavek 47. člena 
ZUstS sta v tem smislu izjemi od pravila. Vendar njun namen 
ni, da bi Ustavnemu sodišču preprečili ustavnosodni nadzor 
nad zakonodajno (ali izvršilno) oblastjo v primeru predpisov, 
katerih veljavnost je izrazito vpeta v časovno omejene okvire. 
To bi namreč pomenilo, da se Ustavno sodišče sploh ne bi 
moglo izreči o ustavnosti aktov, ki se sprejemajo periodično in 
za časovno omejeno dobo, čeprav bi presoja naslavljala zelo 
pomembna ustavnopravna vprašanja sistemske narave, ki se 
po razumni oceni utegnejo zastavljati tudi v zvezi z akti enake 
narave in vsebine, ki se bodo sprejemali v prihodnosti. Zahte-
va po pravni predvidljivosti, ki jo v pravni red vnesejo stališča 
Ustavnega sodišča, sprejeta ob vsebinski presoji predpisov 
ali splošnih aktov, ter zahteva po tem, da prav vsi državni 
organi pri izvrševanju svojih pristojnosti spoštujejo Ustavo, 
o čemer se kot zadnje v državi izreka prav Ustavno sodišče, 
morata v tovrstnih primerih izjemoma pretehtati nad pravilom, 
po katerem se v postopku pred Ustavnim sodiščem praviloma 
vsebinsko presojajo le veljavni predpisi. Sicer bi lahko zaradi 
časovno omejene veljavnosti sprejetih aktov in neizogibnega 
učinka izteka časa med trajanjem postopka pred Ustavnim so-
diščem, pomembnega za presojo o pravovarstveni potrebi po 
drugem odstavku 47. člena ZUstS, vselej izostal odgovor na 
ta vprašanja. To ustavnopravno ni sprejemljivo. Posebej izra-
žen javni interes po vsebinski presoji Ustavnega sodišča zato 
lahko utemelji izjemo od procesne ovire iz drugega odstavka 
47. člena ZUstS. To bo takrat, kadar zahteva po pravni pred-
vidljivosti na določenem področju urejanja družbenih razmerij 
izjemoma narekuje odločitev Ustavnega sodišča o posebno 
pomembnih precedenčnih ustavnopravnih vprašanjih sistem-
ske narave, ki se po razumni oceni utegnejo zastavljati tudi v 
zvezi z akti enake narave in vsebine, periodično sprejemanimi 
v prihodnosti.

44. Zahteva za oceno ustavnosti v delu, v katerem na-
slavlja vprašanja ustavne skladnosti Rb2019 in ZIPRS1819, 
odpira številna posebej pomembna precedenčna ustavno-
pravna vprašanja sistemske narave, na katera doslej Ustavno 
sodišče ni imelo priložnosti podati odgovora, ker se nanašajo 
na razlago UZ148.27 Poleg tega se po razumni oceni utegnejo 
zastavljati tudi v zvezi z akti enake narave in vsebine, ki se 
bodo sprejemali v prihodnosti.

45. Ustavno sodišče je zato nadaljevalo že začeto vsebin-
sko presojo v navedenem delu. Ker takih vprašanj zahteva ne 
odpira v delu, v katerem izpodbija Rb2019 z vidika neskladja z 
ZFisP, in v delu, v katerem izpodbija Odlok o okviru, je Ustavno 
sodišče zahtevo v tem delu zavrglo (3. in 4. točka izreka).

27 Primerjaj z 19. točko obrazložitve sklepa Ustavnega so-
dišča št. U-I-83/20 z dne 16. 4. 2020 (Uradni list RS, št. 58/20). 

B. – II.
Pravna narava državnega proračuna
a) Temeljno o proračunu v Ustavi in zakonodaji
46. Ustava omenja proračun v 148. in 150. členu. 

Člen 148 Ustave se glasi:28

»148. člen
Vsi prejemki in izdatki za financiranje javne porabe morajo 

biti zajeti v proračunih države.
Prihodki in izdatki proračunov države morajo biti srednje-

ročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa morajo prihodki 
presegati izdatke. Od tega načela se lahko začasno odstopi 
samo v izjemnih okoliščinah za državo.

Z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko 
večino glasov vseh poslancev, se določijo način in časovni okvir 
izvajanja načela iz prejšnjega odstavka, merila za določitev 
izjemnih okoliščin in način ravnanja ob njihovem nastopu.

Če proračun ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno 
začeti izvrševati, se upravičenci, ki se financirajo iz proračuna, 
začasno financirajo po prejšnjem proračunu.«

47. Predlagatelj izpodbija Rb2019, torej rebalans državnega 
proračuna. Proračun je po opredelitvi iz 1. točke prvega odstavka 
3. člena ZJF akt države oziroma občine, s katerim so predvideni 
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziro-
ma občine za eno leto.29 Rebalans proračuna je po 2. točki prvega 
odstavka 3. člena ZJF akt države oziroma občine o spremembi 
proračuna med proračunskim letom. Ker je rebalans akt o spre-
membi proračuna, zanj po naravi stvari veljajo pravila, ki veljajo 
za sam proračun, upoštevaje nekatere razlike v postopku spre-
jemanja. Seveda pa je treba upoštevati, da je namen rebalansa 
prilagoditev spremenjenemu javnofinančnemu položaju, ki ga ob 
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče napovedati.30

48. Predlagatelj tako državnega proračuna kot rebalansa 
je izključno Vlada,31 sprejme pa ju Državni zbor.32 Proračun se 
sprejme za leto, ki je enako koledarskemu, in sicer pred začet-
kom leta, na katero se nanaša. Tako za državni proračun kot 
za njegov rebalans je v Poslovniku Državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 
38/17 in 46/20 – v nadaljevanju PoDZ-1), ločeno od ureditve 
zakonodajnega postopka, podrobno predpisan poseben posto-
pek njunega sprejemanja.33

28 Ustavno sodišče se v tej odločbi ne ukvarja z razlago 
150. člena Ustave, ki se glasi: 

»Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnih raču-
nov, državnega proračuna in celotne javne porabe.

Ureditev in pristojnosti računskega sodišča določa zakon.
Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in vezano na 

ustavo in zakon.«
29 Prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih 

posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadol-
ževanja. Izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva 
za nakup kapitalskih deležev in za odplačila glavnic dolga (10. in 
12. točka prvega odstavka 3. člena ZJF).

30 Ministrstvo za finance pojasnjuje na svoji spletni stra-
ni (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/
Drzavni-proracun/Priprava-proracuna/Proracuni.pdf, 1. 6. 2020), da 
Vlada predlaga rebalans proračuna, če se zaradi nastanka novih 
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj pove-
čajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna in izvajanje ukrepov 
za uravnoteženje proračuna ne uravnoteži proračuna. Glej tudi tretji 
odstavek 38. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja 
in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list 
RS, št. 54/10 in 35/18 – v nadaljevanju Uredba o pripravi proraču-
na), ki določa, da se predlog rebalansa proračuna ne pripravi, če 
(že) izvajanje ukrepov o začasnem zadržanju izvrševanja proraču-
na iz 40. člena ZJF uravnoteži proračun.

31 Prvi odstavek 28. člena in šesti odstavek 40. člena ZJF.
32 Osmi in deveti odstavek 2. člena ter šesti odstavek 40. čle-

na ZJF.
33 Za državni proračun v 155.–165. členu PoDZ-1, za re-

balans pa v prvem do sedmem odstavku 166. člena PoDZ-1. 
Drugi odstavek 29. člena ZJF določa, da postopke sprejemanja 
proračuna natančneje uredita Državni zbor oziroma občinski svet 
s poslovnikom.
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49. V 2. členu ZJF so določeni proračunski cilji in temeljna 
zakonska proračunska načela. Pri pripravi in izvrševanju prora-
čuna si je treba prizadevati za makroekonomsko stabilnost ter 
zagotavljati trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj (prvi 
odstavek 2. člena ZJF). Sredstva proračuna se uporabljajo za 
financiranje funkcij državnih in občinskih organov, za izvajanje 
njihovih nalog in za druge namene, ki so opredeljeni z Ustavo, 
zakoni ali občinskimi predpisi, ter v višini, ki je nujna za delo-
vanje in izvajanje njihovih nalog in programov (drugi odstavek 
2. člena ZJF). V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pri-
padajo državi oziroma občini, ter vsi izdatki države oziroma 
občine za posamezne namene, in sicer v bruto obsegu brez 
medsebojnega poračunavanja (četrti in peti odstavek 2. člena 
ZJF). Proračun mora biti uravnotežen med prejemki in izdatki 
(sedmi odstavek 2. člena ZJF).34

50. Sestavo proračuna določa 10. člen ZJF. Proračun se-
stavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in 
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financi-
ranja.35 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov. Načrt razvojnih programov sestavljajo 
letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih 
uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega ra-
zvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

b) Pravna narava državnega proračuna (rebalansa) in 
pristojnost Ustavnega sodišča

51. Državni zbor med drugim trdi, da Rb2019 ni pred-
pis in da Ustavno sodišče po 160. členu Ustave in prvem 
odstavku 21. člena ZUstS ni pristojno za odločanje o njegovi 
ustavnosti oziroma zakonitosti. Proračun naj ne bi imel zuna-
njih pravnih učinkov, ker naj bi povzročal pravne učinke le v 
razmerjih med proračunskimi uporabniki. Poleg tega naj ne 
bi vseboval abstraktnih in splošnih norm. Ustavno sodišče se 
mora zato najprej opredeliti do vprašanja, ali je sploh pristojno 
odločati o skladnosti Rb2019 z drugim odstavkom 148. člena 
Ustave oziroma z upoštevnimi določbami ZFisP. Prva do 
peta alineja prvega odstavka 160. člena Ustave določajo, da 
Ustavno sodišče odloča: (1) o skladnosti zakonov z Ustavo; 
(b) o skladnosti zakonov in drugih predpisov z ratificiranimi 
mednarodnimi pogodbami in splošnimi načeli mednarodnega 
prava; (3) o skladnosti podzakonskih predpisov z Ustavo in 
zakoni; (4) o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo 
in zakoni in (5) o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvr-
ševanje javnih pooblastil, z Ustavo, zakoni in podzakonskimi 
predpisi.

52. Za odgovor na vprašanje o pristojnosti se mora Ustav-
no sodišče opredeliti do pravne narave proračuna (ali je predpis 
oziroma ima naravo predpisa), in če je predpis, do vprašanja 
njegove umestitve v hierarhičnem sistemu splošnih pravnih 
aktov. Pri opredelitvi do teh vprašanj mora izhajati iz svoje 
dosedanje presoje.

53. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-40/96 (9. do 
11. in 14. točka obrazložitve) sprejelo stališče, da je pro-
račun mehanizem financiranja javne porabe, hkrati pa tudi 
finančni, politični in pravni akt. Vsebovati mora prikaz javnih 
finančnih tokov – javnih prihodkov in javnih izdatkov. Prikaz 
javnih prihodkov je finančni načrt predvidenih prihodkov po 
posameznih virih. Pri razporejanju sredstev javne porabe za 
posamezne namene (javni izdatki) ima Državni zbor pri spre-
jemanju proračuna določeno prosto polje politične presoje, 
v določeni meri pa je vezan na finančne obveznosti države, 

34 Ustavno sodišče opozarja, da v sedmem odstavku 2. člena 
ZJF ni vsebovano fiskalno pravilo (terminologija ZJF med prejemke 
in izdatke vključuje tudi sredstva iz finančnih operacij). 

35 Osnovna struktura splošnega dela proračuna je urejena v 
11. členu ZJF, struktura načrta razvojnih programov pa v 12. členu 
ZJF.

ki izhajajo iz posameznih zakonov. Ustavno sodišče je v 
omenjeni odločbi sprejelo stališče, da je proračun po svoji 
naravi svojevrsten pravni akt, ki vsebuje pravna pravila, ki 
pooblaščajo proračunske uporabnike za uporabo sredstev 
javne porabe oziroma jim določajo finančne okvire njihovega 
delovanja. S proračunom zakonodajalec bistveno vpliva na 
delovanje proračunskih uporabnikov, zlasti organov izvršilne 
veje oblasti. O pravni naravi proračuna je Ustavno sodišče 
zapisalo: »Te pravne norme so po svoji naravi posamične 
(nanašajo se na določene proračunske uporabnike), težko pa 
je oceniti, ali so abstraktne ali konkretne. Glede na to, da ne 
vsebujejo abstraktnega dejanskega stana, v primeru katerega 
nastopi pravna posledica, imajo konkretno naravo. Glede na 
to, da postavljajo proračunskim uporabnikom okvir pravnega 
ravnanja za naprej (za obdobje veljavnosti proračuna) in da 
se konkretizirajo šele s posamičnimi pravnimi akti (oblastnimi 
in neoblastnimi), pa bi lahko sklepali, da imajo abstraktno na-
ravo.« Ustavno sodišče je poudarilo, da proračun neposredno 
ne vpliva na pravna razmerja med proračunskimi uporabniki 
in neoblastnimi subjekti, saj ne določa, spreminja oziroma od-
pravlja pravic ali obveznosti neoblastnih subjektov. Za primer, 
da bi posamezni proračun določil njihove pravice in obvezno-
sti, je Ustavno sodišče opozorilo, da bi v tem delu presegel 
ustavno očrtano vsebino in bi bil protiustaven.36

54. V odločbi št. U-I-1/11 z dne 25. 5. 2011 (Uradni list RS, 
št. 45/11, 24. točka obrazložitve) je Ustavno sodišče zapisalo, 
da je proračun države letni finančni načrt, ki se sprejema za do-
ločeno proračunsko leto ter s katerim država načrtuje prejemke 
in izdatke za zadovoljevanje javnih potreb. Državni proračun je 
mogoče razumeti tudi kot instrument, ki ga ima Vlada na voljo 
pri večletnem izvajanju makroekonomske politike, katere cilj je 
zagotavljanje stabilnih javnih financ ter pospeševanje gospo-
darskega in družbenega razvoja.

55. Poleg navedenega je Ustavno sodišče že izrec-
no presodilo, da ima državni proračun moč zakona (sklep 
št. U-I-428/02 z dne 18. 11. 2004).

56. Ustavno sodišče je že večkrat pojasnilo,37 pod ka-
kšnimi pogoji je treba neki akt šteti za predpis. Po ustaljenem 
stališču je za presojo, ali gre za predpis, ključen materialni 
oziroma vsebinski kriterij, razen pri zakonih, pri katerih je od-
ločilen že formalni kriterij. V skladu z materialnim kriterijem je 
treba šteti za predpis akt, v katerem so vsebovana splošna in 
abstraktna pravna pravila, s katerimi se urejajo pravice in ob-
veznosti pravnih subjektov, ali pravila, ki navzven povzročajo 
pravne učinke. Če podzakonski akti oziroma njihove posamične 
določbe tega merila ne izpolnjujejo, Ustavno sodišče ni pristoj-
no za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti akta v postopku 
presoje predpisov.

57. Iz presoje Ustavnega sodišča izhaja, da je v temelju 
enak pristop mogoč pri aktih, ki jih 160. člen Ustave izrecno ne 
določa kot akte, ki so lahko predmet presoje pred Ustavnim 
sodiščem, in ki po svoji obliki niso niti zakoni niti podzakonski 
predpisi, vendar je zanje Ustavno sodišče pristojno, ker imajo 
po materialnem merilu naravo predpisa in v hierarhiji predpisov 
moč zakona. Taka je ustaljena ustavnosodna presoja v zvezi 

36 Zato je bil zaključek Ustavnega sodišča v odločbi 
št. U-I-40/96, da obveznost iz 87. člena Ustave, po kateri lahko 
Državni zbor določa pravice in obveznosti državljanov ter drugih 
oseb samo z zakonom, ne velja za tiste odločitve Državnega 
zbora, ki ne določajo pravic in obveznosti državljanov ter drugih 
oseb. Te odločitve naj bi smel Državni zbor sprejeti v obliki zakona 
ali drugih pravnih aktov. Ustava po presoji Ustavnega sodišča 
Državnemu zboru ne nalaga, da bi proračun moral sprejeti v obliki 
zakona, saj proračun ne določa pravic in obveznosti državljanov 
ter drugih oseb.

37 Glej 4. točko odločbe št. U-I-126/05 z dne 19. 10. 2006 
(Uradni list RS, št. 112/06, in OdlUS XV, 73) in v njej citirano ustav-
nosodno presojo.
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s poslovnikom Državnega zbora in poslovnikom Državnega 
sveta, ki imata naravo predpisa in moč zakona.38

58. Po ustaljeni ustavnosodni presoji je torej mogoče, da 
Ustavno sodišče odloča o ustavnosti (tudi zakonitosti, odvisno 
od umeščenosti akta v hierarhiji predpisov) pravnih aktov, za 
katere sicer Ustava ali ZUstS tega izrecno ne predvidevata, 
vendar le, če imajo naravo (kakovost, moč) predpisa, če torej 
gre za splošne in abstraktne pravne akte z eksternim učinkom.

59. Državni proračun je pravni akt posebne vrste (sui 
generis), ki ga formalno ni mogoče uvrstiti niti med zakone 
niti med podzakonske predpise (in tudi ne med splošne akte, 
izdane za izvrševanje javnih pooblastil).39 Proračun očitno zgolj 
z vidika formalnega merila ne spada v eno izmed kategorij 
aktov, ki so naštete v 160. členu Ustave (in v prvem odstavku 
21. člena ZUstS). Kot predpis ga je mogoče obravnavati le, 
če je splošni in abstraktni pravni akt z eksternim učinkom, pri 
čemer proračun ne sme urejati pravic in obveznosti neoblastnih 
subjektov (87. člen Ustave).

60. Proračun (in njegov rebalans) prima facie ni interni 
akt, ki bi urejal le notranja razmerja v organu, ki ga je sprejel. 
Državni proračun je ustavna kategorija (148. in 150. člen Usta-
ve). Pravnemu aktu, ki je finančni načrt države in v katerega 
so prevedeni cilji fiskalne politike, razvojni cilji, prednostna 
področja ter politične in strateške prednostne naloge Vlade,40 s 
tem pa ima poseben pomen za demokratično upravljanje javnih 
zadev na najvišji ravni, že v temelju ni mogoče pripisovati zgolj 
internega značaja. Ne ureja le notranjih razmerij organa, ki ga 
je sprejel (Državni zbor), pač pa je obvezna pravna podlaga 
za materialno poslovanje v okviru proračunskih pravic porabe 
številnih proračunskih uporabnikov.41 Proračun ne vzpostavlja 
le zgornje meje porabe določenega proračunskega uporabnika 

38 Glej odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-40/96, št. U-I-84/96 
z dne 21. 10. 1999 (Uradni list RS, št. 95/99, in OdlUS VIII, 224), 
št. U-I-104/01 z dne 14. 6. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01, OdlUS X, 
123) in št. U-I-335/04 z dne 10. 2. 2005 (Uradni list RS, št. 18/05, 
in OdlUS XIV, 3).

39 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-40/96. Tem stali-
ščem pritrjuje tudi pravna doktrina. Proračun je poseben pravni akt, 
ki ga sprejme predstavniški organ (državni zbor ali občinski svet) in 
s katerim se predvidijo prihodki in izdatki države ali lokalne skupno-
sti za določeno obdobje (I. Kaučič in F. Grad v: F. Grad, I. Kaučič in 
S. Zagorc, Ustavno pravo, druga, spremenjena in dopolnjena izda-
ja, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2018, str. 636). 
Druga avtorja navajata, da je državni proračun pravni akt sui ge-
neris (posebne vrste), ki služi kot pravna podlaga za financiranje 
države oziroma občine, s pomembnimi političnimi, gospodarskimi, 
pravnimi, nadzornimi in finančnimi funkcijami, v osnovi pa je letni 
finančni načrt, ki se sprejema vnaprej za leto dni (proračunsko leto) 
in s katerim država načrtuje prejemke in izdatke za zadovoljevanje 
javnih potreb. Niti po formalnem niti po materialnem kriteriju naj 
ga ne bi bilo mogoče uvrstiti med zakone (M. M. Cvikl, E. Korpič 
Horvat, Proračunsko pravo, Priprava, izvrševanje in nadzor prora-
čunov, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 35–38). F. Grad, Parlamen-
tarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2013, str. 161–162, poudarja, 
da je državni proračun »pravno zavezujoči splošni pravni akt, ki 
ni zakon«. Stališče o pravni naravi proračunskih pravil je sprejeto 
že v L. Pitamic, Država, Ponatis knjige iz leta 1927, GV Založba, 
Ljubljana 2009, str. 254. 

40 Doktrina opredeljuje proračun kot finančni izkaz države, 
stičišče ekonomskih dogajanj in hkrati kot primeren instrument 
za doseganje različnih političnih in ekonomskih ciljev (F. Arhar v: 
M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, del 2: držav-
na ureditev, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana 
2019, str. 374, točka 4). 

41 Neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi 
ali organizacije ter občinska uprava. Posredni uporabniki so javni 
skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država ozi-
roma občina (5. in 6. točka prvega odstavka 3. člena ZJF). Glej 
tudi drugi odstavek 2. člena ZJF. Pravica porabe je pravica nepo-
srednega uporabnika, na podlagi katere ta prevzema obveznosti v 
breme sredstev na določeni proračunski vrstici (14. točka 2. člena 
ZIPRS1819).

za določen namen, temveč hkrati zagotavlja pravno podlago za 
nastanek izdatka (t. i. pravico porabe). Neposredni uporabniki 
lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva v breme 
proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta 
določena s proračunom, in če so za to izpolnjeni vsi z Ustavo, 
zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji in če z ZJF ni druga-
če določeno (11. točka 2. člena ZJF).

61. Hkrati je treba proračunskim pravnim pravilom pri-
znati abstraktno pravno naravo. Proračunski uporabnik lahko 
namreč, če ima zagotovljeno pravico porabe, do določenega 
limita v proračunskem obdobju ustvari večje, vnaprej nedoloče-
no število izdatkov, ki predstavljajo vsakokratno konkretizacijo 
abstraktno zastavljenega proračunskega finančnega okvira. 
Državni proračun poleg tega vsebuje splošna in ne posamična 
pravila. Krog proračunskih uporabnikov je sicer zaprt in povsem 
določljiv. A to ne pomeni, da so proračunska pravila posamična. 
Ko posebni del proračuna dodeljuje pravice porabe posame-
znim proračunskim uporabnikom (npr. predsedniku republike, 
Državnemu zboru, Ustavnemu sodišču), s tem ne opredelju-
je samo konkretne in posamične strukture državnih organov 
(državna oblast je ena, državni organi pa so njene različne 
pojavne oblike s svojimi pristojnostmi), temveč dejansko na 
splošno zaobjema ves njihov personalni substrat, ne glede na 
to, katere individualno opredeljene osebe v določenem trenutku 
zasedajo funkcijo, izvršujejo pristojnosti ali opravljajo delo v 
posamičnem državnem organu. Šele če bi se določeno pravilo 
glasilo na konkretnega (poimensko določenega ali določljivega) 
posameznika (ali drug subjekt), bi šlo za posamično pravilo.42

62. Kot splošni in abstraktni pravni akt ima državni prora-
čun moč zakona oziroma hierarhični položaj zakona. To izhaja 
ne le iz dosedanje ustavnosodne presoje (sklep Ustavnega 
sodišča št. U-I-428/02), pač pa tudi iz njegove vsebine, teže 
in pomena za financiranje izvrševanja državne oblasti ter iz 
ureditve postopka za sprejemanje proračuna, ki je v bistvenem 
podoben, čeprav ne enak, zakonodajnemu postopku (48. točka 
obrazložitve te odločbe). Poseben hierarhični položaj državne-
ga proračuna, ki kaže njegov posebni pomen za delovanje dr-
žave in narekuje njegovo zakonsko moč, izhaja tudi iz dejstva, 
da je državni proračun ustavna kategorija.

63. Skleniti je torej mogoče, da ima državni proračun 
(enako njegov rebalans) kot pravni akt sui generis pravno 
naravo predpisa in hierarhični položaj zakona. Ker ima državni 
proračun moč zakona in ker je po prvi alineji prvega odstavka 
160. člena Ustave Ustavnemu sodišču zaupana pristojnost 
presojati skladnost zakonov z Ustavo, Ustavno sodišče ne sme 
odkloniti svoje pristojnosti za presojo ustavnosti proračuna. 
Ustavno sodišče torej je pristojno za presojo skladnosti držav-
nega proračuna z Ustavo, kar pomeni, da je v obravnavani 
zadevi pristojno za presojo ustavnosti 2. člena Rb2019.

c) Standard presoje ustavnosti državnega proračuna
64. Od obstoja pristojnosti Ustavnega sodišča za presojo 

ustavnosti državnega proračuna oziroma njegovega rebalansa 
je ločeno vprašanje meril, ki jih mora Ustavno sodišče uporabiti 
pri tej presoji. Kot je že bilo pojasnjeno, proračun ni samo prav-
ni akt, ampak je po svojem bistvu tako finančni načrt države za 
določeno leto kot tudi njen ekonomsko-politični program. Z njim 
Vlada, ki ga pripravi, zagotovi sredstva za uresničitev programa 
in političnih prednostnih nalog, ki bodo iz proračuna financirane 
v določenem letu.

65. Ustavno sodišče mora pri presoji skladnosti pro-
računa z Ustavo imeti pred očmi to politično, ekonomsko, 
finančno in socialno dimenzijo proračuna, kar so vse prvine 
proračuna, ki jih ni mogoče obravnavati kot njegovo pravno 

42 Ustavno sodišče je tudi pravila poslovnikov Državnega 
zbora in Državnega sveta (glej odločbe iz opombe št. 38 te odločbe 
štelo za splošna pravila, pri čemer tudi ta pravila urejajo pravna 
razmerja med določenimi državnimi organi.
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razsežnost.43 Ustavno sodišče mora pri tem upoštevati, 
da ima demokratično izvoljeni parlament široko polje pro-
ste presoje pri sprejemanju odločitev o višini proračunskih 
sredstev in o njihovi razporeditvi. Kolikor je njegovo polje 
proste presoje širše, toliko bolj je presoja Ustavnega sodišča 
zadržana. Ustavno sodišče ne sme biti instrument »depar-
lamentarizacije« političnih nasprotij o višini in strukturi jav-
ne porabe.44 Proračunski vprašanji, ki imata tudi (ustavno)
pravno naravo, sta na primer ohranjanje temeljnih finančnih 
zmožnosti države in finančne fiskalne suverenosti (drugi od-
stavek 148. člena Ustave) ter zagotavljanje financiranja vseh 
funkcij države, vključno z ustavno zapovedanim minimumom 
socialne države (2. člen Ustave).

B. – III.
Presoja ustavnosti Rb2019
a) Okvir presoje
66. Predlagatelj trdi, da Rb2019 temelji na Odloku o 

okviru, ki za leto 2019 dovoljuje za približno 270 milijonov EUR 
previsok najvišji obseg izdatkov sektorja država; za ta znesek 
naj bi bil prekoračen najvišji obseg porabe sektorja država, ki 
ga še dopušča ustavno fiskalno pravilo.45 Nosilna teza zahteve 
je, da ZFisP (oziroma vsaj njegov 3. člen) vsebuje ustavno 
materijo (materia constitutionis). Skupaj z drugim odstavkom 
148. člena Ustave naj bi tvoril ustavno fiskalno pravilo (glej 
zlasti argumente predlagatelja, povzete v 1. in 2. opombi te 
odločbe, in argumente predlagatelja iz 25. in 26. točke zahteve, 
v katerih predlagatelj med drugim trdi, da se je zakonodajalec v 
tretjem in četrtem odstavku 3. člena ZFisP odločil za uporabo 
»jasne matematične formule« zato, da bi bil čim bolj eksakten 
in ustavnopravno preverljiv odgovor na vprašanje o zagotavlja-
nju spoštovanja 148. člena Ustave).46 Predlagatelj se v zvezi s 
tem sklicuje na Oceno februar/19, iz katere naj bi izhajalo, da 
Rb2019 ni skladen s fiskalnimi pravili, »med drugim vsebova-
nimi v 3. členu ZFisP«.

43 Postopek priprave proračuna je podrobno pravno urejen 
prav zaradi teh razsežnosti, ki predpostavljajo, da bo izdelana čim 
boljša ocena, koliko ustvarjenega bo državi dejansko na voljo za 
delitev. V skladu s 1. točko prvega odstavka 13. člena ZJF mora 
Vlada pripraviti in predložiti Državnemu zboru poleg obrazloženega 
predloga proračuna tudi proračunski memorandum, ki po prvem 
odstavku 14. člena ZJF vsebuje vsaj: 1. zadnjo napoved gospodar-
skih gibanj in ključnih makroekonomskih agregatov, 2. vsebine poli-
tik, ki sledijo prioritetam in ukrepom državnega programa razvojnih 
politik, 3. opise strukturnih ukrepov za doseganje predvidenega 
ciljnega salda iz srednjeročne fiskalne strategije in 4. politiko upra-
vljanja dolga proračuna države.

44 Primerjaj C. Fasone, Taking budgetary powers away from 
national parliaments? On parliamentary prerogatives in the Euro-
zone crisis, EUI Working Paper LAW 2015/37, European University 
Institute, 2015. O omejeni justiciabilnosti (dostopnosti sodni presoji) 
državnih proračunov glej tudi G. Delledonne, Financial Constituti-
ons in the EU: From the Political to the Legal Constitutions, Stals 
Research Paper, št. 5/2012, str. 15–17. 

45 Predlagatelj na 5. strani zahteve, 13. točka, navaja: »S tem, 
ko je Državni zbor sprejel ZIPRS1819 in Rebalans, ki na podlagi 
Odloka določa povišanje izdatkov sektorja država za 1,13 milijarde 
EUR glede na leto 2018, je za 270 milijonov EUR prekoračil najvišji 
obseg porabe v sektorju država, ki ga na osnovi 148. člena za 
srednjeročno uravnoteženost javnih financ dopušča Ustava RS.« 

46 Tretji odstavek 3. člena ZFisP vsebuje formulo za izračun 
zgornje meje obsega izdatkov sektorja država v posameznem 
letu, v katerem je raven BDP pod potencialno. To očitno pomeni, 
da mora strukturni saldo sektorja država v slabših letih doseči vsaj 
vsakokratni MTO (kar je enako kot zapoved iz prvega dela prvega 
odstavka 3. člena ZFisP). Četrti odstavek 3. člena ZFisP vsebuje 
formulo za izračun zgornje meje obsega izdatkov sektorja država 
v posameznem letu, v katerem je raven BDP nad potencialno, in 
glede na pojasnila Fiskalnega sveta pomeni, da mora biti strukturni 
saldo sektorja država v boljših letih izravnan ali v presežku (nič ali 
več).

67. Iz navedb predlagatelja izhaja, da je v temelju zahteva 
utemeljena na pričakovanju, da bo Ustavno sodišče ugotovilo, 
da Rb2019 predvideva glede na drugi odstavek 148. člena 
Ustave previsoke javne odhodke (kakor pojem »odhodkov« 
opredeljuje metodologija GFS) oziroma javne izdatke (kakor 
pojem »izdatkov« opredeljuje metodologija ESA). Drugi odsta-
vek 148. člena Ustave, na katerega se predlagatelj sklicuje, si-
cer zahteva srednjeročno uravnoteženost prihodkov in izdatkov 
proračunov države. Vendar je, izhajajoč iz pojasnil Fiskalnega 
sveta in z njimi skladnega mnenja Vlade, treba upoštevati, da 
proračunski izdatki iz drugega odstavka 148. člena Ustave 
– ker je zanje odločilna metodologija ESA – nimajo enakega 
pomena kot »izdatki«, ki so izkazani v Rb2019 po metodologiji 
GFS.47

68. Glede na navedeno utemeljitev protiustavnosti se kot 
ustavnopravno pomembno postavlja predvsem vprašanje, ali je 
ustavno fiskalno pravilo iz drugega odstavka 148. člena Ustave 
treba razlagati tako, da so zakonska pravna pravila iz prvega, 
tretjega in četrtega odstavka 3. člena ZFisP stopila na ustavno 
raven, pridobila naravo Ustave in morda celo formalno postala 
njen sestavni del. Ob tem je treba upoštevati, da Državni zbor 
in Vlada ne ugovarjata resničnosti predlagateljevega očitka, 
oprtega na Oceno december/18 in Oceno februar/19, da je 
po podatkih in projekcijah, znanih ob sprejemanju Rb2019, 
predvideno skupno javno trošenje sektorja država res za okoli 
270 milijonov EUR presegalo zgornjo mejo obsega izdatkov 
sektorja država v letu 2019, izračunano po četrtem odstavku 
3. člena ZFisP.48

b) Uvodno k razlagi ustavnega fiskalnega pravila
69. Člen 148 Ustave v veljavnem besedilu je v slovenski 

pravni red vpeljal UZ148, ki je začel veljati z razglasitvijo v 
Državnem zboru 24. 5. 2013.49

70. Prvi stavek drugega odstavka 148. člena Ustave, ki 
ureja ustavno fiskalno pravilo, vsebuje jezikovno ohlapno for-
mulirano zapoved srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in 
izdatkov proračunov države brez zadolževanja, ali pa morajo 
prihodki presegati izdatke (v nadaljevanju načelo srednjeročne 
uravnoteženosti). Razlaga te določbe je odločilna v obrav-

47 »Izdatki« iz drugega odstavka 148. člena Ustave po vsebini 
ustrezajo »odhodkom« iz državnega proračuna ali njegovega reba-
lansa (torej javnofinančni kategoriji iz skupne bilance prihodkov in 
odhodkov splošnega dela proračuna iz drugega odstavka 10. člena 
ZJF). Ustava zahteva uravnotežen nefinančni račun iz metodologije 
ESA oziroma se za namen drugega odstavka 148. člena Ustave ne 
upoštevajo finančne operacije iz računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja. V Poročilu o pripravi predloga ustavnega 
zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije, EPA 
206-VI z dne 14. 5. 2012, str. 25, je zapisano, da se »pojem pri-
hodek in pojem izdatek proračunov države razumeta skladno z 
definicijami Evropskega sistema računov (ESA 95)«. ESO 95 je 
z uveljavitvijo Uredbe št. 549/2013 nadomestila ESA 2010 (v tej 
odločbi označena kot metodologija ESA). 

48 V 2. členu Odloka o okviru je Državni zbor za leto 2019 
določil najvišji obseg izdatkov sektorja država v višini 20.610 mi-
lijonov EUR. Iz Ocene december/18 izhaja, da navedeni znesek 
20.610 milijonov EUR za 267 milijonov EUR presega najvišji dopu-
stni obseg izdatkov sektorja država v višini 20.343 milijonov EUR 
(izračunan po četrtem odstavku 3. člena ZFisP). Do istega rezultata 
je Fiskalni svet prišel v Oceni februar/19.

49 UZ148 poleg I. razdelka s spremembo 148. člena Ustave 
vsebuje še II. razdelek, ki ureja prehod k novi ustavni ureditvi ter v 
prvem in drugem odstavku določa, da: (1) Državni zbor sprejme za-
kon iz tretjega odstavka spremenjenega 148. člena Ustave v šestih 
mesecih od uveljavitve UZ148 in da (2) se drugi odstavek 148. čle-
na Ustave in zakon iz tretjega odstavka spremenjenega 148. člena 
Ustave prvič uporabita za pripravo proračunov države za leto 2015. 
Dolžnost postopnega prilagajanja, ki bo omogočila pripravo prora-
čuna države za leto 2015 v skladu s spremenjenim 148. členom, 
nastopi z razglasitvijo UZ148. Zakon iz tretjega odstavka 148. člena 
Ustave (torej ZFisP) je začel veljati šele 25. 7. 2015.



Uradni list Republike Slovenije Št. 108 / 7. 8. 2020 / Stran 4607 

navani zadevi.50 Ustavno sodišče v nadaljevanju uporablja 
terminologijo drugega odstavka 148. člena Ustave (prihodki 
in izdatki), vendar je treba ponovno opozoriti, da izdatki iz 
navedene ustavne določbe po vsebini ustrezajo javnofinančni 
kategoriji odhodkov iz skupne bilance prihodkov in odhodkov 
splošnega dela proračuna iz drugega odstavka 10. člena ZJF 
(glej 47. opombo te odločbe).

71. Na podlagi jezikovne in teleološko-zgodovinske raz-
lage Ustave in upoštevajoč pravo EU je jasno, da se ustavno 
fiskalno pravilo nanaša na celoto javnih financ države, na 
»proračune države« v smislu t. i. sektorja država (S.13), kakor 
ga opredeljuje tudi pravo EU oziroma sedaj veljavna metodo-
logija ESA,51 ne pa na državni proračun kot tak. Tak namen je 
bil jasno razviden že iz samega začetka postopka spremembe 
Ustave, torej iz Predloga za začetek postopka za spremembo 
148. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega 
zakona z dne 8. 3. 2012.52

72. Predlagatelja je mogoče razumeti, da je ZFisP, ker 
ureja materio constitutionis in se sprejema z ustavno večino, 
dobil »ustavnopravno vsebinsko kvaliteto« in tako de facto celo 
postal del Ustave. Temu bi bilo mogoče slediti le, če bi sprejeli, 
da ustavni red Republike Slovenije – kljub prvemu odstavku 
153. člena Ustave in prvi alineji prvega odstavka 160. člena 
Ustave –53 sploh omogoča obstoj zakonov, ki bi bili hierarhično 
enaki Ustavi ali nadrejeni »navadnim« zakonom. Kot je mogoče 
razbrati iz nadaljevanja obrazložitve, tega ni mogoče sprejeti.

73. Dejstvo, da Ustava izrecno določa, da mora biti spre-
jet zakon, ki podrobneje ureja neko področje, oziroma to izhaja 
iz njene razlage, kar praviloma pomeni, da gre za podrobnejše 
podustavno (zakonsko) urejanje ali izpeljevanje neke ustavno 
varovane dobrine, ne pomeni, da je tak zakon v hierarhiji 
pravnih aktov enak Ustavi.54 Niti generalni klavzuli iz drugega 
oziroma tretjega odstavka 15. člena Ustave55 niti zakonski pri-
držki pri posamičnih ustavnih določbah ne pomenijo, da imajo 
zakoni, ki izpeljujejo ustavno materijo, formalni ali dejanski 
položaj Ustave ali ustavnih norm. Tudi kvalificirana večina, ki jo 
za sprejetje nekaterih zakonov zahteva Ustava, v primerjavi s 
tisto splošno, ki jo določa 86. člen Ustave (večina opredeljenih 
glasov navzočih poslancev), ne pomeni, da ima tak zakon višje 
mesto v hierarhiji pravnih aktov kot zakoni, ki se sprejemajo z 
navadno večino.56 Taki zakoni v hierarhiji pravnih aktov niso 
nadrejeni »navadnim« zakonom, v smislu, da bi zahtevali nji-
hovo skladnost, in še toliko bolj nimajo pravne moči ustavnih 

50 Drugi stavek drugega odstavka 148. člena Ustave se 
glasi: »Od tega načela se lahko začasno odstopi samo v izjemnih 
okoliščinah za državo.« Ker v obravnavani zadevi nobeden od 
udeležencev v zvezi z izpodbijanimi akti ne zatrjuje kakršnihkoli 
izjemnih okoliščin, ta določba ni pomembna za to zadevo.

51 Glej prilogo A Uredbe št. 549/2013. Sektor države sesta-
vljajo centralna država, regionalna država, lokalna država in skladi 
socialne varnosti. 

52 Glej str. 6 tega dokumenta. 
53 Prva se glasi: »Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splo-

šni akti morajo biti v skladu z Ustavo.« Druga se glasi: »Ustavno 
sodišče odloča o skladnosti zakonov z Ustavo.« 

54 Glej številne določbe Ustave, ki urejajo človekove pravice 
in temeljne svoboščine ter imajo v svojem besedilu t. i. zakonski 
pridržek (iz prvega odstavka 50. člena in prvega odstavka 51. člena 
Ustave na primer izhaja, da mora zakonodajalec z zakonom urediti 
pravico do socialne varnosti in pravico do zdravstvenega varstva). 

55 Drugi odstavek 15. člena Ustave določa, da je z zako-
nom mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, kadar tako določa Ustava ali če je to nujno 
zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Z zakoni 
je dopustno človekove pravice tudi omejevati, pod pogoji iz tretjega 
odstavka 15. člena Ustave.

56 Navsezadnje že sam 86. člen Ustave dopušča možnost, da 
Ustava v posameznih primerih določi drugačno večino za sprejetje 
zakona. 

norm. Poleg zakona o ustavnem fiskalnem pravilu iz tretjega 
odstavka 148. člena Ustave, Ustava še za sprejetje vrste drugih 
zakonov določa zahtevnejše večine,57 vendar ti zakoni samo 
zato ne uživajo moči Ustave ali posebnih zakonov višje ravni. 
Tega sklepa ne spreminja niti dejstvo, da Ustava za sprejetje 
zakona določa »ustavno večino«, torej dve tretjini vseh po-
slancev. Akt, ki ima ustavno raven, mora biti sprejet ne samo 
z ustavno večino, temveč po posebnem ustavnorevizijskem 
postopku. Povsem drugo pa je vprašanje ustavnosti zakona, 
ki ne bi bil sprejet z ustavno predpisano večino.58

74. ZFisP formalno ni bil in tudi ni mogel biti sprejet 
kot poseben zakon ustavne ravni, ker takih zakonov Usta-
va ne predvideva. Kot akt ustavne ravni Ustava pozna le 
»akt o spremembi Ustave« (169. člen Ustave), ki ga 172. člen 
PoDZ-1 poimenuje »ustavni zakon«. Ustavno sodišče je v skle-
pu št. U-I-214/00 z dne 14. 9. 2000 (OdlUS IX, 201, 7. točka 
obrazložitve) pojasnilo: »Ustavni zakon se torej uporablja kot 
akt, s katerim se spreminja Ustava, njegove določbe pa so zato 
ustavne določbe ne glede na njihovo vsebino oziroma naravo. 
Poleg tega se uporablja tudi kot akt, s katerim se določita izved-
ba in prehod k uporabi ustavnih določb (tudi tistih, ki pomenijo 
spremembe Ustave, sprejete z ustavnim zakonom). Določbe, 
vsebovane v takšnem ustavnem zakonu, so določbe, ki pred-
stavljajo ustavnopravno materijo, če urejajo izvedbo oziroma 
prehod v novo ustavno ureditev.« Glede na to je treba ugotoviti, 
da ZFisP v razmerju do ustavnega fiskalnega pravila ni niti akt, 
s katerim se je spremenila Ustava, niti akt, s katerim je bila 
določena izvedba nove ustavne ureditve oziroma prehod vanjo; 
temu sta bila namreč namenjena I. oziroma II. razdelek UZ148. 
Prav tako ZFisP ni bil sprejet po posebnem postopku za spre-
membo Ustave, ki ga urejata IX. poglavje Ustave in PoDZ-1.

75. V sklepu št. U-I-214/00 Ustavno sodišče ni izključilo 
obstoja ustavnih zakonov, s katerimi se ne bi spreminjala 
Ustava, ampak bi se urejala materija, ki z Ustavo ni urejena. 
V obrazložitvi tega sklepa (7. točka obrazložitve) je Ustavno 
sodišče zapisalo: »Ustavni zakon pa se uporablja tudi kot akt, 
ki ga lahko ustavodajalec sprejme z drugačnim namenom in 
z drugačno vsebino – torej ne z namenom in vsebino spremi-
njanja ustavnih določb oziroma izvedbe in prehoda k uporabi 
ustavnih določb. Samo pri tej vrsti ustavnega zakona je za 
odločanje o pristojnosti Ustavnega sodišča odločilen materialni 
kriterij, torej vsebina in narava določb.«59 To stališče Ustavnega 
sodišča je treba razumeti tako, da ni izključena njegova pristoj-
nost za presojo aktov, ki so bili formalno sprejeti kot ustavni 
zakoni, vendar jim po vsebini ni mogoče priznati ustavnopravne 
narave, temveč se morajo za namene ustavnosodne presoje 
obravnavati kot navadni zakoni (glej sklep št. U-I-214/00, 8. do 
11. točka obrazložitve).60 Ni pa tega stališča mogoče razumeti v 

57 Glej 3.a, 80., 90., 98., 124. in 143. člen Ustave. 
58 M. Pavčnik, Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 

5., pregledana in dopolnjena izdaja, IUS Software in GV Založba, 
Ljubljana 2017, str. 251, navaja, da bi bil v nasprotju z Ustavo 
zakon, ki bi bil sprejet z navadno večino, pa bi urejal materijo, za 
katero Ustava zahteva zakon s kvalificirano večino. Avtor nadaljuje, 
da je v tem pomenu pravna teža, ki jo imajo »bolj kvalificirani« za-
koni, večja, kakor gre »navadno kvalificiranim« zakonom.  

59 Prim. I. Kaučič, Komentar 169. člena Ustave, M. Avbelj 
(ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, del 2: Državna ure-
ditev, Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana 2019, 
str. 475. 

60 Ustavno sodišče je v tem sklepu za I. razdelek izpodbija-
nega ustavnega zakona ugotovilo, da dopolnjuje ustavno besedilo 
in spreminja 80. člen Ustave. Ker spreminja materijo, ki je že del 
materije Ustave, je ta določba nedvomno sama postala del Ustave. 
Zato je z vidika pristojnosti Ustavnega sodišča že po formalnem 
merilu ustavna določba in kot taka ne more biti predmet ustavno-
sodne presoje. Za II. razdelek izpodbijanega ustavnega zakona 
je Ustavno sodišče ugotovilo, da ne spreminja besedila Ustave, 
vendar pa ureja vprašanja prehoda v novo ustavno ureditev in ima 
prav tako že po formalnem merilu značaj ustavnopravnih pravil, za 
presojo katerih Ustavno sodišče ni pristojno. 
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obratni smeri, da lahko obstajajo zakoni, ki v formalnem smislu 
niso akti o spremembi Ustave, pa jim je treba po materialnem 
merilu priznati ustavno naravo.

76. Ustava Republike Slovenije je t. i. toga ustava.61 
Za ta tip ustav je značilno, da se lahko spreminjajo samo po 
strogo formaliziranem ustavnorevizijskem postopku. Prav tak 
postopek Ustava ureja (168. – 171. člen Ustave). Razlaga, 
da se lahko ustavna materija z močjo Ustave sprejema tudi z 
običajnimi zakoni, bi bila s tem neposredno v nasprotju (contra 
constitutionem). Ustavo bi spremenila v gibko; izpostavila bi 
jo spreminjanju po postopku za sprejemanje zakonov. Taka 
možnost ad hoc spreminjanja in dopolnjevanja Ustave bi bila 
v nasprotju z jezikom Ustave, z njenim duhom in ne nazadnje 
z jasno izraženim namenom ustavodajalca, ki je za spreminja-
nje Ustave izrecno opredelil postopek za spremembo Ustave, 
različen od postopka za sprejemanje zakonov. V ustavni red 
bi vnesla negotovost, kaj sploh je Ustava.62 Enako velja glede 
posebnih zakonov, ki bi bili sicer v hierarhiji pod Ustavo, vendar 
vsebinsko, po svoji pravni moči, nadrejeni običajnim zakonom. 
Tudi do teh z razlago ni mogoče priti. Pri tem ni pomembno, 
da se lahko z »navadnimi« zakoni ureja tudi vsebina, ki bi po 
svoji naravi in pomenu lahko bila vključena v Ustavo.63 V prosti 
presoji zakonodajalca oziroma ustavodajalca je, zlasti ker sta 
obe vlogi zliti v istem organu, Državnem zboru, ali bo določeno 
vsebino pravnega urejanja zapisal v zakon oziroma v Ustavo. 
V nekaterih redkih primerih je Ustavno sodišče uporabilo ma-
terialno merilo za določitev svoje pristojnosti (pri poslovnikih 
Državnega zbora in Državnega sveta ter v tej odločbi glede 
državnega proračuna),64 vendar je položaj v teh primerih dru-
gačen. Pri teh izjemah gre za akte, za katere 160. člen Ustave 
izrecno ne predvideva, da so lahko predmet presoje Ustavnega 
sodišča, vendar so glede značilnosti eksternega učinka pravil 
ter njihove abstraktnosti in splošnosti izenačeni z zakoni, za 
presojo katerih je Ustavno sodišče expressis verbis pristojno. 
Zato je Ustavno sodišče moralo sprejeti pristojnost tudi za 
presojo ustavne skladnosti teh aktov. Tako razlogovanje, kot 
pojasnjeno, ni dopustno pri zakonih in njihovem razmerju do 
Ustave. Pojmi Ustave, akta o spremembi Ustave in zakonov 
so v Ustavi opredeljeni formalno. Iz celostnega razumevanja 

61 F. Grad, I. Kaučič, S. Zagorc, Ustavno pravo, Pravna fakul-
teta Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2016, str. 91 in 92, razpravljajo 
o gibkih (tudi mehkih, prožnih, fluidnih, fleksibilnih) in togih (trdnih, 
čvrstih ali rigidnih) ustavah. Teorija o togih in gibkih ustavah naj bi 
bila utemeljena na izključno formalnopravnih merilih. 

62 Tega ne gre zamenjevati s položaji, ko Ustavo z razlago 
razvija (dograjuje, nadgrajuje ipd.) Ustavno sodišče oziroma ko že 
Ustava sama dovoljuje, da določena pravila, ki so v pravnih virih 
izven Ustave, postanejo ustavnopravna pravila z močjo Ustave. 
Na primer, peti odstavek 15. člena Ustave to zahteva glede višjih 
standardov varstva človekovih pravic v mednarodnih instrumentih, 
tretji odstavek 3.a člena Ustave pa kot ustavna načela v notranji 
pravni red pripušča temeljna načela prava EU. 

63 M. Pavčnik, nav. delo, str. 200–201, navaja, da se v prav-
nem življenju utegne zgoditi, da materialna vsebina in formalna 
oblika normativnega pravnega akta nista usklajeni. V kolizijah te 
vrste naj bi imel formalni pojem pravnega akta prednost pred ma-
terialnim. Isti avtor (prav tam, str. 236–238) pojasnjuje, da formalni 
pojem ustave izraža pravno moč (stopnjo pravne veljave), ki gre 
ustavi kot pravnemu aktu, materialna opredelitev ustave pa se na-
naša na vsebino pravnih pravil, ki jih ustava zajema ali pa bi jih vsaj 
morala zajemati. Ustava v formalnem pomenu je izhodiščni pravni 
akt, to je akt, ki ima najvišjo stopnjo pravne veljave. V tem pomenu 
je ustava skupek pravnih določil, ki jih je mogoče spremeniti le 
na način, kakor ga opredeljuje sama ustava (ali prejšnja ustava). 
Čeprav ni pomemben le pojem ustave v formalnem pomenu, je ta 
vrsta ustave edina, ki (ustavno)pravno zavezuje. Tako je tudi tedaj, 
ko je ustavna tvarina (materija) zajeta v predpisih, ki so nižji od 
ustave. V tem primeru gre ustavni tvarini tista pravna moč, kakor 
jo ima splošni pravni akt, v katerem je vsebovana. 

64 Pri podzakonskih predpisih, ki so sicer kategorija, ki jo 
Ustava izrecno določa med predpisi, za katere je Ustavno sodišče 
pristojno, se materialni kriterij dejansko uporablja za odklonitev pri-
stojnosti, če gre za predpis le po obliki, po vsebini pa za posamični 
in konkretni akt. 

Ustave izhaja, da imajo vsi akti, sprejeti v obliki zakona, enako 
naravo oziroma pravno moč; s tem popolnoma skladno izhaja 
iz prvega odstavka 160. člena Ustave, da noben zakon ne more 
biti merilo za presojo drugega zakona. Za tako presojo Ustavno 
sodišče načeloma ni pristojno. Pri opredeljevanju pristojnosti 
Ustavnega sodišča, tako glede predmeta presoje (katere prav-
ne akte lahko presoja glede skladnosti z višjimi pravnimi akti) 
kot glede meril presoje (kaj je lahko zgornja premisa presoje), 
je treba glede pojma Ustave in zakona izhajati iz njune formal-
ne opredelitve.

77. ZFisP torej ni akt o spremembi Ustave in nima po-
sebnega hierarhičnega položaja.65 ZFisP je izvedbeni akt za 
ustavno fiskalno pravilo, torej na zakonodajni ravni oprede-
ljen način udejanjenja načela iz drugega odstavka 148. člena 
Ustave.66 ZFisP je bil sprejet na podlagi zakonskega odkazila 
v tretjem odstavku 148. člena Ustave. Ta je naložil Državnemu 
zboru, naj z zakonom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino 
glasov vseh poslancev, uredi podrobnejša vprašanja v zvezi z 
izvajanjem ustavnega fiskalnega pravila iz drugega odstavka 
148. člena Ustave; tretji odstavek 148. člena Ustave izrecno 
omenja »način in časovni okvir« izvajanja načela srednjeročne 
uravnoteženosti, »merila za določitev izjemnih okoliščin« in 
»način ravnanja ob njihovem nastopu«. Čeprav Ustava v tre-
tjem odstavku 148. člena zahteva njegov obstoj in čeprav se 
sprejema s kvalificirano večino, gre za zakon, ki ni v odnosu pri-
rejenosti z Ustavo in nikakor ne gre za ustavno raven pravnega 
urejanja. Navsezadnje, če bi se ZFisP štel za del Ustave, bi bila 
presoja njegove ustavnosti izključena, kar bi bilo v nasprotju s 
prvo alinejo prvega odstavka 160. člena Ustave.

78. Ustavno sodišče bo glede na navedeno pomen ustav-
nega fiskalnega pravila razložilo brez neposrednega in/ali 
formalnega opiranja na zakonska fiskalna pravila iz prvega, 
tretjega in četrtega odstavka 3. člena ZFisP. Začeti je treba z 
zgodovinsko razlago67 drugega odstavka 148. člena Ustave.

c) Razlaga prvega stavka drugega odstavka 148. člena 
Ustave

79. Že v Predlogu za začetek postopka za spremembo 
148. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega 
zakona z dne 8. 3. 201268 je Vlada izpostavila čezmerno za-
dolževanje kot velik problem javnih financ. Za stabilnost javnih 
financ naj bi bilo potrebno, da je proračun uravnotežen in da 
se sprejme pravna podlaga za omejitev javnega zadolževa-

65 Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da 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 nava-
dni zakoni. Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-223/16 z dne 23. 4. 
2020 (Uradni list RS, št. 65/20), 30. točka obrazložitve. Pri tem se je 
Ustavno sodišče sklicevalo tudi na pravno teorijo (I. Štefanec, Ma-
terialni ustavni zakon v slovenskem pravnem redu, Pravnik, 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). 

66 Državni zbor opozarja na 18. opombo odločbe Ustavnega 
sodišča št. U-I-150/15, iz katere izhaja, da ZFisP predpisuje izved-
bo načela srednjeročne uravnoteženosti.    

67 Glej pripravljalna gradiva v zvezi s 148. členom Ustave: 
Predlog za začetek postopka za spremembo 148. člena Ustave 
Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona z dne 8. 3. 
2012, EVA: 2012-1611-0041; Poročilo k Predlogu za začetek po-
stopka za spremembo 148. člena Ustave Republike Slovenije z 
osnutkom ustavnega zakona (UZ148), EPA 206-VI, z dne 10. 4. 
2012; Poročilo o pripravi predloga ustavnega zakona o spremembi 
148. člena Ustave Republike Slovenije, EPA 206-VI, in predloga 
odloka o razglasitvi ustavnega zakona o spremembi 148. člena 
Ustave Republike Slovenije z dne 14. 5. 2012; Popravek poročila 
o pripravi predloga ustavnega zakona o spremembi 148. člena 
Ustave Republike Slovenije, EPA 206-VI, št. 001-02/12-8/50 z dne 
14. 5. 2012, z dne 18. 5. 2012.

68 Tedaj predlagano besedilo 148. člena Ustave ni enako po-
zneje sprejetemu. Ključni drugi odstavek 148. člena Ustave naj bi 
se po tem predlogu glasil: »Prihodki in odhodki proračunov sektorja 
države morajo biti brez zadolževanja uravnoteženi ali pa morajo 
prihodki presegati odhodke.«
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nja. Okrepitev javnofinančne discipline in umestitev fiskalnega 
pravila v Ustavo naj bi bili nujni za preprečitev dodatnega po-
slabšanja položaja Slovenije na mednarodnih finančnih trgih. 
Iz Poročila k Predlogu za začetek postopka za spremembo 
148. člena Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega 
zakona z dne 10. 4. 2012 je razvidno, da je Ustavna komisija 
Državnega zbora predlagala Državnemu zboru, naj na podlagi 
predloga Vlade sprejme sklep o začetku postopka za spre-
membo 148. člena Ustave. V imenu predlagateljev je predlog 
za začetek postopka za spremembo 148. člena Ustave z osnut-
kom ustavnega zakona predstavil minister dr. Janez Šušteršič. 
Pojasnil je, da je »namen predloga za začetek postopka za 
spremembo 148. člena Ustave omejiti državo, torej Vlado in 
na njen predlog tudi Državni zbor, pri sprejemanju odločitev 
o višini prihodkov in odhodkov, zadolževanja in javnofinanč-
nega primanjkljaja. Ker gre za omejevanje pravice odločanja 
Državnega zbora, se je predlagatelj odločil, da to omejitev 
določi s spremembo 148. člena Ustave in ne, kot je bilo prvotno 
načrtovano, le s sprejemom ustreznega zakona. Zakonska re-
šitev, ki bi bila sprejeta z navadno večino, bi omogočala lahko 
spreminjanje zapisanih zavez.«69 Po mnenju ministra je bila 
prioriteta jasna: uravnoteženje javnih financ.70 Del poročila z 
dne 10. 4. 2012 je tudi mnenje posebne strokovne skupine 
Ustavne komisije Državnega zbora z dne 5. 4. 2012. V njem 
je strokovna skupina najprej podrobno utemeljila potrebo po 
fiskalnem pravilu,71 kjer velja izpostaviti njeno stališče, da je 
dolgoročna vzdržnost javnih financ predpogoj za učinkovito 
delovanje stabilizacijske funkcije javnih financ, še posebej v 
razmerah globokih in dolgotrajnih kriz. Poleg tega naj bi bilo 
nujno spraviti javne finance ponovno v okvir vzdržnosti in 
rehabilitirati stabilizacijsko sposobnost naše fiskalne politike. 
Glede na to, da je Slovenija kot majhno odprto gospodarstvo 
v denarni uniji brez monetarne suverenosti, je bilo po mnenju 
strokovne skupine toliko bolj pomembno, da ohrani svojo fiskal-
no suverenost, ki jo prezadolžene države slej kot prej izgubijo. 
Strokovna skupina se je tudi zavzela za zapis fiskalnega pravila 
v Ustavo,72 ne zato, ker bi to bila obveza Republike Slovenije 
iz podpisanih mednarodnih pogodb, pač pa zaradi zanesljive 
zagotovitve njegovega spoštovanja.

80. Ustavna komisija je na podlagi mnenja strokovne 
skupine sprejela naslednja stališča, ki jih je kot stališče Ustav-
ne komisije predlagala Državnemu zboru v sprejetje:73 »a. S 
spremembo 148. člena Ustave naj se na načelni ravni uveljavi 
pravilo uravnoteženih javnih financ (t. i. fiskalno pravilo), ki naj 
omeji dolgoročno zadolženost države; b. 148. člen Ustave naj 
se ob obstoječem prvem odstavku popravi oziroma spremeni 
tako, da bo v njem določeno tudi, da morajo biti vsi prejemki in 
izdatki za financiranje javne porabe zajeti v proračunih države; 
c. V 148. členu Ustave naj se tudi določi, da morajo biti javne fi-
nance uravnotežene na način, ki zagotavlja, da država za svoje 
delovanje ne povečuje svoje zadolženosti oziroma na dolgi rok 
zmanjšuje svoj dolg; č. V 148. členu Ustave naj se tudi določi, 
da se z zakonom, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko 
večino vseh poslancev, uredi izvajanje ustavnega načela iz 
prejšnjega stališča, pri čemer naj se preuči tudi možnost od-
stopanja od tega načela v izjemnih okoliščinah; d. Pri pripravi 
predloga ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave 
naj se preučijo tudi vsi ostali pomembni vidiki, ki so v zvezi 
s fiskalnim pravilom oziroma njegovim izvajanjem pomembni 
za ureditev na ravni Ustave in zakona; e. V izvedbenem delu 
ustavnega zakona (II. razdelek) naj se določi časovni okvir za 
sprejem zakona iz točke č. tega sklepa ter za pripravo prvega 
proračuna, ki bo v celoti upošteval določbe spremenjenega 

69 Glej stran 5 Poročila z dne 10. 4. 2012. 
70 Glej stran 6 Poročila z dne 10. 4. 2012. 
71 Glej strani 12–14 Poročila z dne 10. 4. 2012. 
72 Glej strani 14 in 15 Poročila z dne 10. 4. 2012. In sicer z 

utemeljitvijo, da »daje ustavno sidranje načela o proračunu, izrav-
nanem brez zadolževanja, edino pravo zagotovilo, da se stvari 
zaradi političnega oportunizma ne bodo spremenile, na primer s 
spremembo Zakona o izvrševanju proračuna«.

73 Glej strani 18 in 19 Poročila z dne 10. 4. 2012. 

148. člena Ustave, hkrati pa naj se določi, kako naj se obli-
kujejo prihodnji proračuni v obdobju pred celovito uveljavitvijo 
spremenjenega 148. člena Ustave.« Državni zbor je na svoji 
10. izredni seji 11. 4. 2012 sprejel sklep za začetek postopka za 
spremembo 148. člena Ustave in tudi zgoraj navedena stališča, 
ki jih je predlagala ustavna komisija. Ustavno sodišče posebej 
opozarja na stališče d. Ustavne komisije, ki izrecno razločuje 
med urejanjem fiskalnega pravila na ravni Ustave in urejanjem 
fiskalnega pravila na ravni zakona. Iz njega ne sledi, da bi 
Ustavna komisija obe ravni pravnega urejanja enačila oziroma 
da ju ne bi razločevala. Tudi v drugem gradivu ni nedvoumne 
opore za sklep o namenu zlitja zakonske ravni pravnega ure-
janja fiskalnega pravila z ustavno.

81. Gradiva za spremembo Ustave, ki pričajo o namenu 
ustavodajalca, govorijo o finančni stabilnosti, omenjajo jav-
nofinančno disciplino, svarijo pred nevzdržno zadolženostjo, 
zahtevajo ohranitev fiskalne suverenosti. Ne opredeljujejo pa 
npr. konkretne minimalne vrednosti salda (strukturnega ali no-
minalnega), ki bi jo vsako leto morali doseči proračuni države, 
najvišje dopustne vrednosti javnega dolga ali česa podobnega. 
Iz gradiv za spremembo Ustave ne izhaja, da je ustavodajalec 
želel postaviti na ustavno raven konkretne ekonomsko-mate-
matične formule in numerične omejitve.

82. Poleg zgodovinske metode razlage je za razumevanje 
ustavnega fiskalnega pravila treba, glede na vpetost Republike 
Slovenije v EMU, upoštevati tudi skupni cilj pogodbenic, ki 
so se mednarodno zavezale s Fiskalnim paktom. Tudi ta je 
opredeljen splošno, kot težnja k vzdrževanju zdravih javnih 
financ in preprečevanju nastajanja čezmernih primanjkljajev.74 
O sorodnosti namena drugega odstavka 148. člena Ustave in 
Fiskalnega pakta je mogoče sklepati že iz primerjave njunih be-
sedil. Glavna vsebina ustavnega fiskalnega pravila iz drugega 
odstavka 148. člena Ustave je načelo srednjeročne uravnote-
ženosti, ki je ubesedeno tako, da morajo biti prihodki in izdatki 
proračunov države »srednjeročno uravnoteženi brez zadolže-
vanja, ali pa morajo prihodki presegati izdatke«. Jezikovno se 
to načelo ne razlikuje dosti od pravila iz točke (a) 1. 3. člena 
Fiskalnega pakta, ki določa, da mora biti proračunsko stanje 
sektorja države pogodbenice uravnoteženo ali v presežku. Gre 
za temeljno načelo, ki ga je mogoče na zakonski ravni izpeljati 
na več načinov, kakor kaže že primerjava preostalega dela 
3. člena Fiskalnega pakta in 3. člena ZFisP. Člen 3 Fiskalnega 
pakta namreč v temelju predvsem omejuje strukturni primanj-
kljaj na največ –0,5 % BDP (za malo zadolžene države najmanj 
–1 % BDP), opredeljuje izjemne okoliščine, v katerih je dopu-
sten začasen odklon od tega cilja, in zahteva t. i. popravljalne 
mehanizme, s katerimi naj pogodbenica odpravi odklone od 
svojega srednjeročnega cilja ali prilagoditvene poti za njegovo 
dosego. Člen 3 ZFisP mnogo bolj podrobno in natančno, tudi 
z matematičnimi formulami, opredeljuje zakonsko izvajanje 
načela srednjeročne uravnoteženosti proračuna.

83. Upoštevajoč splošno uveljavljene metode pravne raz-
lage, zlasti pa zgodovinsko in namensko razlago (glej 79. do 
82. točko obrazložitve te odločbe), drugi odstavek 148. člena 
Ustave po svojem bistvu zapoveduje racionalno in dolgoročno 
vzdržno javnofinančno politiko, ki po razumni strokovni presoji 
ne pelje države v nezmožnost financiranja lastnih funkcij. Eko-
nomsko-tehnične podrobnosti te politike, načini njene izpeljave 
na zakonski ravni, razdelitev bremen in koristi med različne 
sloje prebivalstva so v ustavno očrtanih okvirih stvar proste 
presoje zakonodajalca. Z uveljavitvijo ustavnega fiskalnega 
pravila – v času velike finančne krize in akutne ogroženosti 
javnih financ – je ustavodajalec zasledoval namen konstitucio-
nalizacije fiskalne politike, da bi na ustavni ravni zagotovil dol-
goročno vzdržno fiskalno politiko države ter preprečil pretirano 

74 V tretji uvodni izjavi Fiskalnega pakta pogodbenice izja-
vljajo, da je treba upoštevati, da morajo vlade vzdrževati zdrave 
in vzdržne javne finance ter preprečiti nastanek čezmernega jav-
nofinančnega primanjkljaja, ker je to ključnega pomena za zaščito 
stabilnosti euroobmočja kot celote, in da je zato treba uvesti po-
sebna pravila, vključno s pravilom o uravnoteženem proračunu 
in samodejnim mehanizmom sprejemanja popravljalnih ukrepov. 
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zadolževanje in nastajanje visokih proračunskih primanjkljajev 
in visokih ravni javnega dolga, kar bi lahko vodilo v nelikvidnost 
in insolventnost države, s tem pa tudi v nezmožnost države, 
da izpolnjuje svojo obveznost zagotavljanja ustavno varovanih 
vrednot.75

84. »Srednjeročnost« iz ustavne določbe je treba razu-
meti kot dolžnost takega fiskalnega upravljanja in načrtovanja, 
ki se osredinja na stanje javnih financ skozi celoten ekonomski 
cikel in ne samo na tekoče proračunsko leto ter upošteva v 
vsakem letu trenutno stanje narodnega gospodarstva v ciklu.76 
Srednjeročno uravnoteženost proračunov države brez zadolže-
vanja je mogoče doseči na več načinov. To potrjuje, da opusti-
tev opredelitve načina ni bila naključna, temveč da ustavoda-
jalec točno določenega načina namenoma ni umestil v Ustavo. 
Ustavodajalec je izbiro načina izvajanja tega načela izrecno 
prepustil zakonodajalcu. Ustava le kot načelo zapoveduje, da 
javna oblast načrtuje, spremlja in izvaja skupno javno trošenje 
ob zasledovanju njegove vzdržnosti za daljše obdobje, ob upo-
števanju potrebe po mobilizaciji fiskalnega potenciala države 
za preprečevanje oziroma blaženje gospodarskih kriz. To ne 
pomeni, da se lahko država sklicuje na to, da ji javnofinančnih 
obveznosti iz Fiskalnega pakta in prava EU ni treba spoštovati. 
Gre za soobstoj različnih pravil oziroma dolžnosti na različnih 
ravneh mednarodnega in notranjega pravnega urejanja.

85. Iz drugega odstavka 148. člena Ustave je mogoče 
torej izluščiti splošne usmeritve, med njimi dolžnost skrbnega 
in dolgoročno vzdržnega upravljanja javnih financ. Proračun-
ska pozicija države mora biti načrtovana tako, da na srednji 
rok ne nastaja tak nov javni dolg, ki bi lahko ogrozil likvidnost 
ali solventnost proračunov države in s tem njeno fiskalno 
suverenost.

86. Okoliščine sprejemanja ustavnega fiskalnega pravila 
in njegova umeščenost v logičen in koherenten sistem pravil 
dolgoročno vzdržne javnofinančne politike, v kateri se preple-
tajo državna, naddržavna in klasična meddržavna raven prav-
nega reguliranja, ne utemeljujejo, da bi načelo srednjeročne 
uravnoteženosti razumeli kot neobvezno programsko napotilo. 
Gre za pravno načelo. Četudi mora biti presoja Ustavnega 
sodišča zadržana in ne sme poseči v primernost oziroma 
politično-vrednostno sprejemljivost državnega proračuna (glej 

75 Ustavno sodišče je v odločbi št. U-II-1/12, U-II-2/12 opisalo 
posledice za učinkovito delovanje pravne in socialne države in v 
okviru tega za skrb za uresničevanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki bi jih imela nezmožnost države, da izvede nujne 
ukrepe za zagotovitev učinkovitega delovanja države v pogojih 
hude ekonomske krize, ko ima država že čezmerni javnofinančni 
primanjkljaj, ki ga mora zmanjšati, da bi zagotovila izvrševanje 
svojih funkcij in hkrati spoštovanje človekovih pravic. Ustavno 
sodišče je posebej poudarilo, da neuveljavitev nujnih ukrepov 
v smeri odpravljanja čezmernega javnofinančnega primanjkljaja 
ogroža tudi verodostojnost države z vidika spoštovanja prevzetih 
mednarodnopravnih obveznosti kot tudi obveznosti, ki jih ima kot 
država članica EU in še posebej kot država članica, katere valuta 
je euro. Verodostojnost države pa vpliva na njeno sposobnost pri-
dobivati finančna sredstva na finančnih trgih in posledično na njeno 
sposobnost zagotoviti ustavne vrednote. 

76 Ustavnemu sodišču sicer ni treba natančno časovno opre-
deliti »srednjeročnosti«. To niti ni mogoče. Gre namreč za pojem 
ekonomske stroke, ki časovno ni vnaprej enoznačno opredeljen. 
Eden od poročevalcev strokovne skupine za spremembo 148. čle-
na Ustave, dr. Igor Masten, ugotavlja, da je s srednjim rokom 
mišljena dolžina poslovnega cikla (Poročilo o pripravi predloga 
ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike 
Slovenije, EPA 206-VI, in predloga odloka o razglasitvi ustavnega 
zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije z dne 
14. 5. 2012, str. 11). Fiskalni svet se v svojih pojasnilih Ustavnemu 
sodišču v tej zadevi sicer sklicuje na zakonsko opredelitev sre-
dnjeročnosti iz 5. točke 2. člena ZFisP, obenem pa zapiše, da ima 
takšna definicija »teoretično vrednost, v praksi pa je potrebno […] 
upoštevati različne ocene dolžine gospodarskega cikla, ki običajno 
segajo od pet do deset let«. 

65. točko obrazložitve), to ne pomeni, da je izključena vsaka 
možnost uveljavitve spoštovanja ustavnega fiskalnega pravila z 
ustavnosodno presojo državnega proračuna ali rebalansa. Proti 
takemu zaključku govorijo že poudarki iz ustavnorevizijskega 
postopka o potrebnosti ustavne umestitve načela srednjeroč-
ne uravnoteženosti (glej zadnji stavek 79. točke obrazložitve 
te odločbe). Ker je ustavno fiskalno pravilo obvezno pravno 
načelo in ker ustavnosodna presoja proračuna ni izključena, 
ni mogoče pritrditi očitkom predlagatelja o popolni izvotljenosti 
ustavnega fiskalnega pravila (kot predlagatelj zapiše v 27. točki 
zahteve).

87. Vprašanje, ali je državni proračun (ali rebalans) v skla-
du z ustavnim fiskalnim pravilom – ali je torej državna poraba 
prekoračila meje, ki jih je začrtal drugi odstavek 148. člena 
Ustave –, ni le politično – ekonomske narave. Pot do odločitve 
o protiustavnosti proračuna sicer ni enostavna. Vendar to ne 
pomeni, da je izključena. Prav specifičnost te presoje nalaga 
predlagatelju breme utemeljevanja, da sprejeti proračun ali 
rebalans ni vzdržen v smislu, kot ga je opisalo Ustavno sodi-
šče v tej odločbi (glej predvsem 83. do 85. točko obrazložitve 
te odločbe).

88. Predlagatelj teh očitkov in razlogov zanje ni podal. 
Zahtevo za oceno ustavnosti Rb2019 je oprl na svoje razu-
mevanje zgornje premise ustavnosodnega odločanja, ki mu 
Ustavno sodišče ni moglo slediti. Člen 3 ZFisP, kot je bilo 
obrazloženo, namreč ne sega na ustavno raven; formule, ki jih 
vsebuje, tudi nimajo moči Ustave in niso uzakonjene v zakonu 
hierarhično višje ravni, kot je proračun. Ustavno sodišče poleg 
tega pri napolnjevanju vsebine ustavnega fiskalnega pravila ni 
ugotovilo, da bi bilo vsebino teh formul mogoče z razlago pre-
prosto »pritegniti« na ustavno raven kot sestavni del ustavne-
ga načela srednjeročne uravnoteženosti državnega proračuna 
(glej 80. točko obrazložitve)77 in jih upoštevati kot neposredno 
merilo presoje ustavnosti državnega proračuna. Glede na vse 
navedeno predlagateljevi očitki, ki se opirajo zgolj na kršitev 
zakonskega fiskalnega pravila, na Rb2019 ne naslavljajo po-
manjkljivosti, ki bi prerasle na ustavno raven, ker bi prizadevale 
ustavno fiskalno pravilo iz prvega stavka drugega odstavka 
148. člena Ustave.78

č) Postopkovni vidik ustavnega fiskalnega pravila
89. Smiselno enako velja glede zatrjevanega neskladja 

s 148. členom Ustave »z vidika postopkovne obligacije sre-
dnjeročnega proračunskega načrtovanja«, ki ga predlagatelj 
naslavlja na Rb2019.79 Očitane so namreč pomanjkljivosti z 
vidika ZFisP. Vendar te same zase ne pomenijo očitka, da je 
zakonodajalec v postopku sprejemanja Rb2019 ogrožal fiskal-
no suverenost države oziroma da se nanjo ni oziral.

90. Ustavnemu sodišču se glede na vse navedeno ni bilo 
treba posebej opredeljevati še do dejstva, da je predlagatelj z 

77 Ocena ustavnosti Rb2019 se v temelju razlikuje od zadeve, 
v kateri je ustavno sodišče nemške zvezne dežele Severno Porenje 
Vestfalija izreklo ničnost zakona o rebalansu deželnega proračuna 
(sodba št. VerfGH 20/10 z dne 15. 3. 2011). Razlog je v bistveno 
drugačni zgornji premisi odločanja deželnega ustavnega sodišča. 
V navedeni zadevi je odločalo na podlagi ustavne določbe, ki je 
prepovedovala zadolževanje nad zneskom, v deželnem proračunu 
predvidenem za investicijske odhodke. Vsebina zgornje premise 
se je torej v bistvenem razlikovala od vsebine drugega odstavka 
148. člena Ustave.

78 Zato se Ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeljevati do 
drugih navedb predlagatelja, ki so zgrajene okoli (ne)spoštovanja 
formul iz 3. člena ZFisP (da je nespoštovanje stališč Fiskalnega 
sveta kršitev ustavnega načela delitve oblasti, da razlaga in upora-
ba njegovih matematičnih formul iz te zakonske določbe po načelu 
specializacije zavezuje tudi Ustavno sodišče). Tudi očitek predlaga-
telja, da lahko nespoštovanje fiskalnega pravila iz 148. člena Usta-
ve ogrozi finančno stabilnost celotne EU, izhaja iz predpostavke, ki 
je predlagatelju ni uspelo dokazati – da bi bil Rb2019 v neskladju 
z ustavnim fiskalnim pravilom. 

79 Glej str. 8 zahteve.
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argumenti o prekoračenju najvišje (domnevno) ustavno dopu-
stne porabe celotnega sektorja država izpodbijal le rebalans 
državnega proračuna, ki določa potrošnjo le ene od javnih 
blagajn.

91. Ustavno sodišče je glede na vse navedeno odloči-
lo, da 2. člen Rb2019 ni bil v neskladju z drugim odstavkom 
148. člena Ustave (1. točka izreka).

B. – IV.
Presoja ustavnosti ZIPRS1819
92. Predlagatelj izpodbija 1., 3., 5., 29. in 30. člen 

ZIPRS1819 v delu, v katerem se nanašajo na leto 2019. Iz-
podbijane določbe se glasijo:

»1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije 
za leto 2018 in za proračun Republike Slovenije za leto 2019 
določajo njuna sestava, posebnosti njunega izvrševanja, pora-
ba sredstev kohezijske politike, namenski prihodki in prejemki 
države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega 
sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z za-
konom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, 
najnujnejši ukrepi za zniževanje izdatkov proračuna države in 
proračunov občin, izračunavanje presežkov ter urejajo druga 
vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna.

(2) Določbe tega zakona se uporabljajo v letih 2018 in 
2019, razen če je za posamezni proračun ali posamezni člen 
tega zakona določeno drugače.

(3) Določbe tega zakona se uporabljajo za neposredne 
uporabnike proračuna Republike Slovenije, razen če je v po-
sameznih členih tega zakona določeno drugače.

3. člen
(sestava proračuna)

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki 
in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni konta. V bilanci 
prihodkov in odhodkov se, poleg navedenih v 11. členu ZJF, 
izkazujejo tudi prihodki, ki obsegajo namenska sredstva EU, in 
odhodki, ki obsegajo plačila sredstev v proračun EU.

(2) V posebnem delu proračuna so finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov prikazani po politikah, glavnih programih 
in podprogramih.

(3) V NRP se prikazujejo načrtovani izdatki po skupinah 
projektov, projektih in ukrepih ter virih financiranja po posame-
znih letih za celovito izvedbo projektov oziroma ukrepov.

5. člen
(izvrševanje proračuna)

(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami ZJF in tega 

zakona ter skladno s podzakonskimi predpisi, izdanimi na njuni 
podlagi.

(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice.
(4) Veljavni NRP tekočega leta mora biti za tekoče leto 

usklajen z veljavnim proračunom, razen kadar ta zakon določa 
drugače.

(5) Ob neusklajenosti lahko ministrstvo, pristojno za finan-
ce (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), posameznemu prora-
čunskemu uporabniku omeji izvrševanje proračuna.

29. člen
(pravice porabe za izvajanje nacionalnih programov,  

zakonov in drugih predpisov)
Pravice porabe za izvajanje nacionalnih programov, zako-

nov in drugih predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev 
za financiranje posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo 

v znesku, določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki 
je predviden z nacionalnim programom, zakonom ali drugim 
predpisom.

30. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projek-

te in ukrepe, ki so vključeni v veljavni NRP, odda javno naročilo 
za celotno vrednost projekta oziroma ukrepa, če so zanj načr-
tovane pravice porabe v sprejetih proračunih.

(2) Neposredni uporabnik lahko v letu 2018 prevzame 
obveznosti za namene, za katere so zagotovljena sredstva v 
letu 2019 in ki zapadejo v plačilo v letu 2019, v višini 80 od-
stotkov obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj 
podprograma neposrednega uporabnika, načrtovanih v pro-
računu za leto 2019. V letu 2018 lahko neposredni uporabnik 
prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020, do 
višine 60 odstotkov obsega pravic porabe, za namene, ki so 
načrtovani v proračunu za leto 2019 po podskupinah kontov 
znotraj podprograma neposrednega uporabnika.

(3) Neposredni uporabnik lahko v letu 2019 prevzame 
obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice po-
rabe v letu 2019 in ki zapadejo v plačilo v letu 2020, v višini 
60 odstotkov obsega pravic porabe na podskupinah kontov 
znotraj podprograma neposrednega uporabnika, načrtovanih 
v proračunu za leto 2019. V letu 2019 lahko neposredni upo-
rabnik prevzame obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2021, 
do višine 40 odstotkov obsega pravic porabe, za namene, ki 
so načrtovani v proračunu za leto 2019 po podskupinah kontov 
znotraj podprograma neposrednega uporabnika. Neposredni 
uporabnik v breme proračunov prihodnjih let ne sme prevze-
mati obveznosti brez odložnega pogoja, s katerim se izvajanje 
pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen nima zago-
tovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

(4) Neposredni uporabnik, v skladu z drugim in tretjim 
odstavkom tega člena, prevzema obveznosti v prihodnjih letih 
samo, če ima za te namene načrtovane odhodke v veljavnem 
NRP.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena 
lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti za:

1. pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunal-
nih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov;

2. pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za 
izvajanje upravnih nalog v upravnih enotah (tiskovine in drugi 
javni dokumenti);

3. pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

(6) O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu 
ali najemu, ki jih sklepajo neposredni uporabniki državnega 
proračuna in pri katerih lastninska pravica preide ali lahko 
preide z najemodajalca na najemnika, odloča vlada. Neposre-
dni uporabniki občinskih proračunov morajo pred prevzemom 
navedenih obveznosti pridobiti soglasje ministrstva.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek o prevzemanju obve-
znosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu ali najemu, 
ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice 
tečajnih razlik, odloča neposredni uporabnik.«

93. Predlagatelj meni, da so izpodbijane določbe ZI-
PRS1819 v neskladju z drugim odstavkom 148. člena Ustave, 
ker nalagajo izvrševanje po obsegu protiustavnega proračuna 
za leto 2019, kot je bil spremenjen z Rb2019.

94. Z ZIPRS1819 se za proračun Republike Slovenije 
za leto 2019 določajo njegova sestava, posebnosti izvrševa-
nja, poraba sredstev kohezijske politike, namenski prihodki in 
prejemki države, obseg zadolževanja in poroštev države ter 
javnega sektorja na ravni države, višina povprečnine v skladu z 
zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje obveznosti, 
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najnujnejši ukrepi za zniževanje izdatkov proračuna države in 
proračunov občin, izračunavanje presežkov ter urejajo druga 
vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna (prvi odstavek 
1. člena ZIPRS1819). Za zakone o izvrševanju proračuna je 
značilno, da določajo (med drugim) obseg zadolževanja in vseh 
predvidenih poroštev države ter obseg zadolžitve javnega sek-
torja na ravni države v posameznem letu in posebna pooblasti-
la Vladi in ministrstvu, pristojnemu za finance, pri izvrševanju 
proračuna za posamezno leto (prvi odstavek 5. člena ZJF). Ko 
Vlada pripravi in predloži Državnemu zboru predlog državnega 
proračuna, skupaj z njim predloži tudi predlog zakona o izvr-
ševanju proračuna (4. točka prvega odstavka 13. člena ZJF).

95. Predlagatelj izpodbija ZIPRS1819 iz enakih razlogov, 
kot izpodbija Rb2019 – zaradi domnevno previsoko določene 
javne porabe glede na 3. člen ZFisP, kar naj bi bilo v neskladju z 
drugim odstavkom 148. člena Ustave. Ker je ZIPRS1819 zakon, 
je Ustavno sodišče pristojno za odločanje o njegovi skladnosti z 
Ustavo (prva alineja prvega odstavka 160. člena Ustave).

96. Ustavno sodišče ugotavlja, da trditvena podlaga zah-
teve v tem delu ni v vsebinski zvezi z vsemi izpodbijanimi 
zakonskimi določbami. Kot že navedeno, predlagatelj meni, 
da 1., 3., 5., 29. in 30. člen ZIPRS1819 nalagajo izvrševanje 
po obsegu protiustavnega proračuna. Vendar pa nekatere od 
teh določb očitno nimajo take zveze s proračunom Republike 
Slovenije za leto 2019. To velja za 1. člen (ki povzema vsebino 
zakona in pove, za koga in v katerih letih se njegove določbe 
uporabljajo), 3. člen (ki tehnično določa prikaz sestave proraču-
na) ter drugi, tretji in peti odstavek 5. člena (tehnična vprašanja 
v zvezi z izvrševanjem proračuna). Za preostale izpodbijane 
določbe (prvi in četrti odstavek 5. člena, 29. in 30. člen), koli-
kor se nanašajo na leto 2019, je treba sprejeti stališče, da so 
v določeni vsebinski zvezi z domnevno previsokim obsegom 
odhodkov v Rb2019.

97. Ustavno sodišče je v tej odločbi odločilo, da 2. člen 
Rb2019 ni bil v neskladju z ustavnim fiskalnim pravilom. Ne 
glede na to dodaja, da očitka o domnevno protiustavno visoki 
javni porabi v Rb2019 niti ni moč nasloviti na ZIPRS1819. Ta 
zapoveduje, da se v letu 2019 izvršuje proračun za leto 2019, 
da se pravice porabe zagotavljajo v proračunsko določenih 
zneskih, da je treba pri prevzemanju obveznosti v breme pro-
računov prihodnjih let primerno upoštevati določene pravice 
porabe, in tako naprej. Kot že ime zakona pojasnjuje, vsako-
kratni tovrstni zakon izvršuje sprejeti proračun. V tem smislu je 
treba zakon o izvrševanju proračuna pojmovati kot nevtralno 
podlago za izvrševanje vsebine (javne porabe), ki jo opredeli 
vsakokratni proračun. Drugače povedano, zakon o izvrševanju 
proračuna sam po sebi ne bi bil protiustaven že zato, ker bi bil 
protiustaven proračun, ki ga ta zakon izvršuje.

98. Očitki o neskladju 1., 3., 5., 29. in 30. člena ZIPRS1819 
z drugim odstavkom 148. člena Ustave so tako očitno neute-
meljeni. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da izpodbijane za-
konske določbe niso bile v neskladju z Ustavo (2. točka izreka).

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

prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka 25. 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 
s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika 
Jaklič in Šorli.

Dr. Rajko Knez
predsednik

zanj

Dr. Matej Accetto
podpredsednik

BANKA SLOVENIJE
2071. Povprečne efektivne obrestne mere 

iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb 
bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2020 
do 30. 6. 2020

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

P O V P R E Č N E    E F E K T I V N E     
O B R E S T N E    M E R E

iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb 
bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2020  

do 30. 6. 2020

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potro-
šniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na način 
iz 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, 
št. 77/16), so v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 znašale:

Potrošniški kredit 
(glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna 
obrestna mera (v  %)*

do 6 mesecev in do 1.000 EUR 59,8
do 12 mesecev in do 2.000 EUR 25,5
do 36 mesecev in do 4.000 EUR 12,7

do 10 let in do 20.000 EUR 8,4
* Valuta kredita EUR

Ljubljana, dne 3. avgusta 20201

Primož Dolenc
namestnik guvernerja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

2072. Odločba o imenovanju namestnice vodje 
Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju

Na podlagi prvega odstavka 124. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je 
Državnotožilski svet na obrazložen predlog vodje Okrožnega 
državnega tožilstva na Ptuju št. PT-Tu-20-7/1/2020/3 s 24. 3. 
2020, po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca 
RS št. VDT-Tu-20-7/3/2020/2 s 24. 3. 2020, v postopku imeno-
vanja namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva na Ptu-
ju, na 56. redni seji, ki je potekala 29. 6. 2020, sprejel naslednjo

O D L O Č B O
o imenovanju namestnice vodje  

Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju

Teja Kukovec Belšak, rojena 14. 6. 1973, okrožna državna 
tožilka svétnica na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju, se 
z 29. 6. 2020 za dobo šestih let imenuje za namestnico vodje 
Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju.

DTS št. 74/2020-12
Ljubljana, dne 29. junija 2020

Tamara Gregorčič
predsednica Državnotožilskega sveta

1 Efektivne obrestne mere se upoštevajo od naslednjega dne 
po objavi v Uradnem listu RS
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BOVEC

2073. Odlok o pokopališkem redu v Občini Bovec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 4. člena Zakona 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, 62/16), 
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 
– UPB8, 21/13, 111/13, 32/16), Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 111/08, 53/11, 18/17, 
38/17, 71/18 in 92/20) ter 16. člena Statuta Občine Bovec (Ura-
dni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine 
Bovec na 12. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Bovec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se določa izvajanje pogrebne in poko-

pališke dejavnosti na območju Občine Bovec (v nadaljevanju: 
občina).

(2) V besedilu odloka uporabljeni izrazi, zapisani v moški 
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
za ženske.

2. člen
Na območju občine so naslednja pokopališča in pripada-

joči okoliši:
POKOPALIŠČE NASELJE
BOVEC Bovec, Plužna, Kal-Koritnica, 

Bavšica, Jablanca
ČEZSOČA Čezsoča
SRPENICA Žaga, Srpenica, Log Čezsoški
TRENTA Trenta
SOČA Soča
LOG POD MANGARTOM Log pod Mangartom, Strmec  

na Predelu

3. člen
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne 

dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna 
služba, ter pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu.

(2) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine in obse-
ga upravljanje ter urejanje pokopališč, ki obsega tudi storitve 
grobarjev.

4. člen
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.

5. člen
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopa-

liške dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej 
urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski pred-
pisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

II. POGREBNA DEJAVNOST

6. člen
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja 

smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstve-

nega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine 
je Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.

7. člen
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti, ki se izvaja na trgu, je 

lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravlja-
nje pogrebne dejavnosti, določene z zakonom in podzakon-
skimi predpisi, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost.

(2) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna 

služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.

8. člen
Pogreb obsega:
– prijavo pokopa,
– pripravo pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– pogrebno slovesnost,
– pokop.

9. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogre-

ba ali, če naročnika pogreba ni, občina, kjer je imel pokojnik 
zadnje stalno oziroma začasno prebivališče oziroma, kjer je 
pokojnik umrl ali bil najden. Pokop lahko upravljavcu pokopa-
lišča prijavi tudi izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral 
naročnik pogreba ali občina.

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

10. člen
(1) Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred 

upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejav-
nosti, pri čemer se priprava pokojnika lahko izvede le v ustre-
znih prostorih zdravstvene ustanove ali izvajalca pogrebne 
dejavnosti ali domovih za ostarele.

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena 
se priprava pokojnika lahko opravi doma, če je pokojnik pred 
pogrebom doma. Pokojnik je lahko pred pogrebom doma samo 
v primerih, če stanovanjska hiša nima več kot dve stanovanji in 
smrt ni posledica nalezljive bolezni.

11. člen
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred 

pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti uskladita upravlja-

vec 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, pri če-
mer obsega minimalna pogrebna slovesnost prevoz ali prenos 
pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta 
pokopa.

(5) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi pred-
stavniki verskih skupnosti in društev, katerih obred je sestavni 
del pogrebne slovesnosti.

(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi častna 
enota z vojaškim strelnim orožjem ali druga društva z drugim 

OBČINE
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strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za 
varnost udeležencev pogreba je odgovoren vodja enote oziro-
ma društva.

(7) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo dr-
žavni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajenimi z 
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

12. člen
(1) Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na 

prostoru, ki je določen v ta namen.
(2) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo 

nemoteno prisostvuje, ali pa se izvede v ožjem družinskem 
krogu, ki ji prisostvujejo le povabljeni.

(3) Pogrebne slovesnosti za tujce se lahko opravijo v 
skladu s pravili in navadami njihovih držav, če je bila taka želja 
pokojnika oziroma naročnika pogreba, vendar se mora naroč-
nik pogreba o tem pred pogrebom dogovoriti tako z izvajalcem 
pogrebne dejavnosti kot tudi z upravljavcem pokopališča.

13. člen
(1) Krsta s pokojnikom ali žara s pepelom pokojnika 

se praviloma položi v mrliško vežico na dan pogreba ob uri, 
dogovorjeni z naročnikom ali izvajalcem pogrebne dejavnosti, 
vendar praviloma najmanj dve uri pred pričetkom pogrebne 
slovesnosti.

(2) Pokojnik leži do pogrebne slovesnosti v mrliški vežici, 
lahko pa tudi doma, če smrt ni posledica nalezljive bolezni in 
v primeru, da stanovanjska hiša nima več kot dve stanovanji.

(3) Pogrebna slovesnost se lahko prične na mestu, kjer 
pokojnik leži oziroma na vstopu na pokopališče ali pred vsto-
pom v sakralni objekt.

14. člen
(1) Pogrebni sprevod se odvija v skladu z nazori pokojnika 

oziroma v skladu z željo naročnika pogreba od kraja pričetka 
pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču.

(2) Udeleženci pogrebnega sprevoda se razvrstijo na 
krajevno običajen način, pri čemer se pogrebni sprevod prične 
z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, 
če je pokojnik tuj državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, 
če se opravlja verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo 
ostali sodelujoči (godba, pevci, častna četa itd.), nosilci žalne-
ga cvetja in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, 
nosilci žare oziroma krste, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali 
udeleženci pogrebne slovesnosti.

(3) Na željo pokojnika oziroma naročnika pogreba se 
opravi verski obred na krajevno običajen način med samim 
potekom sprevoda v mrliški vežici oziroma v objektu, namenje-
nem opravljanju verskih obredov.

(4) Po prihodu udeležencev pogrebnega sprevoda do 
groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu 
se zvrstijo svojci, predstavniki verske skupnosti, če se opravlja 
verski obred, nosilci zastav in praporov, odlikovanj in cvetja, 
govorniki in nato drugi udeleženci pogrebnega sprevoda.

(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, 
nato igranje ali petje žalostink, poslovilni govori. Pogrebna slo-
vesnost se zaključi s poslovilnim poklonom z državno zastavo 
in mimohodom udeležencev pogrebnega sprevoda.

(6) Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti 
oziroma v primeru večjega števila pogrebov najkasneje dve uri 
po zadnji pogrebni slovesnosti je potrebno grob zasuti, za kar 
skrbi upravljavec pokopališča.

15. člen
Pogrebna slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izve-

de na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do 
območja raztrosa se izvede raztros, ki ga opravi izvajalec po-
grebne dejavnosti, pri čemer se udeleženci pogrebnega spre-
voda razvrstijo pred območjem raztrosa na način pogrebnega 
sprevoda do groba. Za izvedbo obreda se smiselno uporabljajo 
določila tega odloka, ki veljajo za pokop s krsto ali žaro.

16. člen
(1) Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v 

skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost 
in tem odlokom.

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

(3) Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od na-
stopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in 
izrednih razmerah, ko se opravi skupni pokop, lahko območna 
enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok skrajša.

(4) O načinu in času pokopa se dogovorita upravljavec 
pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec po-
grebne dejavnosti.

(5) Pokop se praviloma opravi na pokopališču, zunaj 
pokopališča je pokop dovoljen le kot raztros pepela iz žare ali 
posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih 
skupnosti po predhodno pridobljenem soglasju občinske upra-
ve občine. Soglasje mora biti izdano v 7 dneh od prejema po-
polne vloge naročnika pogreba. Zoper izdani sklep ni dovoljena 
pritožba, dovoljen je upravni spor.

(6) Pokop se lahko opravi vsak dan, pri čemer je pravi-
loma možen samo en pokop dnevno. Pokopi se ne opravljajo 
1. januarja, 1. maja, 1. novembra in 25. decembra ter na veliko-
nočno nedeljo. V času od 1. aprila do 30. septembra se pokopi 
opravljajo od 9. do 18. ure, v času od 1. oktobra do 31. marca 
pa od 10. do 16. ure.

17. člen
Na pokopališčih se izvaja pokop:
– pokojnikov s stalnim prebivališčem v okolišu pokopa-

lišča,
– pokojnikov s stalnim prebivališčem izven okoliša poko-

pališča, če je bila to želja pokojnika ali naročnika pogreba, če 
pokojnik ni izrazil svoje želje, in prostorske razmere pokopali-
šča to omogočajo,

– oseb, ki so umrle v okolišu pokopališča in nimajo niko-
gar, ki bi uredil pokop v kraju njihovega stalnega prebivališča.

18. člen
Na območju občine so dovoljene naslednje vrste poko-

pov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in poko-

plje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika 

shranijo v žaro in pokopljejo v grob, pri čemer žare ni dovoljeno 
shranjevati izven pokopališča,

– raztros pepela iz žare, ki se opravi na posebej dolo-
čenem prostoru na pokopališču, kjer okoliščine primera to 
dopuščajo, ali zunaj njega,

– pokop stanovskih predstavnikov verske skupnosti v 
grobnice verskih skupnosti ali posamezne grobe zunaj poko-
pališča,

– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobi-
šča ali prikrita vojna grobišča.

19. člen
(1) Naročnik pogreba lahko zaprosi za raztros pepela iz 

žare zunaj pokopališča. V vlogi mora navesti podatke o po-
kojniku, kraj in čas raztrosa pepela ter priložiti potrdilo o smrti 
oziroma mrliški list, soglasje lastnika zemljišča, na katerem se 
predlaga raztros, soglasje najbližjih sorodnikov za izbrani način 
pokopa ter mnenje upravljavcev zavarovanih območij, v kolikor 
se predlaga raztros na teh območjih.

(2) Raztros pepela iz žare zunaj pokopališča se praviloma 
opravi v ožjem družinskem krogu. Raztros pepela se izvede 
tako, da ne posega nedopustno v pravice tretjih oseb in na 
lokaciji, za katero občinska uprava ugotovi, da je primerna z 
vidika varstva okolja.
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(3) Raztros pepela iz žare ni možen v podzemne jame 
in na območjih stavbnih zemljišč ter v oddaljenosti manj kot 
100 metrov od meje le-teh.

20. člen
Stroške 24-urne dežurne službe in stroške pogreba mora 

poravnati naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora 
stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Stroške 
pogreba lahko poravna tudi druga fizična ali pravna oseba.

21. člen
Če je plačnik pokopa občina, se na pokopališču v Bovcu 

opravi praviloma pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto 
in pokoplje v grob. Kjer okoliščine primera tega ne dopuščajo, 
se opravi anonimni pokop z raztrosom pepela. Kjer okoliščine 
primera tudi tega ne dopuščajo, se upepeljeni ostanki pokojnika 
shranijo v žaro in pokopljejo v grob.

III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST

22. člen
(1) Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča, ki obsega vzdr-

ževanje pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter 
druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških 
objektov in naprav ter storitve grobarjev,

– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidence in izdajanje soglasij v zvezi s posegi 

na območju pokopališč.
(2) Upravljavec pokopališč na območju občine je Komu-

nala Tolmin, javno podjetje d.o.o., lahko tudi krajevna skupnost, 
če ima za to primerno usposobljene izvajalce.

23. člen
(1) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo ali zimzelenim 

rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov, imeti 
mora urejeno odlaganje odpadkov, primerno urejene vodne 
vire in elektriko.

(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se na novo nanj 
ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.

(3) Upravljavec pokopališča je dolžan skrbeti za red in 
čistočo na pokopališču in v mrliški vežici ter za vzdrževanje 
pokopaliških objektov in naprav, kakor tudi druge pokopališke 
infrastrukture, kot so zidovi, ograje, poti, zelenice, žive meje, in 
druga vzdrževalna dela, odvoz odpadkov, porabo vode in elek-
trike, zimsko službo, vodenje registrov in drugih del, potrebnih 
za upravljanje pokopališča.

(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne 
jame ter prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje 
in posušenega cvetja na odlagališče. Naloga grobarjev je tudi 
prekop posmrtnih ostankov.

24. člen
Mrliške vežice so odprte vsak dan med 8.00 in 19.00 uro, 

v dogovoru z naročnikom pogreba lahko tudi dlje.

25. člen
(1) Upravljavec pokopališča vodi evidenco o pokojnikih, 

ki so ali so bili pokopani na pokopališču, pokopališki kataster 
in evidenco najemnikov grobov.

(2) Upravljavec pokopališča za vsako pokopališče izdela 
pokopališki kataster v tekstualni in grafični obliki in načrt poko-
pališča z vrstami grobov ter sproti dopolnjuje evidenco grobov 
in evidenco najemnikov grobov.

26. člen
Na pokopališčih so dovoljene naslednje zvrsti grobov in 

prostori za pokope:
– klasični grobovi – enojni, dvojni, otroški, povečani grobni 

prostor in grobnice,

– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.

27. člen
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle 

osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni 
grobovi so globoki 1,50 m in se lahko poglobijo do 2,00 m, če 
to dopuščajo geološki pogoji. Širina enojnega groba je 1,00 m, 
dolžina pa 2,00 m.

(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste 
poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg 
krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 1,50 m in 
se lahko poglobijo do 2,00 m, če to dopuščajo geološki pogoji. 
Širina dvojnega groba je 2,00 m, prav tako tudi dolžina.

(3) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V 
otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Otroški 
grobovi so globoki 1,50 m in se lahko poglobijo do 2,00 m, če 
to dopuščajo geološki pogoji. Širina otroškega groba je 1,00 m, 
dolžina pa 2,00 m.

(4) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimen-
zij od standardnega grobnega prostora.

(5) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grob-
nice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo 
ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi 
vložki in žare.

(6) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se 
pokopavajo le žare. Talni žarni grobovi so globoki 0,70 m in se 
lahko poglobijo za 0,30 m za nove žare. Širina talnega žarnega 
groba je od 0,60 m do 1,00 m, dolžina pa od 0,60 m do 1,20 m. 
Dimenzije pokončnega žarnega groba so višina 0,60 m, širina 
0,80 m in globina 0,60 m, vanj pa je mogoče shraniti 6 žar. Žare 
ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.

(7) Prostor za anonimne pokope je prostor na pokopa-
lišču, kjer se pokopi opravljajo s pokopom žare ali raztrosom 
pepela iz žare in je brez označbe in imena pokojnika.

(8) Prostor za raztros pepela je prostor, kjer se raztros 
pepela opravlja s posebnim za to namenjenim priborom in je 
namenjen polaganju cvetja in prižiganju sveč. Imena pokojnih 
so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem 
nagrobniku.

28. člen
V prejšnjem členu določene velikosti grobov ne veljajo za 

obstoječe grobove.

29. člen
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega 

pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za grob 
s krsto znaša 10 let, na pokopališčih, kjer so tla slabše propu-
stna, pa 15 let. Za grob z žaro ni mirovalne dobe.

(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v 
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku 
mirovalne dobe.

30. člen
(1) Prekop groba s tem, da se pokojnika izkoplje in prene-

se na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču je 
mogoč samo z dovoljenjem pristojnega občinskega organa, ki 
dovoljenje izda po predhodno pridobljenem mnenju najemnika 
groba, iz katerega se pokojnika izkoplje in predhodno pridoblje-
nem mnenju najemnika groba, v katerega se pokojnik prenese.

(2) Prekop groba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko 
zahtevajo svojci ali druge fizične ali pravne osebe, ki imajo za 
to upravičen interes.

(3) Prekop posmrtnih ostankov pokojnika izvede grobar v 
navzočnosti pooblaščenega zdravnika. Navzočnost slednjega 
ni potrebna, kadar gre za prekop žare.

31. člen
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na 

podlagi najemne pogodbe, sklenjene v skladu s tem odlokom.
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(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična 
oseba.

(3) Če naročnik pogreba nima v najemu groba, mu ga 
dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naroč-
nik pogreba pred naročilom le-tega skleniti najemno pogodbo, 
razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

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

(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika 
groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do naje-
ma groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je 
poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. V kolikor nihče 
ne želi prevzeti najema groba, se ta šteje kot opuščen do konca 
mirovalne dobe, nakar se ga prekoplje in odda v najem druge-
mu najemniku. Posmrtne ostanke pokojnika oziroma pepel iz 
žare se prenese v skupno grobnico.

(6) Določila prejšnjega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu 
več grobov.

(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo ose-
bo, ki ima za to interes, pod pogojem, da se s tem strinja 
najemnik groba, ki mora podati pisno odpoved groba, in je 
grobnina za tekoče leto plačana. Prenos najemnega razmerja 
je brezplačen.

32. člen
(1) Najemno razmerje se sklepa za nedoločen čas.
(2) Najemno razmerje se lahko prekine:
– če najemnik groba ne poravna grobnine za preteklo leto 

niti po predhodnem pisnem opozorilu,
– če najemnik groba ne vzdržuje groba v skladu s tem 

odlokom in sklenjeno najemno pogodbo niti po predhodnem 
pisnem opozorilu,

– po volji najemnika groba, pri čemer je ta dolžan grobni-
no plačevati do konca mirovalne dobe,

– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(3) Po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe se grob, 

v kolikor ne izkaže druga oseba interesa, da bi prevzela pravico 
do najema groba, šteje kot opuščen do konca mirovalne dobe, 
nakar se ga prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. 
Posmrtne ostanke pokojnika oziroma pepel iz žare se prenese 
v skupno grobnico.

(4) Najemnik groba je dolžan v primeru iz prejšnjega 
odstavka tega člena na lastne stroške odstraniti opremo groba 
v 45 dneh po prenehanju veljavnosti najemne pogodbe. Po iz-
teku tega roka opremo groba po predhodnem pisnem opozorilu 
odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika groba 
in jo odloži na deponiji gradbenih materialov.

33. člen
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Grob-

nino plača tudi naročnik pogreba za raztros pepela na poko-
pališču, in sicer v višini grobnine za enojni grob za obdobje 
enega leta.

34. člen
Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na 

enojni grob:
VRSTA GROBA FAKTOR GROBNINE
enojni grob 1
otroški grob 0,41 
dvojni grob 1,32
povečani grob 1,51
žarni grob 0,41

35. člen
(1) Grobnina vključuje stroške za urejenost pokopališča, 

oddajo grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(2) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s 

sklepom določi pristojni občinski organ.
(3) Grobnina se plačuje letno za tekoče leto do konca 

meseca junija v tekočem letu. Grobnina se lahko plača za 
obdobje, daljše od enega leta, a največ za deset let. Ob prvem 
najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca 
letnega obdobja.

(4) Če se najemno razmerje prekine po volji najemnika 
groba s krsto pred potekom mirovalne dobe, mora ta plačati 
grobnino do konca poteka mirovalne dobe.

36. člen
(1) Najemnik groba mora:
– skrbeti za urejen videz groba na način, da obrezuje in 

skrbi za zasaditev (drevesa, grmovnice, cvetlice, trava), da ta 
ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za grobno opre-
mo, redno odstranjevati in odlagati plevel in ostale odpadke na 
za to določena mesta,

– redno plačevati grobnino,
– postaviti nagrobni spomenik v skladu z arhitektonsko 

zasnovo pokopališča,
– upravljavca pokopališča pisno obveščati o spremembi 

naslova in spremembi drugih podatkov, ki so pomembne za 
obračun grobnine,

– spoštovati določbe tega odloka in sklenjene najemne 
pogodbe.

(2) Na pokopališču ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, raz-

grajanje in hoja po grobovih,
– odlaganje odpadkov izven za to določena mesta,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki 

ostane od prenove grobov, v posode za odpadke ali ob zid 
pokopališča,

– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in 
naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,

– sajenje drevja, grmičevja in drugih okrasnih rastil z 
močno rastjo oziroma na način, da je oviran dostop do drugih 
grobov,

– voziti se s kolesom ali motornim vozilom po pokopališču,
– vodenje živali na pokopališče,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških pro-

storov in z objektov v območju pokopališča,
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-

strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne slove-
snosti.

37. člen
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov 

(grobov), obnova spomenikov (grobov) in grobnic ter vsak drug 
poseg v prostor na pokopališču, kot je npr. prevoz materiala z 
motornim vozilom, je dovoljen ob predhodnem soglasju upra-
vljavca pokopališča.

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

38. člen
(1) Upravljavec pokopališča zaračuna uporabo pokopa-

lišča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture, kakor tudi storitve grobarjev, naročniku pogreba 
oziroma izbranemu izvajalcu pogrebne dejavnosti.

(2) Stroške izdaje soglasja iz prejšnjega člena upravljavec 
pokopališča zaračuna najemniku groba oziroma uporabniku.

(3) Stroške iz prvega in drugega odstavka tega člena 
upravljavec zaračuna skladno s cenikom, ki ga potrdi pristojni 
občinski organ.
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39. člen
Za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču zara-

čuna upravljavec pokopališča izvajalcu pogreba pogrebno pri-
stojbino skladno s cenikom, ki ga potrdi pristojni občinski organ.

IV. NADZOR

40. člen
Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejav-

nosti na območju občine in nadzor nad izvajanjem tega odloka 
opravlja medobčinska inšpekcija.

V. KAZENSKE DOLOČBE

41. člen
(1) Z globo 3.000,00 EUR se za prekršek kaznuje upra-

vljavec pokopališča, če:
– najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti 

oziroma v primeru večjega števila pogrebov najkasneje dve uri 
po zadnji pogrebni slovesnosti ne zasuje groba (šesti odstavek 
14. člena odloka),

– ne opravlja pokopov vsak dan (šesti odstavek 16. člena 
odloka),

– ne skrbi za red in čistočo na pokopališču in v mrliški 
vežici ter za vzdrževanje pokopaliških objektov in naprav, ka-
kor tudi druge pokopališke infrastrukture, kot so zidovi, ograje, 
poti, zelenice, žive meje, in druga vzdrževalna dela, odvoz 
odpadkov, porabo vode in elektrike, zimsko službo, vodenje 
registrov in drugih del, potrebnih za upravljanje pokopališča 
(tretji odstavek 23. člena odloka),

– opravi prekop groba ali pokop pokojnika na isto mesto 
v grobu, kjer je bil kdo pokopan, pred potekom mirovalne dobe 
(drugi odstavek 29. člena odloka),

– opravi prekop brez izdanega dovoljenja pristojnega ob-
činskega organa oziroma v nasprotju z izdanim dovoljenjem 
pristojnega občinskega organa (prvi odstavek 30. člena odloka).

(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba 
upravljavca pokopališča, ki stori prekršek iz prejšnjega odstav-
ka tega člena.

42. člen
(1) Z globo 2.000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če:

– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– se raztros pepela iz žare izvede brez soglasja pristojne-

ga občinskega organa ali na območju, ki ni določen za raztros 
in brez, da bi raztros opravil izvajalec pogrebne dejavnosti 
(16. člen odloka),

– se na zid, s katerim je ograjeno pokopališče, pritrdi 
nagrobno ploščo (drugi odstavek 23. člena odloka),

– se prekop groba izvede brez dovoljenja pristojnega 
občinskega organa (prvi odstavek 30. člena)

– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 36. člena odloka,
– ravna v nasprotju s prepovedi iz drugega odstavka 

36. člena odloka,
– opravlja posamezna dela oziroma posege na območju 

pokopališča brez soglasja oziroma brez priglasitve del (prvi 
odstavek 37. člena odloka).

(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba prav-
ne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Z globo 300,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
(1) Izvajalec 24-urne dežurne službe je dolžan v roku 

6 mesecev po uveljavitvi tega Odloka predložiti pristojnemu 
organu občine v sprejem cenik storitev 24-urne dežurne službe.

(2) Upravljavec pokopališča je dolžan v roku 6 mesecev 
od uveljavitve tega odloka predložiti pristojnemu organu občine 
v sprejem cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in 
naprav ter druge pokopališke infrastrukture, kakor tudi storitev 
grobarjev in izdaje soglasja iz 38. člena tega odloka.

(3) Do sprejema cenikov iz prvega in drugega odstavka 
tega člena veljajo že sprejeti in veljavni ceniki.

44. člen
(1) Krajevne skupnosti kot dosedanji upravljavci posame-

znih pokopališč so dolžne v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka 
obvestiti občino, ali bodo še opravljale pokopališko dejavnost.

(2) Krajevne skupnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, ki 
bodo pokopališko dejavnost prenesle na Komunalo Tolmin d.o.o. 
so dolžne v roku 30 dni od prenosa Komunalo Tolmin d.o.o. 
seznaniti s stanjem pokopaliških objektov, naprav in opreme ter 
Komunali Tolmin d.o.o. predati kataster pokopališča, evidenco o 
pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču in evidenco 
najemnikov grobov.

45. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o poko-

pališkem redu Občine Bovec (Uradno glasilo št. 1/2002 z dne 
3. 6. 2002).

46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-05/2020
Bovec, dne 6. julija 2020

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

BREZOVICA

2074. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje urejanja BR-27 – vzhodni 
del

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Ura-
dni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 
10. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za območje urejanja BR-27 – vzhodni del

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt za območje urejanja BR-27 – vzhodni del (v nadalje-
vanju: OPPN).

(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem 
sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1163.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim podrobnim 

prostorskim načrtom)
Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvideva gra-

dnja trgovskega objekta, novega križišča (uvoza), ter gradnja 
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gospodarske, komunalne in prometne infrastrukture. V okviru 
toleranc občinskega podrobnega prostorskega načrta so dovo-
ljene dejavnosti in sicer trgovska, oskrbna, storitvena, upravna, 
socialna, zdravstvena, vzgojno izobraževalna in podobne.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

I. Besedilo odloka
II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Ureditvena situacija,
2. Načrt komunalne ureditve,
3. Načrt predvidenih gradbenih parcel in regulacije,
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz občinskega prostorskega načrta,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega pro-

storskega načrta,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– spis postopka priprave in sprejemanja občinskega po-

drobnega prostorskega načrta.

II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

5. člen
(ureditveno območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN zajema vzhodni del ob-
močja urejanja BR-27, in sicer zemljišča s parcelnimi številka-
mi: 286/2, 332/1, 332/2-del, 333/5, 336/1-del, 336/8, 336/11, 
3530/1-del, vse k.o. Brezovica.

(2) Površina ureditvenega območja OPPN znaša skupaj 
približno 1,4 ha.

6. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)

(1) Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo: 
vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja (zemljišča s par-
celnimi številkami: 286/2, 332/1, 332/2-del, 333/5, 336/1-del, 
336/8, 336/11, 3530/1-del, vse k.o. Brezovica) in del parcel 
št.: 337 in 3754, obe k.o. Brezovica, ki sta potrebni za izgradnjo 
padavinske kanalizacije.

(2) Prometne povezave se uredijo s severa, s Tržaške 
ceste.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
V PROSTOR

7. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

Namembnost objektov v območju OPPN je trgovska, go-
stinska, poslovno storitvena dejavnost, na območju cest pa 
prometna.

8. člen
(vrste dopustnih objektov)

Dovoljeni so naslednji objekti:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 1220 Poslovne in upravne stavbe,
– 1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejav-

nosti,
– 12410 Postajna poslopja,
– 1252 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe,
– 21 Objekti prometne infrastrukture,

– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi,

– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje: reklamni steber, ograje, oporni zidovi ipd.,
– 3 Drugi gradbeni posegi.
– Na celotnem območju urejanja (znotraj in izven regu-

lacijske linije) je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih 
(pripadajočih) objektih.

9. člen
(vrste dopustnih gradenj)

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča;
– odstranitve obstoječih naprav in objektov;
– gradnja novih objektov;
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture;
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

10. člen
(tipologija zidave)

Prostostoječe stavbe velikega merila s svojevrstno obli-
kovno in zazidalno zasnovo.

11. člen
(lega objekta na zemljišču in oblikovanje)

(1) Lega in tlorisna oblika stavbe je razvidna iz ureditvene 
situacije in načrta predvidenih gradbenih parcel in se lahko 
spreminja le znotraj območja prikazanega z regulacijsko linijo. 
Regulacijska linija (RL) razmejuje površine za gradnjo stavbe, 
od površin, kjer ni dovoljena gradnja stavb. Najbolj izposta-
vljeni deli trgovske stavbe morajo biti oddaljeni od zemljišč 
parc. št.: 336/10, 336/13 obe k.o. Brezovica najmanj 5 metrov. 
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena le s 
soglasjem mejašev sosednjih zemljišč.

(2) Etažnost stavbe je pritličje in prvo nadstropje ali samo 
pritličje. Dopustna je izvedba kletnih etaž (kletna etaža = vko-
panega najmanj 50 % bruto volumna etaže), pri čemer je treba 
upoštevati morebitno prisotnost talne vode.

(3) Višina stavbe nad nulto koto (pritličja) ne sme prese-
gati 14 m, višina reklamnih stebrov ne sme presegati 14 m.

(4) Streha: enokapnica ali ravna streha (na strehi je 
dopustna izvedba parkirne ploščadi ali urbane površine), pri 
nezahtevnem ali enostavnem objektu je dopustna izvedba 
drugačnega naklona strehe.

(5) Fasada: fasade se prikažejo in obdelajo v projektni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Pri rekonstrukcijah in dozidavah je treba upoštevati 
vse izvedbene pogoje, ki veljajo za novogradnjo.

(7) Izvesti je potrebno peš povezavo do avtobusnega 
postajališča.

(8) Parkirišča in ploščadi (plaza – vstopni trg pred objek-
tom, gostinski vrt, otroško igrišče ipd.) naj bodo oblikovana z 
vložki vegetacije – ozelenjena. Med državno cesto in trgovskim 
objektom mora biti minimalno 10 dreves, ki se jih umesti med 
predvidena parkirna mesta.

(9) Pozicija klimatskih naprav, ter naprav in objektov hla-
jenja trgovskega objekta morajo biti locirani na zahodni strani 
objekta, oziroma v kolikor se bodo nahajali na strehi stavbe mo-
rajo biti locirani na drugi polovici tlorisa usmerjeni proti zahodu. 
V primeru, da se naprave za hlajenje nahajajo na zemljišču se 
morajo locirati neposredno ob povezovalni dostopni cesti, ki se 
priključuje na državno cesto.

(10) V dokumentaciji za gradbeno dovoljenje je treba 
izdelati načrt zunanje ureditve, ki bo prikazoval višinske razlike 
med zemljišči parc. št.: 336/12, 336/13 in 333/4 (južna stran) 
vse k.o. Brezovica in predvideno zunanjo ureditvijo trgovskega 
objekta. Z deli in predvideno zunanjo ureditvijo se ne sme pose-
gati na zemljišča parc. št. 336/12, 336/13 in 333/4 (južna stran) 
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vse k.o. Brezovica. Vse morebitne višinske razlike se morajo 
premostiti z utrjeno travnato brežino ustreznega naklona, ki 
preprečuje zdrs zemljine.

(11) Dovoljena je gradnja opornih zidov, ter ograj, ki se jih 
opredeli v dokumentaciji za gradbeno dovoljenje.

12. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča namenjenega gradnji)

Faktor izrabe: največ 1. V faktor izrabe se ne prišteva 
kletna etaža.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST 
PRIKLJUČEVANJA NANJO

13. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Znotraj območja je predvidena ureditev novega ce-
stnega omrežja, ki služi za ureditev dostopov do novih objektov 
in pripadajočih površin za mirujoči promet.

(2) Parkirni normativ znaša:
DEJAVNOST OZIROMA 
NAMENSKA RABA

ŠTEVILO PARKIRNIH MEST 
(najmanj)

Poslovno-trgovske dejavnosti
Upravne in pisarniške 
stavbe

1 parkirno mesto na 60 m2 neto 
površin.

Trgovske stavbe 1 parkirno mesto na 60 m2 neto 
površin.

Gostilne, restavracije, 
točilnice, bari

1 parkirno mesto na 6 sedežev in
1 parkirno mesto na tekoči meter 
točilnega pulta, a ne manj  
kot 4 parkirna mesta. 

(3) Za potrebe ureditve območja se predvidi rekonstruk-
cija cestnega priključka na državni cesti R2-409, odsek 0300 
(Brezovica–Vrhnika), v km 0,860, ki vključuje: ureditev Rem-
škarjeve ulice, novo avtobusno postajališče, ter novo semafo-
rizirano štirikrako križišče z novimi zavijalnimi pasovi.

(4) Za ureditev semaforiziranega križišča na državni cesti, 
kot jo bo pokazala prometna študija, je treba izdelati ustrezno 
dokumentacijo na podlagi predpisa o investicijskih vzdrževalnih 
del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, ter prido-
biti pogoje oziroma soglasja Direkcije RS za ceste.

(5) Semaforizirano križišče se izvede pred pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja za trgovski objekt.

(6) Posegi v varovalni pas AC, ki meri 40 m od roba ce-
stnega sveta na vsako stran in v katerem je raba prostora ome-
jena, so dovoljeni le s soglasjem oziroma mnenjem DARS d.d.

(7) Posegi v varovalni pas AC ne smejo biti v nasprotju z 
njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste 
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza.

(8) Upoštevati je treba bodoči razvoj AC, zato je pri na-
črtovanju ureditev treba zagotoviti odmik minimalno 10 m od 
roba cestnega sveta obstoječe AC. V tem območju ni dovoljena 
gradnja novih objektov in drugih ureditev do izgradnje širitve 
avtoceste Ljubljana–Vrhnika. V tem območju so dovoljeni po-
segi za vzdrževanje, rekonstrukcijo in nadomestno gradnjo 
obstoječih komunalnih vodov.

(9) Za stavbe z varovalnimi prostori je treba načrtovati 
ustrezno zvočno zaščito, ki mora biti izkazana v Elaboratu zašči-
te pred hrupom v stavbah (v skladu s Pravilnikom o zaščiti pred 
hrupom v stavbah, Uradni list RS, št. 10/12, 61/17). Iz elaborata 
mora biti razvidno, da je s predvidenim stavbnim pohištvom 
(okna, balkonska vrata, rolete …) zagotovljeno, da dovoljene 
ravni hrupa v varovalnih prostorih objekta ne bodo presežene. 
Pri načrtovanju pasivne protihrupne zaščite je potrebno upošte-
vati obremenitve s hrupom za dolgoročno obdobje 20 let.

(10) Podjetje DARS d.d. ne bo zagotavljalo dodatnih ukre-
pov varstva pred hrupom za objekte in njihove funkcionalne 
površne, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, 
ki so ali bodo posledica obratovanja AC, glede na načrtovane 
ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba vseh ukrepov 
za zaščito objektov in območja je obveznost lokalne skupnosti 
oziroma investitorjev novih posegov.

(11) Meteorna voda z objektov in pripadajočih površin ne 
sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje AC in njenega 
cestnega sveta. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali 
ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja AC.

(12) V skladu z 78. členom (obveščanje in oglaševanje 
ob državni cesti) Zakona o cestah je postavljanje objektov za 
obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste prepo-
vedano.

14. člen
(kanalizacija)

(1) Na območju obravnavanega območja je predvidena 
kanalizacija ločenega sistema.

(2) Trgovska stavba bo na javno kanalizacijsko omrežje 
odpadne komunalne vode priključena preko hišnega priključka 
na javni kanal na jugu. Pri projektiranju je potrebno upoštevati 
Projektno nalogo za DGD in PZI, VO-KA št. 2795V.

(3) Pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijsko 
omrežje je potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi in to-
plote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in pridobiti mnenje 
upravljavca, JP Vodovod-Kanalizacija.

(4) Pri odvajanju padavinske vode z utrjenih površin je 
potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju pada-
vinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05). Padavinska 
voda se bo prvenstveno zadrževala in ponikala, viški pa se 
bodo odvodnjavali v vodotok na zahodu, za kar mora investitor 
pridobiti mnenje Direkcije RS za vode in ustrezne služnosti.

(5) Prikaz obstoječega in predvidenega kanalizacijskega 
omrežja in objektov je razviden na karti – načrt komunalne 
ureditve.

15. člen
(vodovod)

(1) V južni strani ceste Ljubljana–Vrhnika potekata pri-
marni vodovod NL DN 400 in sekundarni vodovod PE d110. V 
sklopu urejanja cestišča se obnovi tangirani vodovod PE d110 
v Tržaški cesti. Primarni vodovod NL DN 400 bo potrebno v 
času gradnje varovati.

(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati Projektno na-
logo za DGD in PZI, VO-KA št. 2795V. Za zagotovitev požarne 
varnosti in odjem pitne vode bo potrebno zgraditi nov vodo-
vodni priključek z vodomernim jaškom, ki naj bo lociran izven 
povoznih površin, za kar si mora investitor pridobiti mnenje 
upravljavca, JP Vodovod-Kanalizacija.

(3) Prikaz obstoječega in predvidenega vodovodnega 
omrežja in objektov je razvidnen na karti – načrt komunalne 
ureditve.

16. člen
(ogrevanje)

(1) Stavba se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne 
tople vode priključi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina, 
razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije (sončna 
energije, biomasa, bioplin, geotermalna energija ...).

(2) Glavni distribucijski plinovod S 2700 dimenzije DN 200, 
poteka v območju cestišča Tržaške ceste. Iz omenjenega plino-
voda se odcepi plinovod S 2720 dimenzije PE 63, ki je namenjen 
oskrbi obstoječih objektov severno od območja OPPN. Ker je v 
območju navedenega plinovoda predvidena nova cesta ureditev 
Tržaške ceste bo potrebno plinovod v času gradnja zaščititi. Za 
posege v varovalni pas plinovodov je treba pridobiti mnenje 
upravljavca plinovoda Energetike Ljubljana d.o.o.
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(3) Za priključitev predvidene stavbe na plinovodno 
omrežje, bo treba izvesti glavni plinovod DN 50 s potekom 
v osrednji dovozni cesti in priključni plinovod do predvidene 
stavbe. Priključni plinovod se zaključi z glavno plinsko zaporno 
pipo in regulatorjem tlaka v omarici nameščeni v ali na fasadi.

(4) Prikaz obstoječega in predvidenega plinovodnega 
omrežja in objektov je razvidnen na karti – načrt komunalne 
ureditve.

(5) Glavni plinovodi, priključni plinovodi in notranje nape-
ljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskim obratovalnimi 
navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geo-
grafsko območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 68/11), 
Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 
16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02) in Tehničnimi zahte-
vami za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih 
plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o.).

17. člen
(elektroenergetski vodi)

(1) Preko obravnavanega območja poteka srednjenapeto-
stni (20 kV) elektroenergetski nadzemni vod. To je del izvoda DV 
20 kV Brezovica, ki je oskrbovan z električno energijo iz bližnje 
razdelilne postaje (RP) 20 kV Kozarje in je v lasti oziroma v upra-
vljanju podjetja Elektro Ljubljana d.d. Nadzemni vod je izveden z 
vodniki tipiziranega prereza Al/Fe 70/12 mm in je namenjen na-
pajanju transformatorskih postaj na območju Brezovice, Vnanjih 
in Notranjih Goric. Vzhodno od ureditvenega območja je izveden 
tudi prehod NN omrežja iz nadzemnega v zemeljsko omrežje, 
ki je namenjeno napajanju stanovanjskih objektov na zemljiščih 
ob vzhodnem robu ureditvenega območja.

(2) Steber na lokaciji parkirišča se odstrani in elektroe-
nergetski nadzemni vod v območju OPPN se kablira tako, da 
se ga uvleče v kabelsko kanalizacijo, ki bo potekala po južnem 
robu območja.

(3) Napajanje predvidenega objekta se zagotovi preko 
novih nizkonapetostnih (NN) podzemnih vodov iz nove TP, ki se 
jo umesti ob vzhodni steber, kjer se izvede prehod NN omrežja 
iz nadzemnega v zemeljsko za potrebe napajanja OPPN.

(4) Vsa križanja in približevanja z elektroenergetskimi 
objekti morajo izpolnjevati pogoje Pravilnika o pogojih in ome-
jitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni 
list RS, št. 101/10). Tako se vsi predvideni zemeljski vodi, ki 
bodo potekali pod povoznimi površinami oziroma bodo križali 
komunalne vode uvlečejo v njim namenjeno kabelsko kanali-
zacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.

(5) Skladno s 94. členom Akta o metodologiji za določitev 
omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za 
elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje 
omrežnine (Uradni list RS, št. 59/10), bo v primeru enega 
merilnega mesta za posameznega odjemalca, ki se bo napajal 
preko lastnega, neposrednega NN izvoda iz TP in ob izkazani 
skupni priključni moči večji oziroma enaki 130 kW, mogoče 
uvrstiti slednjega v odjemno skupino NN – zbiralke TP.

(6) Postavitev priključno merilnih omaric (PMO) načrtova-
nih objektov je potrebno zagotoviti na stalno dostopnem mestu 
in vanje vgraditi prenapetostne odvodnike ter izvesti ustrezno 
ozemljitev, za katero je potrebno izvesti kontrolne meritve.

(7) Po trasi priključenih nizkonapetostnih zemeljskih vo-
dov je potrebno položiti ozemljitveni valjanec Fe-Zn 4x25 mm.

(8) Prikaz obstoječega in predvidenega elektroenerget-
skega omrežja in objektov je razviden na karti – načrt komu-
nalne ureditve.

(9) V traso obstoječega nadzemnega voda se postavita 
dva nova betonska drogova BD1 in BD2. Med BD1 in BD2 se 
izvede pokablitev SN nadzemnega voda. V nov SN kablovod 
se vključi nova transformatorska postaja (TP) Brezovica vzhod. 
Nov SN kablovod se predvidi s kablom 3xA1 1x150/25 mm2. Po 
celotni trasi se izvede kabelska kanalizacija 1xPVC fi 160 mm 
+ PEHD 2xfi 50 mm za optične telekomunikacijske povezave. 
Uporabijo se tipski kabelski jaški (betonska cev fi 140 cm, glo-
bina 150 cm – svetla mera, dvojni litoželezni pokrov 60x60 cm 
ustrezne nosilnosti).

(10) Na začetni točki pokablitve SN se na BD1 namesti 
pokončni SN ločilnik s prenapetostnimi odvodniki. Na končni 
točki pokablitve se na BD2 namestijo prenapetoni odvodniki.

(11) Z oziroma na to, da se bodo predvidena dela izvajala 
v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je 
investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno 
sporočiti Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo 
in datum začetka gradnje v skladu s 13. členom Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).

(12) Pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenerget-
skih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v 
bližini naprav pod napetostjo.

(13) Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infra-
strukturnih vodov in naprav ter objektov morajo biti projektirani 
v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

(14) Obstoječi srednjenapetostni vodi (SN vodi) so v lasti 
Elektro Ljubljana d.d. Investitor je dolžan naročiti in plačati 
vse stroške prestavitve ali predelave elektroenergetske in-
frastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. Investitor s 
svojo gradnjo posega v varovalno območje obstoječe elek-
troenergetske infrastrukture v lasti in upravljanju distributerja 
Elektro Ljubljana. Ugotavlja se, da je gradnja načrtovanega 
objekta pogojena s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oziro-
ma nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske infrastrukture. 
Funkcija prestavljene, preurejene in nadomeščene elektroe-
nergetske infrastrukture tudi po izvedbi ostane enaka in kot 
taka ostane v lasti distributerja Elektro Ljubljana. Za prestavljen 
SN vod je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki se mora 
glasiti na Elektro Ljubljana, d.d. Elektro Ljubljana si pridružuje 
pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela, ki predsta-
vljajo prestavitev, preureditev oziroma nadomestitev obstoječe 
elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna razmerja o 
načinu financiranja in izvedbi prestavitev, preureditev oziroma 
nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor Elektro 
Ljubljana dogovorita v posebni pogodbi.

(15) Izvedba priključka
Mesto priključitve – TP NOVA TP BREZOVICA 

VZHOD
Mesto priključitve – NN izvod NN IZVOD V TP
Dolžina priključka (m) 20
Material in presek priključenega 
voda A1 4 x 150-1,5 mm2

Vrsta priključka novi
Lokacija izvedbe prikjučnine 
merilne omare

V omarici na fasadi 
objekta

(16) Za priključitev novega objekta na električno omrežje 
je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo. Pri načrto-
vanju je potrebno uporabiti naslednjo opremo: transformator 
21/0,42 Kv tipske moči (250, 400, 630 kVA), SN vodne celice 
kabelske izvedbe (24 Kv, 630 A), SN stikala (24 Kv, 630 A, 
500 MVA), NN stikalni blok mora biti dimenzioniran na nazivno 
moč transformatorske postaje, NN stikalni blok mora vsebovati 
NN izvode (število odvisno od potrebnih priklopov NN kablov) in 
možnost izvedbe samostojnega merilnega mesta za predviden 
objekt (priključna moč 130 KW – meritve na NN zbiralkah v TP), 
v TP je potrebno predvideti sumarne meritve. Vsa vgrajena 
oprema mora biti v skladu s tipizacijo Elektro Ljubljana.

Zaradi možnosti navezave na predviden SN kabelski vod 
ob Tržaški cesti je potrebno predvideti kabelsko kanalizacijo 
2Xpvc FI 160 mm + PEHD 2xfi 50 mm za možnost navezave 
nove TP na predviden SN kabel.

(17) Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za 
katera bodo izdelani prostorski akti bo potrebno upošteva-
ti veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične 
predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana 
v posebni mapi.

(18) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroener-
getskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede 
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96) 
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in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).

(19) Naročnik si bo moral k predmetnemu prostorskemu 
aktu pridobiti naše mnenje.

18. člen
(telekomunikacijski vodi)

(1) Obstoječe telekomunikacijsko omrežje glede na po-
zidavo je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi 
projektne rešitve.

(2) Pri projektni rešitvi je treba upoštevati izgradnjo ka-
belske kanalizacije do priključne točke obstoječe KK in kablov. 
Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK 
omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja, ter nad-
zora krije investitor gradnje.

(3) Prikaz obstoječega in predvidenega TK omrežja je 
razviden na karti – načrt komunalne ureditve.

19. člen
(javna razsvetljava)

(1) V ureditvenem območju občinskega podrobnega pro-
storskega načrta je predvidena gradnja javne razsvetljave, ki 
bo speljana ob dostopni cesti in na parkirnih površinah. Svetilke 
morajo ustrezati zahtevanim standardom tako iz energetskega 
vidika kot kriterija svetlobnega onesnaževanja.

(2) Svetilke in kandelabri morajo biti stilsko usklajeni s 
tistimi, ki jih občina trenutno vgrajuje. Sistem vezave mora 
omogočati tako imenovani nočni varčevalni režim.

20. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Zbiranje odpadkov in lokacija zabojnikov se izvede 
na servisnih površinah predvidenih objektov tako, da so dobro 
dostopna ustreznim smetarskim vozilom.

(2) Lokacija odjemnega mesta za odpadke mora biti na 
južnem delu trgovskega objekta.

(3) Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in 
odjemnih mest ter dostopnost komunalnim vozilom morajo biti 
urejeni skladno z naslednjimi predpisi – Odlokom o zbiranju 
in prevozu komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 63/12), 
Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja 
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17) in Zakonom o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in njegove dopolnitve). 
Število in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (mešani 
komunalni odpadki, biološki odpadki, embalaža, papir) se do-
ločita skladno z normativi v odloku.

(4) Uporabnik je izvirni povzročitelj, katerega delovanje 
ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov, in je:

– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz javnega sektorja,
– izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, 

poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, 
ki ni dejavnost javnega sektorja.

(5) Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja komu-
nalnih odpadkov.

(6) Uporabnik je dolžan prepuščati mešane komunalne 
odpadke v zabojnike za mešane komunalne odpadke, emba-
laža, papir, steklo (v nadaljevanju: ločene frakcije) v zabojnike 
za ločene frakcije na zbirnih mestih, ekoloških otokih in zbirnih 
centrih, biološke odpadke v zabojnike za biološke odpadke, ra-
zen če jih kompostira, kosovne odpadke na prevzemno mesto 
ob določenem času po predhodnem naročilu, nevarne odpadke 
v zbirnih centrih ali v premične zbiralnice nevarnih odpadkov.

(7) Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni 
površini in je namenjeno za postavitev zabojnikov za mešane 
komunalne odpadke, biološke odpadke in ločene frakcije. Pri 
načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta je treba upošte-
vati najmanj minimalno obračunsko prostornino posamezne 
vrste zabojnika, določenega s tem odlokom, pomnoženo s 

faktorjem 1,6. Če izračun ni enak posamezni velikosti za-
bojnika, se pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta 
upošteva naslednja (tj. večja) velikost zabojnika. Zabojniki na 
zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi 
tako, da zaradi njih ne pride do poškodovanja zabojnikov ali 
onesnaženja okolice.

(8) Prevzemno mesto je začasno mesto, praviloma na 
najbližji možni javni površini, namenjeno prevzemu mešanih 
komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, ločenih frakcij in 
kosovnih odpadkov ter ne sme ovirati ali ogrožati rabe javnih 
površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izva-
jalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih 
odpadkov.

(9) Uporabnik mora zabojnike pripeljati z zbirnega mesta 
na prevzemno mesto in jih po odvozu, v najkrajšem možnem 
času, odpeljati nazaj na zbirno mesto. Prevzemno mesto je 
tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to 
mesto zvečer pred dnevom odvoza oziroma do 6. ure zjutraj 
na dan odvoza (če je določena natančnejša ura odvoza, pa 
do te določene ure). Prevzemno mesto za kosovne odpadke 
mora biti na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe 
prevzem in odvoz kosovnih odpadkov.

(10) Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na 
isti lokaciji. To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni 
površini in je namenjeno za postavitev zabojnikov za mešane 
komunalne odpadke, biološke odpadke in ločene frakcije.

(11) Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop 
smetarskim vozilom dolžine 9,8 metra, širine 3 metre in višine 
4 metre. Če je dostop raven, mora biti širok najmanj 3,5 metra, 
svetla višina mora znašati najmanj 4 metre, dostop z ovinkom 
pa mora biti širok najmanj 4 metre.

(12) Slepa ulica, ki je daljša od 50 metrov, mora imeti 
na koncu obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim ra-
dijem 17 metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« 
z najmanjšim radijem 10 metrov. Dovoljen je tudi drugačen 
način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje 
smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, se prevze-
mno mesto locira na mestu, ki je od pričetka slepe ulice lahko 
oddaljeno največ 15 metrov.

(13) Če je dostop do prevzemnega mesta preozek ali pre-
strm ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro 
za smetarsko vozilo, se prevzemno mesto lahko locira tudi na 
razdalji več kot 150 metrov od objekta uporabnika.

(14) Investitor oziroma izvajalec del na gradbišču mora 
izvajalcu javne službe zbiranja komunalnih odpadkov pred 
pričetkom del sporočiti predviden datum začetka del in podatek 
o številu zaposlenih na gradbišču, kar je osnova za dostavo 
potrebnega števila zabojnikov v času gradnje. Vsako gradbi-
šče mora biti opremljeno z ustreznimi zabojniki za komunalne 
odpadke.

(15) Pred uporabo objekta naj se zagotovi celovito rav-
nanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so 
predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, 
kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

21. člen
(odstopanja)

(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih 
vodov in naprav so dovoljena s mnenjem upravljavcev. V ce-
lotnem območju urejanja podrobnega prostorskega načrta so 
dopustne spremembe tras posameznih komunalnih in ener-
getskih vodov ter cestnega omrežja in parkirnih površin zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše 
tehnične rešitve.

(2) Tlorisna dimenzija in lokacija stavbe se lahko spre-
minja le znotraj območja prikazanega z regulacijsko linijo. 
Regulacijska linija (RL) razmejuje površine za gradnjo stavb, 
od površin, kjer ni dovoljena gradnja stavb.

(3) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izved-
be komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave občinskega podrob-
nega prostorskega načrta ni bilo mogoče predvideti.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

22. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Po predpisu o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v oko-
lju se obravnavana lokacija glede na namensko rabo prostora 
uvršča v območje, kjer velja III. stopnja varstva pred hrupom.

(2) Vezano na Prilogo 1 Uredbe o mejnih vrednostih ka-
zalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) morajo 
biti na meji z enoto urejanja BR_4 oziroma na zemljiščih parc. 
št.: 336/12, 336/13 obe k.o. Brezovica zagotovljene mejne 
vrednosti kazalcev hrupa za II. območje skladno s preglednico 
4 priloge 1:

(3) Izpolnjevanje zahtev se izkazuje z elaboratom hrupa, 
ki je sestavni del dokumentacije za gradbeno dovoljenje, ter 
izvedba meritev, ki morajo biti sestavni del dokumentacije za 
pridobitev uporabnega dovoljenja za trgovski objekt.

(4) Vse naprave, ki proizvajajo hrup na strehi stavbe mo-
rajo biti obdane s protihrupno zaščito in locirane na zahodni 
strani stavbe.

(5) Vzdolž zemljišč parc. št.: 336/12, 336/13 obe k.o. Bre-
zovica mora biti izvedena protihrupna ograja – višine minimalno 
2,2 metra, montažne betonske izvedbe z obdelano površino iz 
dekorativnega peska oziroma granulata.

23. člen
(varstvo vodnih virov)

Obravnavano območje ne leži v vodovarstvenem območju 
vodnih virov.

24. člen
(varstvo naravne in kulturne dediščine)

(1) Območje urejanja se nahaja v enoti kulturne dediščine 
Brezovica pri Ljubljani – Arheološko najdišče Na Cegunci (EŠD 
11402).

(2) Pri arheoloških izkopavanjih na vzhodnem delu rimske 
opekarne, ki je bila odkrita nekoliko zahodneje v osemdesetih 
letih 19. stoletja, je bil do sedaj, na nekaj več kot 800 m2 veli-
kem območju, ugotovljen obstoj dveh vzporednih jarkov, dveh 
objektov, različne odpadne jame in izjemno velika in skoraj 3 
m globoka odpadna jama, ki je sprva domnevno služila kot 
glinokop. Ohranile so se jame za masivne tramove, ki so držali 
strešno konstrukcijo verjetno gospodarskih objektov ob sami 
opekarni. Skratka, na Brezovici je odkrit del rimske opekarne, 
z ogromno količino različnih opek, ki so jih tu izdelovali iz gline 
in pekli v pečeh. Glede na velikost najdišča in izjemne količine 
gradiva, gre za pravi opekarski obrat, kakršnega iz tega ob-
močja še ne poznamo. Takih ostankov ni ne v bližnji koloniji 
Emoni (Ljubljani) ne v naselju Navport (Nauportus, današnja 
Vrhnika). Gre za edinstveno, izjemno najdbo rimske opekarne 
v ljubljanskem prostoru.

(3) Pri projektiranju je potrebno upoštevati rezultate prido-
bljene pri arheoloških izkopavanjih in jih primerno predstaviti. 
Projekt za predstavitev arheoloških ostalin naj pripravi odgo-

vorni projektant v sodelovanju z ZVKDS in izvajalci arheoloških 
raziskav.

(4) Na vsem preostalem delu, kjer se arheološka izkopa-
vanja niso izvajala, je potrebno zagotoviti arheološke raziskave 
ob gradnji s stalno prisotnostjo arheološke ekipe ob izkopih, 
ki mora biti usklajena in potrjena s pristojnim konservatorjem 
ZVKDS (v primeru 1 do 2 bagra: 1 arheolog, 2 tehnika, delavci 
po potrebi, v primeru več bagrov se ekipa sorazmerno pove-
ča). V primeru odkritja arheoloških ostalin se dela ustavijo in 
najdišče razišče v skladu z novo izdanimi kulturnovarstvenimi 
pogoji.

(5) Za vse nadaljnje posege v območju urejanja je treba 
pridobiti pogoje in mnenje Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine.

(6) Skladno s predpisi s področja varstva kulturne de-
diščine je potrebno omogočiti tudi strokovni konservatorski 
arheološki nadzor nad zemeljskimi deli na celotnem območju 
posega. Zaradi priprave konservatorskega nadzora je investitor 
o točnem datumu zemeljskih del dolžan pisno ali po elektronski 
pošti obvestiti pristojno območno enoto ZVKDS najmanj sedem 
dni pred samim pričetkom del. Stroški strokovnega arheološke-
ga konservatorskega nadzora ne bremenijo investitorja.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

25. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) V okviru varstva pred požarom se izvedejo naslednji 
ukrepi:

– intervencijske poti in površine,
– zunanje interno hidrantno omrežje,
– potrebni odmiki med objekti,
– poti za evakuacijo.
(2) Dostopi v primeru požara se vršijo po regionalni cesti 

in po predvidenih cestah znotraj območja. Utrjene intervencij-
ske poti in dostopi morajo biti široki najmanj 3 m s potrebnimi 
razširitvami v območju radijev. Vse povozne površine, name-
njene intervencijskim vozilom, morajo biti dimenzionirane na 
osni pritisk 10 t.
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(3) V območju urejanja sta predvideni delovni površini za 
gasilna vozila v dimenzijah 7 m x 12 m.

(4) V primeru požara se za gašenje uporablja požarna 
voda, ki se zagotovi z internim hidrantnim omrežjem preko 
vodovodnega priključka DN100. Dovoljeni maksimalni odjem 
požarne vode iz javnega vodovodnega omrežja preko vodovo-
dnega priključka je 10 l/s. Interno hidrantno omrežje se načrtuje 
v projektni dokumentaciji na podlagi Pravilnika o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov in Tehnič-
nimi smernicami. Hidranti so predvideni na medsebojni razdalji 
največ 80 m. Intervencijske poti in postavitvene površine so 
prikazane v načrtu komunalne ureditve.

(5) Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti mo-
žnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali 
objekte.

26. člen
(drugi ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Pri projektiranju stavb je treba predvideti seizmični 
pospešek tal z vrednostjo 0,25.

(2) Območje urejanja občinskega podrobnega prostor-
skega načrta se ne nahaja v poplavnih ali erozijskih območjih.

(3) Za območje občinskega podrobnega prostorskega 
načrta niso predvideni ukrepi za obrambo.

VII. NAČRT PARCELACIJE

27. člen
(načrt parcelacije)

Parcelacija zemljišča je določena na karti Načrt predvide-
nih gradbenih parcel.

VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

28. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
(1) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za trgovski 

objekt, je investitor dolžan najprej izvesti (zgraditi) protihrupno 
ograjo med zemljišči parc. št.: 336/12, 336/13 in 333/4 (južna 
stran) vse k.o. Brezovica in predvideno zunanjo ureditvijo trgo-
vskega objekta.

(2) V času gradnje je treba zagotoviti geotehnični nadzor 
in reden nadzor stanja obstoječih objektov zaradi gradbenih 
posegov v njihovi bližini.

(3) Investitorji sodelujejo 100-odstotno pri izvedbi tiste 
javne infrastrukture, ki je potrebna za realizacijo objektov 
v ožjem območju (ureditveno območje občinskega podrob-
nega prostorskega načrta), v širšem območju pa v deležu, 
ki pripada njim (cestno omrežje, vodovod, kanalizacija). 
Obveznost investiranja se opredeli s pogodbo o opremljanju 
med občino in investitorji, oziroma s plačilom komunalnega 
prispevka, na podlagi programa opremljanja za predmetno 
območje.

IX. KONČNE DOLOČBE

29. člen
OPPN je stalno na vpogled v Občini Brezovica.

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe.

36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 8/20
Brezovica, dne 18. junija 2020

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

CELJE

2075. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen 
programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 
– ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 49/20 
– ZIUZEOP; v nadaljevanju: ZVrt), Zakona o uveljavljanju pra-
vic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 
14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. 
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 
in 59/19) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne 
občine Celje na 10. dopisni seji, ki je potekala od 31. 7. 2020 
do vključno 3. 8. 2020 sprejel

S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen 

programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne 

občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17 in 26/19) 
se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
(1) Za čas zaprtja posameznega oddelka vrtca zaradi 

pojava višje sile in ko staršem ni ponujeno varstvo, so starši v 
celoti opravičeni plačila vrtca.

(2) Določilo prejšnjega odstavka se uporablja za starše 
otrok, za katere je Mestna občina Celje po veljavni zakonodaji 
dolžna kriti del cene programa, za starše otrok iz druge občine 
pa samo v soglasju z občino, ki je plačnica razlike med ceno pro-
grama javnega vrtca Mestne občine Celje in plačilom staršev.«.

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

listu Republike Slovenije in velja za obračun plačil staršev od 
vključno meseca julija 2020 dalje.

Št. 602-3/2018
Celje, dne 3. avgusta 2020

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Breda Arnšek

podžupanja
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CERKNICA

2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o razglasitvi domačije Lipsenj – Domačija 
z mlinom in žago pri »Tažagnih« za kulturni 
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in 17. člena Statuta Občine 
Cerknica UPB-1 (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Ob-
čine Cerknica na 12. redni seji dne 9. 7. 2020 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o razglasitvi domačije Lipsenj – Domačija  
z mlinom in žago pri »Tažagnih« za kulturni 

spomenik lokalnega pomena

1. člen
V Odloku o razglasitvi domačije Lipsenj – Domačija z 

mlinom in žago pri »Tažagnih« za kulturni spomenik lokalnega 
pomena (Uradni list RS, št. 26/19) se spremeni prvi odstavek 
6. člena tako, da se glasi:

»Spomenik obsega nepremičnine s parcelnimi št.:
– *85, 1572/2 (stavba št.: 116, 37,117), k. o. Lipsenj in
– 263/3, 263/4, 263/5 (stavba št.: 234), k. o. Žerovnica.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 62230-1/2019
Cerknica, dne 21. julija 2020

Župan
Občine Cerknica

Marko Rupar

GROSUPLJE

2077. Poslovnik o delu nadzornega odbora

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 30/18) in 50. člena Statuta Občine Gro-
suplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Nadzorni odbor Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 16. 9. 2019 sprejel

P O S L O V N I K
o delu nadzornega odbora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela nadzorne-

ga odbora (v nadaljevanju: odbor) ter način uresničevanja 
pravic in dolžnosti članov nadzornega odbora (v nadaljeva-
nju: člani) ter druga vprašanja pomembna za delo nadzor-
nega odbora.

2. člen
V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spol-

ni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske.

3. člen
Pri delu nadzornega odbora se poleg tega poslovnika 

uporabljajo tudi določbe Zakona o lokalni samoupravi, Statuta 
Občine Grosuplje in Poslovnika občinskega sveta.

4. člen
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe 

v občini.

5. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen in deluje v 

okviru svojih pristojnosti samostojno.
Nadzorni odbor mora svoje naloge opravljati strokovno, 

pošteno, vestno in nepristransko.

6. člen
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora 

dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzo-
rovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom 
ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov prora-
čunskih sredstev, ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in 
osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

7. člen
Članom nadzornega odbora pripada nadomestilo za ude-

ležbo na seji (sejnina) nadzornega odbora, in nadomestilo 
za opravljen posamezen nadzor in ostali stroški v skladu s 
Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionar-
jev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov v Občini Grosuplje.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 
občinskem proračunu v posebni proračunski postavki. V ta 
namen nadzorni odbor v postopku priprave proračuna sprejme 
letni program dela, katerega sestavni del je finančni načrt, s 
katerim se opredeli višina potrebnih sredstev za izvedbo letne-
ga programa dela.

II. KONSTITUIRANJE IN SESTAVA  
NADZORNEGA ODBORA

8. člen
Nadzorni odbor ima pet članov – predsednika, podpredse-

dnika in tri člane, ki jih skladno s Statutom Občine Grosuplje na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
imenuje občinski svet najkasneje v 45 dneh po konstitutivni seji.

Prvo sejo nadzornega odbora skliče župan najpozneje v 
roku 90 dni po konstituiranju občinskega sveta. V nadaljeva-
nju sejo vodi predsednik, v njegovi odsotnosti ga nadomešča 
podpredsednik.

Člani Nadzornega odbora na konstitutivni seji, ki jo skliče 
župan, izmed sebe imenujejo predsednika in podpredsednika, 
ki pomaga predsedniku pri njegovem delu in ga nadomešča v 
primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi 
njegove seje, koordinira izvajanje letnega nadzornega progra-
ma in opravlja druge naloge, ki jih določa ta statut in poslovnik 
nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora svoje delo opravljajo nepoklicno.
Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo 

strokovne izobrazbe.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega 

sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direk-
tor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave ter člani 
poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov 
ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Mandatna doba članov nadzornega odbora preneha:
– s potekom mandata članov občinskega sveta, ki je 

nadzorni odbor imenoval,
– predčasno z odstopom ali razrešitvijo posameznega 

člana nadzornega odbora,
– predčasno z izključitvijo člana nadzornega odbora.
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Za predčasno prenehanje mandata člana nadzornega 
odbora oziroma razrešitev se smiselno uporabljajo določbe 
Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Grosuplje in 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Grosuplje. Razrešitev 
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora na svoji 
prvi seji ali najkasneje v roku 3 mesecev od datuma sprejema 
sklepa odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem 
razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov ob-
činskega sveta.

V primeru predčasnega prenehanja mandata člana nad-
zornega odbora mora občinski svet v roku 3 mesecev od pre-
nehanja imenovati novega člana nadzornega obora.

Član nadzornega odbora je dolžan o vsaki spremembi, ki 
se nanaša na nezdružljivost funkcije, obvestiti nadzorni odbor 
ter Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

9. člen
Nadzorni odbor ima skladno z zakonom naslednje pri-

stojnosti:
– opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti po-

slovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih 
skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov, 
katerih ustanovitelj je občina ter drugih uporabnikov sredstev 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javni-
mi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost 
in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev ter 
upravljanja z občinskim finančnim oziroma stvarnim premo-
ženjem.

Za izvajanje z zakonom in statutom določenih nalog opra-
vlja nadzorni odbor naslednje naloge nadzorovanja:

– pregledovanje in proučevanje pravnih predpisov in ak-
tov, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe (odloki, 
proračuni, finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi in 
drugo),

– pregledovanje listinske dokumentacije (pogodbe, naro-
čila, ponudbe, odredbe, nalogi, računi, dobavnice, zapisniki ter 
druge knjigovodske listine in poslovne knjige),

– ugotavljanje pravilnosti in smotrnosti poslovanja,
– priprava poročila o nadzoru,
– obravnavanje ugovora strank v postopku,
– obveščanje občinskega sveta in župana, v primeru huj-

še kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine pa 
tudi računsko sodišče in pristojno ministrstvo,

– obveščanje nadzorovane osebe oziroma njenih orga-
nov,

– prijava suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja 
pristojnemu organu pregona,

– druge naloge v skladu z določili statuta občine in tega 
poslovnika.

10. člen
Nadzor obsega ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti po-

slovanja nadzorovanih uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor se lahko opravi le za pretekle in zaključene aktiv-

nosti oziroma projekte.

IV. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA

11. člen
Nadzorni odbor praviloma sprejme letni program dela, ki 

vključuje letni nadzorni program, ob zaključku koledarskega 

leta za naslednje koledarsko leto oziroma najkasneje do konca 
marca za tekoče leto.

Nadzorni odbor lahko letni program dela spremeni ali 
dopolni.

Letni nadzorni program dela je javen. Letni program nad-
zora in njegove spremembe se objavi na spletni strani Občine 
Grosuplje.

Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami 
in spremembami mora nadzorni odbor seznaniti župana in 
občinski svet.

Glede na zahtevnost in obseg nadzora ter število nad-
zornikov, ki bodo opravili nadzor, nadzorni odbor v letnem 
programu dela določi število in obseg nalog.

Nadzorni odbor finančno ovrednoti načrtovane aktivnosti 
in k letnemu načrtu dela pripravi predlog potrebnih sredstev 
za delo nadzornega odbora. Predlog mora odbor pravočasno 
dostaviti županu, da se upošteva pri pripravi poračuna občine.

Pri finančnem vrednotenju je potrebno upoštevati nasle-
dnje stroške:

– nadomestilo za opravljanje nadzora,
– strokovno izobraževanje,
– plačilo zunanjih izvedencev,
– povračila potnih stroškov,
– strokovna literatura in drugi materialni stroški.

12. člen
Nadzorni odbor mora obravnavati oziroma se opredeliti v 

skladu z veljavno zakonodajo in s tem poslovnikom vse pobude 
in predloge, ki jih prejme.

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem 
delu županu in občinskemu svetu do konca meseca februarja 
za preteklo leto, ob zaključku mandata pa najkasneje do izteka 
mandata. V letnem poročilu mora nadzorni odbor podati poro-
čilo o svojem delu, ugotovitvah in opažanjih ter priporočila za 
odpravo nepravilnosti ali izboljšanje poslovanja.

13. člen
Nadzorni odbor lahko z večino opredeljenih glasov nav-

zočih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu 
in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo 
podatki, če so podani razlogi, ki jih ureja dostop do informacij 
javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče 
zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV  
NADZORNEGA ODBORA

14. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega od-

bora.
Predsednik nadzornega odbora ima naslednje pristoj-

nosti:
– predstavlja nadzorni odbor;
– organizira in vodi delo odbora;
– sklicuje in vodi seje odbora;
– predlaga in pripravi dnevni red za seje nadzornega 

odbora;
– podpisuje sklepe nadzornega odbora, zapisnike, poro-

čila in druge akte nadzornega odbora;
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega od-

bora;
– koordinira izvajanje letnega programa dela nadzornega 

odbora;
– skrbi za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora;
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta in sejah 

njegovih delovnih teles; obvezno pa mora biti prisoten, ko se 
obravnavajo poročila nadzornega odbora, ko mora podati mne-
nje nadzornega odbora;

– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko 
upravo;
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– izvaja naloge nadzora v skladu s sklepi nadzornega 
odbora.

Podpredsednik pomaga predsedniku in ga nadomešča v 
odsotnosti ali v primeru zadržanosti.

15. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost so-

delovati pri delu nadzornega odbora, udeleževati se sej in 
odločati na njih.

Če se član odbora zaradi opravičenih razlogov seje ne 
more udeležiti, mora to nemudoma, najkasneje pa do začetka 
seje, sporočiti sklicatelju seje. Če član odbora zaradi višje sile 
ali drugih razlogov ne more opravičiti svoje odsotnosti do za-
četka seje, mora to storiti takoj, ko je mogoče.

Če se član odbora dvakrat zaporedoma oziroma trikrat v 
roku šestih mesecev seje neupravičeno ne udeleži, lahko pred-
sednik odbora predlaga občinskemu svetu sprožitev postopka 
za njegovo razrešitev in imenovanje novega člana.

Predsednik nadzornega odbora lahko predlaga občinske-
mu svetu sprožitev postopka za razrešitev člana tudi v primeru, 
da član ne opravlja svojih nalog, za katere je bil zadolžen na 
podlagi letnega programa dela.

16. člen
Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja 

na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o 
njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov. Odločitev 
o izločitvi član nadzornega odbora sporoči predsedniku pisno.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi 
lahko predlaga tudi nadzorovana oseba in drug član nadzor-
nega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem 
odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opi-
ra svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z 
večino glasov vseh članov.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

17. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

VI. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

Seje nadzornega odbora

18. člen
Nadzorni odbor sprejema poročila o opravljenih nadzorih, 

mnenja, priporočila, predloge in druge akte na rednih, izrednih 
ali korespondenčnih sejah, na katerih je navzoča večina članov 
odbora, z večino opredeljenih glasov navzočih članov.

19. člen
Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik, v 

njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali pooblaščeni član nad-
zornega odbora.

Predsednik skliče sejo odbora na svojo pobudo ali na 
zahtevo večine članov oziroma najmanj treh članov odbora.

Če predsednik nadzornega odbora po prejemu zahteve 
za sklic seje s strani najmanj treh članov odbora slednje ne 
skliče v 15 dneh, jo lahko skliče vlagatelj zahteve.

V pisni zahtevi morajo predlagatelji obrazložiti, katere za-
deve naj obravnava nadzorni odbor oziroma zahtevi predložiti 
pisna gradiva zanje.

20. člen
Izredno sejo se skliče za obravnavanje in odločanje o 

nujnih zadevah, ki ne morejo čakati na naslednjo redno sejo. V 
zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi zanjo.

Predsednik nadzornega odbora ali član, ki poda ustrezno 
obrazložitev, lahko predlaga izredno sejo nadzornega odbora.

21. člen
Predsednik nadzornega odbora lahko izvede tudi kore-

spondenčno oziroma dopisno sejo, če oceni, da je mogoče v 
zadevi, ki je pretežno formalnega značaja, odločiti tudi na ta 
način.

Dopisna seja se izvede na podlagi v fizični ali elektronski 
obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom 
sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim telefonskim glasova-
njem ali glasovanjem po elektronski pošti ali preko SMS spo-
ročil. Sklic dopisne seje mora vsebovati točen datum izvedbe 
dopisne seje in čas trajanja seje oziroma čas, do katerega mora 
biti seja zaključena.

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem 
članom odbora, od katerih jih je prejem potrdila več kot polovi-
ca. Šteje se, da so prejem potrdili člani, ki so glasovali.

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, 
če je za sklep glasovala večina članov odbora, ki so do roka 
oddali svoj glas. Če predlog sklepa ni sprejet, se opravi izredna 
seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo sejo odbora.

O dopisni seji se napiše zapisnik, ki se ga posreduje 
članom odbora v potrditev na prvi naslednji redni seji sveta.

Dnevni red sej nadzornega odbora

22. člen
Predsednik odbora določa dnevni red in datum seje, ra-

zen če ni o tem nadzorni odbor odločil na prejšnji seji.
Pobude za uvrstitev konkretne zadeve na dnevni red 

lahko podajo vsi člani nadzornega odbora.
Na dnevni red seje je potrebno uvrstiti potrditev zapisnika 

prejšnje seje in točko »Razno«.
Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na 

sami seji odbora pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda.
Na dnevni red se lahko naknadno uvrsti dodatna točka, 

če je zanjo pripravljeno gradivo za člane nadzornega odbora, 
o čemer nadzorni odbor glasuje na začetku same seje odbora.

Z dnevnega reda se lahko umakne točka, za katero gra-
divo ni dovolj temeljito pripravljeno ali če ni prisotnega poro-
čevalca. O umiku točke z dnevnega reda seje nadzorni odbor 
glasuje na začetku seje.

Seja poteka po sprejetih točkah dnevnega reda seje od-
bora.

Vabilo in gradivo

23. člen
V vabilu za sejo nadzornega odbora mora sklicatelj podati 

predlog dnevnega reda.
Pisno vabilo s predlogom dnevnega reda seje mora ob-

vezno vsebovati:
– datum, čas in kraj sklica;
– zapisnik zadnje seje.

24. člen
Skupaj z vabilom mora sklicatelj seje odbora priložiti k 

vsaki točki predloga dnevnega reda tudi gradivo ter pisno ob-
razložitev predlagatelja zadeve, v kateri je podana podlaga za 
razpravljanje in odločanje na seji.

Izjemoma, kadar so za to podani posebej utemeljeni 
razlogi, se lahko gradivo k posamezni točki dnevnega reda 
članom odbora ne pošlje skupaj z vabilom. V tem primeru jim 
mora biti gradivo vročeno na sami seji in se lahko sprejme 
samo kot informacija, če se tako odloči večina članov odbora.

25. člen
Vabilo z gradivom za sejo odbora mora biti poslano čla-

nom odbora praviloma 7 dni pred sejo odbora, izjemoma pa 
tudi manj, kadar mora nadzorni odbor odločati o neodložljivem 
vprašanju, vendar ne manj kot 3 dni pred sejo.

Vabilo za izredno sejo z gradivom mora biti vročeno 
članom najkasneje 3 dni pred sejo odbora, izjemoma pa v 
krajšem roku.
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Vabila na sejo nadzornega odbora se skupaj z gradivi 
pošljejo prejemnikom po elektronski pošti, na pisno zahtevo 
prejemnika pa lahko tudi po pošti v fizični obliki na papirju, 
kadar ta nima možnosti pošiljanja po elektronski pošti.

26. člen
Vabilo na sejo odbora se skupaj z gradivom pošlje vsem, 

katerih navzočnost je glede na dnevni red seje potrebna – pri-
pravljalcem gradiv, predstavnikom nadzorovanih oseb.

Sklepčnost

27. člen
Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina 

članov nadzornega odbora.

Potek seje

28. člen
Predsednik nadzornega odbora na začetku seje ugotovi 

sklepčnost, nato pa da v obravnavo predlagani dnevni red 
seje odbora, pri čemer vsak član nadzornega odbora lahko 
predlaga spremembo dnevnega reda, o kateri nadzorni odbor 
glasuje.

Po morebitnih sprejetih spremembah dnevnega reda nad-
zorni odbor glasuje še o dnevnem redu v celoti.

29. člen
Posamezne točke se obravnavajo po vrstnem redu, kakor 

je bil sprejet dnevni red.
Po sprejemu dnevnega reda nadzorni odbor odloča o 

potrditvi zapisnika, h kateremu lahko člani odbora podajo pri-
pombe za spremembo ali dopolnitev zapisnika.

Na začetku vsake točke dnevnega reda poda pripravljalec 
ali predlagatelj gradiva uvodno obrazložitev.

30. člen
Po končani obrazložitvi predsednik odbora člane odbora 

povabi k razpravi. Razpravljanje se mora nanašati na obrav-
navano točko. Ko predsednik ugotovi, da ni več razpravljalcev, 
zaključi razpravo.

Na seji nadzornega odbora lahko sodelujejo in dobijo 
besedo samo člani nadzornega odbora, strokovne službe 
občine, osebe, pri katerih je uveden nadzor, in vabljeni na 
sejo, vendar samo k tistim točkam dnevnega reda, h katerim 
so bili vabljeni.

31. člen
Nadzorni odbor praviloma konča sejo, ko so izčrpane vse 

točke dnevnega reda.

32. člen
Predsednik nadzornega odbora prekine sejo nadzornega 

odbora, če seja ni več sklepčna, če je za odločanje potrebno 
pridobiti mnenje drugih organov, če je potrebno pripraviti pre-
dloge odločitev ali če tako sklene nadzorni odbor.

Nedokončana zadeva se preloži na eno prihodnjih sej 
odbora.

33. člen
Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni raz-

pravi o posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa in ga 
da na glasovanje.

Če je o isti zadevi izoblikovanih več predlogov, se glasuje 
po vrstnem redu, po katerem so bili predlogi podani.

34. člen
Za red na seji odbora skrbi predsednik nadzornega odbo-

ra. Predsednik skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. 
Govornika lahko opomni ali mu seže v besedo le predsednik.

Vzdrževanje reda na seji

35. člen
Za kršitev reda na seji sveta lahko predsednik nadzorne-

ga odbora izreče naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.
Opomin se lahko izreče članu odbora oziroma govorniku, 

če govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo 
ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče članu odbora oziroma 
govorniku, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega 
poslovnika in je bil na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje 
red in določbe tega poslovnika.

Zoper odvzem besede lahko govornik ugovarja. O ugovo-
ru odloča nadzorni odbor.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu od-
bora oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede 
krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.

Član odbora oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep od-
stranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti sejo. Zoper 
odstranitev s seje lahko govornik ugovarja. O ugovoru odloči 
nadzorni odbor.

Predsednik odbora lahko odredi, da se odstrani s seje 
vsak drug udeleženec, ki krši red na seji oziroma s svojim 
ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.

Če predsednik odbora z rednimi ukrepi ne more ohraniti 
reda na seji sveta, jo prekine.

Odločanje

36. člen
Odbor je sklepčen in veljavno sklepa, če je na seji navzo-

ča večina njegovih članov.
Odbor sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih 

glasov navzočih članov, razen glede vprašanj, za katera ta po-
slovnik predpisuje drugačno večino. Člani odbora se opredelju-
jejo ZA oziroma PROTI sprejetju odločitve. V primeru, da se je 
opredelilo ZA sprejem odločitve enako število članov kot PROTI 
sprejemu odločitve se šteje, da odločitev ni bila sprejeta.

37. člen
Glasovanje na seji nadzornega odbora je javno z dvigom 

rok. Predsednik nadzornega odbora po opravljenem glasovanju 
ugotovi izid glasovanja.

Izjemoma se lahko glasuje tajno na podlagi utemeljene 
obrazložitve in zahteve večine navzočih članov nadzornega 
odbora.

Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami. Tajno glaso-
vanje izvedeta zapisnikar in predsednik nadzornega odbora, ki 
tudi objavi rezultat glasovanja.

Zapisnik

38. člen
O delu na seji odbora se piše skrajšani zapisnik. Zapisnik 

obsega podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o navzočnosti 
članov nadzornega odbora sveta na seji in ob posameznem 
glasovanju, o odsotnosti članov nadzornega odbora, o ude-
ležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji (le v 
primeru, kadar so vabljeni), o sprejetem dnevnem redu, imenih 
razpravljalcev, predlogih sklepov, o izidih glasovanja o posame-
znih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.

Na izrecno zahtevo razpravljalca se v zapisnik vnese 
njegova razprava.

V zapisnik se ne piše ugotovitev o opravljenem nadzoru. 
Le-te predstavljajo prilogo zapisnika in ne predstavljajo javnih 
listin, v kolikor vsebujejo podatke tajne narave.

Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti oblikovani 
in zapisani tako, da je v njih nedvoumno opredeljeno stališče 
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nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je nadzorni 
odbor obravnaval.

Na vsaki seji nadzornega odbora se obravnavajo in po-
trdijo zapisniki prejšnje in vseh morebitnih vmesnih izrednih 
oziroma dopisnih sej odbora. Kadar pogoji zaradi prehitrega 
sklica naslednje seje ne omogočajo priprave zapisnika, se le- ta 
obravnava na prvi naslednji seji, pri čemer je potrebno navesti 
razloge za zamudo. Vsak član odbora ima pravico podati pri-
pombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči nadzorni 
odbor. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustre-
zne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsednik oziroma predse-
dujoči in oseba, ki je vodila zapisnik.

39. člen
Zapisniki in ostalo gradivo sej nadzornega odbora se 

hranijo v prostorih občinske uprave.
Predsednik oziroma podpredsednik nadzornega odbora 

podpisujeta sklepe in akte nadzornega odbora.
Za sklic seje in za dopisovanje s tretjimi osebami upora-

blja nadzorni odbor žig občine.

40. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na 
predlog predsednika odbora, za posamezno zadevo v skladu 
z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora 
zadolžil nadzorni odbor.

Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je 
tak nadzor določen v letnem nadzornem programu. Če nad-
zorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni nadzorni 
program, mora najprej dopolniti letni nadzorni program.

Nadzorni odbor začne izvedbo nadzora z izdajo sklepa, 
s katerim določi vsebino nadzora in čas, v katerem bo potekal 
nadzor, kraj nadzora, člana nadzornega odbora, ki bo nadzor 
izvajal, in navedbo nadzorovane osebe. Sklep o izvedbi nad-
zora se posreduje nadzorovani osebi.

Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost 
spremljati izvajanje nadzora.

Nadzor se začne z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzoro-
vani osebi.

41. člen
Nadzorni odbor opravlja naloge iz svoje pristojnosti in 

izvaja nadzor na podlagi preverjanj poslovnih poročil, zaključnih 
računov, pogodb, finančnih dokumentov in po potrebi druge 
dokumentacije končanih oziroma opravljenih dejanj, ki vplivajo 
na zakonito, pravilno, učinkovito in gospodarno poslovanje 
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, 
ali upravljanje z občinskim finančnim oziroma stvarnim pre-
moženjem.

Nadzorni odbor ne sme opravljati svojih pristojnosti na 
način, s katerim bi omejeval samostojnost občinskih organov in 
organov posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe 
dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti 
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, 
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Vsak član nadzor-
nega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke, ki so mu 
potrebni pri opravljanju njegovih nalog. Občinski organi so 
zahtevane podatke dolžni dati.

Člani nadzornega odbora ne smejo odnašati izvirnikov 
dokumentov, ki so predmet nadzora iz upravne stavbe, lahko 
pa si pridobijo fotokopije dokumentov.

Nadzornik mora nadzorovani osebi dati primeren čas 
za pripravo in predložitev potrebne oziroma zahtevane do-
kumentacije, ki ne sme biti krajši od 8 dni. Če nadzornik ne 
določi roka nadzorovani osebi, mora le-ta predložiti zahtevano 
dokumentacijo najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve in 
o pripravljeni dokumentaciji obvestiti nadzorni odbor.

42. člen
Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega od-

bora, ki je določen s sklepom o izvedbi nadzora (v nadaljeva-

nju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru, 
ki mora vsebovati podatke o nadzorovani osebi, odgovorne 
osebe, predmet pregleda, ugotovitve, ocene in mnenje ter mo-
rebitna priporočila ter predloge ukrepov, in ga pošlje nadzoro-
vani osebi. Osnutek poročila o nadzoru, mora vsebovati enake 
sestavine kot poročilo o nadzoru razen odzivnega poročila 
nadzorovane osebe.

Osnutek poročila o nadzoru po postopku, določenem s 
poslovnikom odbora, obravnava in sprejme nadzorni odbor 
na seji. Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan 
nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali 
dopolnitev, ki jih mora upoštevati nadzornik, in osnutek poročila 
o nadzoru dopolniti. Osnutek poročila o nadzoru podpiše pred-
sednik nadzornega odbora in se ga pošlje nadzorovani osebi 
najpozneje v roku 8 dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima 
pravico v roku 15 dni od prejema osnutka poročila o nadzoru 
vložiti odzivno poročilo in odgovoriti na posamezne navedbe. 
Po preteku tega roka sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzo-
ru, ki ga pošlje nadzorovani osebi. Poročilo o nadzoru se objavi 
na občinski spletni strani.

Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila 
nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz 
osnutka poročila.

Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v pet-
najstih dneh. Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila 
nadzorovanega organa mora nadzorni odbor pripraviti končno 
poročilo s priporočili in predlogi ter določiti rok, v katerem mora 
nadzorovana oseba poročati odboru o izvajanju le-teh in razlo-
gih, če priporočil in predlogov ne upošteva.

43. člen
Končno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi. 

Končno poročilo se po vročitvi nadzorovani osebi objavi na 
spletni strani Občine Grosuplje.

Poročilo o nadzoru mora vsebovati vse obvezne sestavi-
ne v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah 
poročila nadzornega odbora in mora biti izpolnjeno oziroma v 
skladu z obrazcem, ki je priloga pravilniku o obveznih sestavi-
nah poročila nadzornega odbora.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo-
ročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in 
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu 
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nad-
zornega odbora.

44. člen
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko 

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenu-
je občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan v roku 
15 dni od imenovanja.

45. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali 

nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v po-
slovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v 15 dneh od 
dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko 
sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba 
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorni odbor v primerih iz prvega in drugega odstavka 
tega člena hkrati obvesti tudi župana in občinski svet.

Konflikt interesov

46. člen
Vsak član nadzornega odbora se mora sam izločiti iz po-

samezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki zbujajo 
dvom o njegovi nepristranskosti.
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Okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena so podane, 
če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik ali pooblaščenec 
nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v sorodstvu 
ali če je z njo v zakonski ali izven zakonski skupnosti ali svaštu 
do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska ali izven za-
konska skupnost prenehala;

– je lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) nadzoro-
vane osebe;

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvo-
jenec ali rejnik odgovorne osebe zakonitega zastopnika ali 
pooblaščenca;

– je zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju, v kate-
rem se opravlja nadzor ali, če opravlja kakšno pogodbeno delo 
za proračunskega uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor;

– je lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) pravne 
osebe ali zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejav-
nosti, kot je nadzorovana oseba.

VII. JAVNOST DELA

47. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Javnost dela se zago-

tavlja z obveščanjem javnosti o delu nadzornega odbora in z 
objavo letnega programa dela in njegovih končnih poročil na 
spletni strani Občine Grosuplje.

Predsednik nadzornega odbora sme javnost obvestiti o 
svojih ugotovitvah takrat, ko je njegovo poročilo dokončno in 
izkazano vročeno nadzorovani osebi.

48. člen
Na sejah nadzornega odbora so lahko prisotni le člani 

nadzornega odbora in vabljeni k posameznim točkam dnevne-
ga reda. Zaradi varovanja osebnih in tajnih podatkov oziroma 
podatkov, ki se nanašajo na državne, uradne in poslovne 
skrivnosti, in zagotavljanja spoštovanja dostojanstva, dobrega 
imena in integritete pravnih in fizičnih oseb, so seje nadzornega 
odbora zaprte za javnost.

49. člen
Vabila z dnevnim redom za seje nadzornega odbora, 

zapisniki in sklepi sej so informacije javnega značaja.
Sklepi in dokončna poročila o izvedenem nadzoru so in-

formacije javnega značaja, razen če vsebujejo podatke, katere 
veljavni predpisi opredeljujejo kot državne, uradne ali poslovne 
skrivnosti.

Osnutki poročil niso informacije javnega značaja.

50. člen
Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je 

pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo 
predsednik pooblasti. Predsednik nadzornega odbora sme jav-
nost obvestiti o svojih ugotovitvah takrat, ko je njegovo poročilo 
o nadzoru dokončno in izkazano vročeno nadzorovani osebi. 
Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

Član brez soglasja nadzornega odbora ne sme sporočiti 
javnosti podatkov o seji, dokler ni pripravljeno uradno obvestilo 
za javnost, oziroma dokler predsednik nadzornega odbora ne 
informira javnosti o seji ali dokler ni potrjen zapisnik seje.

Vabila, zapisniki in gradivo, v kolikor ne predstavljajo 
informacij tajne narave, se objavijo na spletni strani Občine 
Grosuplje.

51. člen
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora 

dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzo-
rovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom 
ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov prora-
čunskih sredstev, ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in 
osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

VIII. SPREJEMANJE POSLOVNIKA

52. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni 

odbor z večino glasov vseh članov.
Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev 

tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni 

odbor po enakem postopku in z enako večino kot velja za 
sprejem poslovnika.

IX. KONČNE DOLOČBE

53. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se 

smiselno uporabljajo določila veljavnih predpisov s področja 
delovanja nadzornih odborov.

Ta poslovnik velja z dnem sprejema in se objavi na spletni 
strani Občine Grosuplje.

Št. 007-4/2019
Grosuplje, dne 16. septembra 2019

Nadzorni odbor
predsednik

mag. Martin Nose

2078. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičnini parcelna št. 1966/6, 
k.o. 1783 Grosuplje – naselje

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 1. dopisni seji dne 29. 7. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičnini parcelna št. 1966/6,  
k.o. 1783 Grosuplje – naselje

1.
Na nepremičnini parcelna št. 1966/6, k.o. 1783 Grosuplje 

– naselje, se ukine status grajenega javnega dobra.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478–0053/2019
Grosuplje, dne 29. julija 2020

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

2079. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelni št. 2012/7 
in 2012/8, obe k.o. 1785 Sela

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 1. dopisni seji dne 29. 7. 2020 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičninah parcelni št. 2012/7 in 2012/8, 
obe k.o. 1785 Sela

1.
Na nepremičninah parcelni št. 2012/7 in 2012/8, obe k.o. 

1785 Sela, se ukine status grajenega javnega dobra.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478–0100/2018
Grosuplje, dne 29. julija 2020

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

2080. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičnini parcelna št. 2253/7, 
k.o. 1797 Zdenska vas

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 1. dopisni seji dne 29. 7. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičnini parcelna št. 2253/7,  
k.o. 1797 Zdenska vas

1.
Na nepremičnini parcelna št. 2253/7, k.o. 1797 Zdenska 

vas, se ukine status grajenega javnega dobra.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 46500–0113/2004
Grosuplje, dne 29. julija 2020

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

KRANJSKA GORA

2081. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Kranjska Gora

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena 
Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občin-
ski svet Občine Kranjska Gora na 9. seji dne 20. 5. 2020 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest  

v Občini Kranjska Gora
1. člen

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne 
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

(1) Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v 
Občini Kranjska Gora z naselji v sosednjih občinah, naselij 
ali delov naselij v Občini Kranjska Gora med seboj in ceste, 
pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje 
kategorije;

(2) javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov 
naselij v Občini Kranjska Gora in ne izpolnjujejo predpisanih 
meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vr-
stam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške 
ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.);

(3) javne poti za kolesarje so namenjene prometu kole-
sarjev v občini in med njimi.

3. člen
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim siste-

mom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so 

namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posa-
meznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste 
enake ali višje kategorije, in

– krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nada-
ljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih 
prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individu-
alne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski 
centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim 
sistemom.

4. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala  
dolžina odseka  

v sosednji  
občini [m]

1 152080 152081 R2 452 C. OBČINE JESENICE (v K.G.) – 
OBRAČALIŠČE OBRAČ. 548 MP 780 – JESENICE

2 189010 189011 RT 901 RATEČE – POLIGON LC 189012 2.425 MP

3 189010 189012 LC 189011 POLIGON – PODKOREN R1 202 319 MP

4 189210 189211 R1 201 GOZD MARTULJEK – SR. VRH JP 690011 2.060 MP

MP … motorni promet SKUPAJ: 5.352 m
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Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala  
dolžina odseka  

v sosednji  
občini [m]

1 189610 189611 R1 201 REG. C. – HOTEL KOMPAS – 
HOTEL PRISANK LZ 189621 607 MP

2 189610 189612 LZ 189621 HOTEL PRISANK – HOTEL LEK R1 206 434 MP

3 189620 189621 LZ 189612 HOTEL PRISANK – AVTOBU-
SNA POSTAJA LK 190211 391 MP

4 189620 189622 LK 190211 AVTOBUSNA POSTAJA – TR-
GOVSKI CENTER R1 206 295 MP

5 189640 189641 R1 206 REG. C. (VRŠIŠKA) –  
POKOPALIŠČE – REG.C. R1 201 953 MP

6 189710 189711 R1 201 REG. C. (IGRIŠČE) –  
FINŽGARJEVO NAS. 16 LZ 189712 276 MP

7 189710 189712 LZ 189711 FINŽGARJEVO NAS. 16 –  
NAS. POD HRIBOM 19 JP 689901 210 MP

8 189710 189713 JP 689901 NAS. POD HRIBOM 18 –  
REG. C. (SP. RUTE 12) R1 201 222 MP

9 189910 189911 RT 907 TRIGLAVSKA C. 16 –  
ULICA J. ALJAŽA 19 LZ 189912 150 MP

10 189910 189912 LZ 189911 ULICA J. ALJAŽA 19 – KO-OP JP 690618 470 MP
11 189910 189913 JP 690618 KO-OP – ULICA A. RABIČA 25 LK 190862 318 MP

12 189910 189914 LK 190862 ULICA A. RABIČA 25 –  
ULICA J. ALJAŽA 36 RT 908 249 MP

MP … motorni promet SKUPAJ: 4.575 m

5. člen
Zbirne krajevne cesta (LZ) so:

6. člen
Krajevne ceste (LK) so:

Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina 
odseka v 
občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala  
dolžina odseka  

v sosednji  
občini [m]

1 190210 190211 LZ 189621 AVTOBUSNA POSTAJA – HO-
TEL KOTNIK LK 190212 222 MP

2 190210 190212 LK 190211 HOTEL KOTNIK –  
REG. CESTA (BOROVŠKA 47) R1 206 355 MP

3 190220 190221 R1 201 REGIONALNA CESTA  
(BEZJE 1) – ČIČARE 13 ČIČARE 13 572 MP

4 190230 190231 R1 206 VRŠIŠKA – PODBREG 15A – 
UL. DR. J. TIČARJA 9 LZ 189612 257 MP

5 190240 190241 LK 190211 KOLODVORSKA (LEDINE 1) – 
GASILSKA 1 LK 190212 193 MP

6 190270 190271 R1 206 VRŠIŠKA (TGC) –  
NAS. SL. ČERNETA LK 190271 478 MP

7 190830 190831 LZ 189913 UL. A. RABIČA 37 –  
VEL. BREG– UL. A. RABIČA 21 LZ 189914 312 MP

8 190840 190841 LZ 189912 DELAVSKA 25 – DELAVSKA 16 LK 190842 186 MP

9 190840 190842 LK 190841 DELAVSKA 16 –  
ULICA ALOJZA RABIČA 8 LZ 189914 161 MP

10 190860 190861 LZ 189913 ULICA A. RABIČA 43 –  
POD GRANČIŠČEM 11 LK 190862 162 MP

11 190860 190862 LK 190861 POD GRANČIŠČEM 11 –  
ULICA A. RABIČA 25 LZ 189914 203 MP

MP … motorni promet SKUPAJ: 3.101 m



Stran 4632 / Št. 108 / 7. 8. 2020 Uradni list Republike Slovenije

Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala  
dolžina odseka  

v sosednji  
občini [m]

1 689010 689011 R1 202 REGIONALNA CESTA – ŠURC JP 689012 234 MP
2 689010 689012 JP 689011 ŠURC – ŽERJAV JP 689013 287 MP
3 689010 689013 JP 689012 ŽERJAV – LIPA JP 689041 371 MP
4 689010 689014 JP 689041 LIPA – REGIONALNA CESTA R1 202 218 MP
5 689010 689015 JP 689014 RATEČE 12 – RATEČE 21b RAT. 21b 66 MP
6 689010 689016 JP 689014 RATEČE 14 – RATEČE 16 RAT. 16 75 MP
7 689010 689017 JP 689013 RATEČE 26 – RATEČE 66A MOST 27 MP
8 689020 689021 JP 689011 RATEČE 94a – RATEČE 72a JP 689023 235 MP

9 689020 689022 JP 689023 RATEČE 72a– MIMO 
POKOPALIŠČA-RATEČE 50 JP 689012 256 MP

10 689020 689023 JP 689021 RATEČE 72a – GASILSKI DOM JP 689012 247 MP
11 689020 689024 JP 689022 RATEČE 57 – ŽERJAV JP 689012 132 MP

12 689020 689025 JP 689022 RATEČE 67 – SV. TOMAŽ – 
PARKIRIŠČE PARK. 53 MP

13 689030 689031 JP 689012 RATEČE 84 – RATEČE 114 – 
ŽERJAV JP 689012 682 MP

14 689030 689032 JP 689033 RATEČE 109a – RATEČE 106 RAT. 106 82 MP
15 689030 689033 JP 689031 RATEČE 109a – RATEČE 110f RAT. 110f 200 MP
16 689030 689034 JP 689031 RATEČE 113 – RATEČE 119 RAT. 119 211 MP
17 689030 689035 JP 689031 RATEČE 132 – RATEČE 139 RAT. 139 201 MP
18 689030 689036 JP 689013 RATEČE 30 – RATEČE 141 RAT. 141 187 MP
19 689030 689037 JP 689031 RATEČE 132 – RATEČE 152 JP 689036 56 MP
20 689030 689038 JP 689035 RATEČE 136 – RATEČE 137 RAT. 137 50 MP
21 689030 689039 JP 689036 RATEČE 148 – RATEČE 143 RAT. 137 96 MP

22 689040 689041 JP 689013 STARA CESTA –  
DO OBRAČALIŠČA OBRAČAL. 624 MP

23 689040 689042 JP 689041 RATEČE 9 –  
MOST PRI RATEČE 3a MOST 108 MP

24 689050 689051 JP 689011 CESTA NA TROMEJO – 
RATEČE 99A RAT. 99a 905 MP

25 689060 689061 JP 689011 DVOLASTNIŠKA CESTA DR. MEJA 595 MP
26 689070 689071 JP 689041 RATEČE 11a – RATEČE 28A RAT. 28A 327 MP

27 689080 689081 RT 901 KRIŽ. REG. CEST –  
TRANS.-ŽEL. POSTAJA LC 189011 315 MP

28 689080 689082 LC 189011 ŽELEZNIŠKA POSTAJA – 
RATEČE 163 RAT. 163 126 MP

29 689210 689211 R1 202 REGIONALNA CESTA (ZAHOD) 
– LIPA JP 689221 448 MP

30 689210 689212 JP 689221 LIPA – REGIONALNA CESTA 
(VZHOD) R1 201 219 MP

31 689210 689213 JP 689212 DOVOZ K OBJEKTU 
PODKOREN 13 POD. 13 79 MP

32 689220 689221 JP 689211 LIPA – PODKOREN 55b – 
PROPUST NASIP 734 MP

33 689220 689222 JP 689221 SKOZI PODVOZ  
DO REGIONALNE CESTE R1 201 76 MP

34 689220 689223 JP 689221 PODKOREN 53 –  
PODKOREN 53f POD. 53F 82 MP

35 689220 689224 JP 689212 PODKOREN 20 –  
PODKOREN 72 POD. 72 22 MP

36 689230 689231 R1 202 REGIONALNA CESTA – 
PODKOREN 76 JP 689211 148 MP

37 689240 689241 JP 689212 GOSTILNA VITRANC – 
REGIONALNA CESTA R1 201 152 MP

38 689250 689251 JP 689212 ŠERC – PODKOREN 59a JP 689221 296 MP

39 689250 689252 JP 689212 PODKOREN 41c –  
PODKOREN 41b POD. 41b 66 MP

7. člen
Javne poti (JP) so:
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Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala  
dolžina odseka  

v sosednji  
občini [m]

40 689250 689253 JP 689212 ŠERC – PODVOZ  
POD REGIONALNO CESTO PODVOZ 75 MP

41 689250 689254 JP 689252 KARABIDEC – DO OGRAJE 
DRŽAVNE CESTE OGRAJA 35 MP

42 689260 689261 JP 689211 CERKEV – PODKOREN 62c POD. 62c 184 MP

43 689270 689271 JP 689221 PODKOREN 62 –  
PODKOREN 62a JP 689261 213 MP

44 689280 689281 JP 689212 GOSTILNA VITRANC – 
PODKOREN 36 POD. 36 174 MP

45 689280 689282 JP 689281 PODKOREN 23a –  
MOST ČEZ KROTNJEK MOST 35 MP

46 689280 689283 JP 689282 PODKOREN 31 –  
PODKOREN 34 POTOK 30 MP

47 689290 689291 JP 689221 PODKOREN 57 –  
PODKOREN 55a POD. 55a 185 MP

48 689300 689301 R1 201 REGIONALNA CESTA –  
MOST SUHELJ JP 689302 280 MP

49 689300 689302 JP 689301 PODKOREN 39F –  
PODKOREN 40 POTOK 76 MP

50 689300 689303 JP 689301 MOST SUHELJ –  
PODKOREN 40m POD. 40m 210 MP

51 689300 689304 JP 689303 PODKOREN 39B –  
PODKOREN 39E PODK. 39E 55 MP

52 689310 689311 R1 201 REGIONALNA CESTA – 
PODKOREN 8 JP 689312 224 MP

53 689310 689312 JP 689311 PODKOREN 8 – PODKOREN 9 PODK. 9 138 MP
54 689310 689313 JP 689311 PODKOREN 8 – PODKOREN 4 HŠ 4 183 MP
55 689320 689321 LC 189011 CESTA MIMO POLIGONA PROPUST 305 MP

56 689320 689322 LC 189011 KRIŽIŠČE POLIGON – 
BRUNARICA PONCA PODK. 82D 212 MP

57 689320 689323 LC 189011 KRIŽIŠČE POLIGON –  
MOST ZA PODK. 85 MOST 141 MP

58 689410 689411 LZ 189611 KRIŽIŠČE ZIMSKA PLAŽA – 
LEBAR, BOR. C. 110 B.C. 110 671 MP

59 689420 689421 LZ 189611 BOROVŠKA (H. LARIX) –  
UL. J. TIČARJA 12 LZ 189612 408 MP

60 689420 689422 JP 689421 UPR. STAVBA ŽIČN.  
KR. GORA – SMERINJE 10 SMER. 10 156 MP

61 689420 689423 JP 689421 SMERINJE 8 – SMERINJE 9a SMER. 9a 99 MP

62 689420 689424 JP 689421
SMERINJE 2 –  
UL. DR. J. TIČARJA  
(PENZ. ROŽLE)

LZ 189612 81 MP

63 689420 689425 LZ 189611 HOTEL PRISANK – 
GORENJSKA BANKA BOR. C. 95 100 MP

64 689420 689426 LZ 189612 PODBREG 37 – PODBREG 26 LK 190231 168 MP

65 689430 689431 JP 689424 VITRANŠKA ULICA 3 –  
HOTEL ALPINA H. ALPINA 159 MP

66 689430 689432 JP 689424 POŽAR 2 – HOTEL LEK 
(ZADAJ) H. LEK 96 MP

67 689430 689433 JP 689431 VITRANŠKA 9,11 VITR. 11 59 MP
68 689430 689434 JP 689431 VITRANŠKA 13,14 VITR. 14 63 MP

69 689440 689441 R1 206 REG. C. (MOST PIŠNICA) – 
NAS. I. KRIVCA 41 N.I.KR. 41 592 MP

70 689440 689442 JP 689441 DOVOZ K OBJEKTU  
NAS. IVANA KRIVCA 10 N.I.KR. 10 25 MP

71 689440 689443 JP 689441 NASELJE I. KRIVCA 22 –  
NAS. I. KRIVCA 21b N.I.KR. 21b 89 MP

72 689440 689444 JP 689441 NASELJE I. KRIVCA 19 –  
NAS. I. KRIVCA 48 N.I.KR. 48 281 MP
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73 689440 689445 JP 689443 NASELJE I. KRIVCA 23 –  
NAS. I. KRIVCA 27A N.I.KR. 27A 90 MP

74 689450 689451 R1 206 REG. CESTA – NASELJE IVANA 
KRIVCA 49 HŠ 49 181 MP

75 689460 689461 R1 206 REG. CESTA – VRŠIŠKA C. 62 VRŠIŠ. 62 142 MP
76 689470 689471 R1 206 REG. CESTA – VRŠIŠKA C. 70 VRŠIŠ. 70 68 MP

77 689480 689481 R1 206 REG. CESTA – MOST ČEZ 
PIŠNICO – HIT H. RELAX 95 MP

78 689480 689482 JP 689481 HIT – OB PIŠNICI –  
BOR. CESTA LZ 189641 450 MP

79 689480 689483 LZ 189641 BOROV. C. (MOST ČEZ 
PIŠNICO) – BOROV. C. 40 BOR.C. 40 150 MP

80 689480 689484 LZ 189641 BOROVŠKA 17 –  
BOROVŠKA 15 BOR. 15 54 MP

81 689480 689485 LZ 189641 BOROVŠKA 21, 23 BOR. 21 52 MP

82 689490 689491 LZ 189641 BOROVŠKA CESTA 7 – 
TRANSF. POSTAJA TR. POST. 143 MP

83 689500 689501 LZ 189641 VEŽICE ZAHOD – POKOP.- 
VEŽICE VZHOD LZ 189641 236 MP

84 689510 689511 LK 190221 BEZJE 11 – BEZJE 18 BEZJE 18 300 MP
85 689510 689512 LK 190221 MIMO PORENTOVEGA DOMA ČIČARE 1A 165 MP
86 689510 689513 LK 190221 BEZJE (do HŠ 9) HŠ 9 40 MP
87 689510 689514 JP 689513 BEZJE (do HŠ 2) HŠ 2 171 MP
88 689510 689515 JP 689513 BEZJE (DO HŠ 10) HŠ 10 24 MP
89 689510 689516 JP 689514 BEZJE (DO HŠ 4) HŠ 4 22 MP

90 689520 689521 R1 201 REG. C. (SAVSKO N. 30) – 
POČIT. NAS. NASELJE 200 MP

91 689520 689522 JP 689521 SAVSKO NAS. 34 –  
SAVSKO NAS. 35 SAV. N. 35 70 MP

92 689520 689523 JP 689521 SAVSKO NAS. 45,53,57 SAV. N. 53 49 MP

93 689530 689531 R1 201 REG. C. (SAVSKO NAS. 24 – 
SAVSKO NAS. 26) HŠ 26 46 MP

94 689540 689541 R1 201 REG. C. (SAVSKO NAS. 4) – 
SAVSKO NAS. 9 HŠ 9 111 MP

95 689540 689542 JP 869541 SAVSKO NASELJE (DO HŠ 3a) HŠ 3a 29 MP

96 689550 689551 R1 201 REG. C. (MOST ČEZ SAVO) – 
GOST. SRNJAK G. SRNJAK 1.905 MP

97 689550 689552 JP 689551 KRIŽIŠČE PRI SAVI – NOGOM. 
IGRIŠČE RUT'Č N.I. RUTČ 224 MP

98 689560 689561 LZ 189612 MIMO HOTELA LEK R1 206 166 MP
99 689560 689562 JP 689426 PODBREG 27 – HOTEL LEK LZ 189612 223 MP

100 689560 689563 JP 689562 VRŠIŠKA 34 – VRŠIŠKA 32 VRŠIŠ. 32 55 MP

101 689560 689564 LK 190231 PODBREG 18 – REG. CESTA 
(VRŠIŠKA 27) R1 206 101 MP

102 689560 689565 LK 190231 PODBREG 17 – BOROVŠKA 
(CERKEV) JP 689588 42 MP

103 689560 689566 LK 190231 PODBREG 11 – BOR. C. 69 LK 190212 203 MP

104 689560 689567 JP 689566 PODBREG 1 – REG. CESTA 
(VRŠIŠKA 19) R1 206 143 MP

105 689560 689568 LK 190212 BOROVŠKA (PENZ. BORKA) – 
PODBREG 1 JP 689566 20 MP

106 689560 689569 LK 190211 KOLODVORSKA 2 – 
BOROVŠKA 73 LK 190212 79 MP

107 689570 689571 LK 190241 GASILSKA 1 (G. DOM) –
GASILSKA 12 (BLENKUŠ) LZ 189622 171 MP

108 689570 689572 JP 689571 GASILSKA 4 – BOROVŠKA 53 LK 190212 53 MP
109 689570 689573 JP 689571 GASILSKA 6 – BOROVŠKA 46 LK 190212 86 MP

110 689570 689574 JP 689573 GASILSKA 6 – SMOŠ, 
GASILSKA 9 GAS. 9 37 MP
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111 689570 689575 LK 190241 LEDINE 6 – LEDINE 11 JP 689576 89 MP
112 689570 689576 LK 190241 LEDINE 10 – LEDINE 14 LEDINE 14 90 MP

113 689580 689581 LZ 189611 BOROVŠKA (LARIX) – UVOZ 
KOROŠKA 4 KOR. 4 76 MP

114 689580 689582 LZ 189621 KOROŠKA (IGRIŠČE ŠOLA) – 
KOROŠKA 14A KOR. 14a 182 MP

115 689580 689583 LZ 189621 KOROŠKA VRTEC –  
KOROŠKA 10A KOR. 10A 113 MP

116 689580 689584 LZ 189622 BUS PARKIRIŠČE –  
GOSTILNA LIPA GO. LIPA 97 MP

117 689580 689585 LK 190211 KOLODVORSKA 4, 5 KOLODV. 5 40 MP

118 689580 689586 LZ 189621 KOROŠKA (ZDRAVSTVENI 
DOM) – KOROŠKA 3 KOR. 3 41 MP

119 689580 689587 LZ 189621 KOROŠKA (ST. POKOP.) – 
RAZOR – (BOR. C. 84) P. RAZOR 158 MP

120 689580 689588 LZ 189612 HOTEL RAZOR – HOTEL 
KOTNIK LK 190211 192 MP

121 689580 689589 LK 190231 PODBREG 15a –  
BOROVŠKA 81 JP 689588 35 MP

122 689590 689591 R1 206 REG. CESTA (VRŠIŠKA) – 
VRŠIŠKA 5 VRŠIŠKA 5 63 MP

123 689590 689592 LK 190271 N. SL. ČERNETA 7, 2A N.S.Č. 2A 40 MP

124 689590 689593 LK 190271 NAS. SL. ČERNETA 26 –  
NAS. SL. ČERNETA 18 S.Č. 18 79 MP

125 689590 689594 LK 190271 N. SL. ČERNETA 21, 33, 34 
(TGC) N.S.Č. 34 139 MP

126 689590 689595 LK 190271 NAS. SL. ČERNETA 23 –  
NAS. SL. ČERNETA 29 S.Č. 29 70 MP

127 689590 689596 R1 206 REG. CESTA (VRŠIŠKA 7) – 
BOROVŠKA 56 LK 190212 143 MP

128 689590 689597 R1 206 REG. C. (VRŠIŠKA) –  
UL. J. VANDOTA – BOR. C. 56 LK 190212 148 MP

129 689590 689598 R1 206 R1 R1 206 – ULICA JOSIPA 
VANDOTA (HŠ 9 – HŠ 8) HŠ 8 30 MP

130 689610 689611 R1 201 REG. C. (LOG 12) – LOG – 
REG. C. (LOG 2) R1 201 558 MP

131 689620 689621 R1 201 LOG 20, 10 – LOG 12 JP 689611 484 MP

132 689630 689631 R1 201 REG. CESTA (LOG 21) –  
LOG 18a LOG 18a 95 MP

133 689640 689641 R1 201 REG. CESTA (LOG 12B) –  
LOG 15 LOG 15 124 MP

134 689650 689651 R1 201 REG. CESTA (LOG 2) – 
FRTALJA FRTALEŽ 745 MP

135 689810 689811 R1 201 CESTA NA POŽAR, GM ŽEL. NASIP 311 MP

136 689820 689821 R1 201 CESTA NA PROD –  
DO MOSTA, GM BRV 144 MP

137 689830 689831 R1 201 ZG. RUTE 96 – NA TRATI –  
ZG. RUTE 90 R1 201 174 MP

138 689840 689841 R1 201 CESTA K BRVI –  
ZG. RUTE 68A ODCEP 161 MP

139 689850 689851 R1 201 CESTA NA KOPIŠE,  
DO RAZCEPA, ZG. RUTE 21 ZG.R. 21 285 MP

140 689860 689861 R1 201 CESTA ZA VOM'Č ZG. RUTE 5 98 MP

141 689870 689871 R1 201 CESTA DO RAZCEPA HOTELA 
ŠPIK JP 689872 119 MP

142 689870 689872 JP 689871 CESTA K BLOKU, JEZERCI 17 JEZ. 17 262 MP

143 689870 689873 JP 689871 CESTA MIMO HOTELA ŠPIK, 
JEZERCI 29 JEZ. 29 643 MP

144 689880 689881 R1 201 CESTA MIMO BRINARJA 
(ZAHOD – VZHOD) R1 201 222 MP
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145 689890 689891 LC 189211 MHE HLADNIK –  
C. V JEZERCE, JEZERCI 15 JEZ. 15 543 MP

146 689890 689892 JP 689891 CESTA V JEZERCE – VIKEND VIKEND 52 MP

147 689890 689893 LC 189211 MOST JERMAN –  
OB HLADNIKU – KORZIKA 7 KORZIKA 7 159 MP

148 689890 689894 JP 689893 KORZIKA 1 – KORZIKA 15A KORZ. 15A 80 MP

149 689900 689901 LZ 189712 NAS. POD HRIBOM 19 –  
NAS. POD HRIB. 28 N.P. H. 28 146 MP

150 689900 689902 LZ 189713 NAS. POD HRIBOM 36 –  
NAS. POD HRIBOM 38 N.P.HR. 38 84 MP

151 689900 689903 LZ 189711 FINŽGARJEVO NAS. 16 –  
REG. C. (SP. RUTE 13) R1 201 162 MP

152 689900 689904 LZ 189711 FINŽGARJEVO NAS. 12 – 
FINŽG. NAS. 14 FIN. N. 14 62 MP

153 689900 689905 LZ 189711 FINŽ. N. 16 – MOST ČEZ 
HLADNIK – KORZIKA 18 KORZ. 18 332 MP

154 689900 689906 JP 689905 CESTA KORZIKA 8, 10 KORZ. 10 25 MP

155 689910 689911 R1 201 REG. C. (ZBIR. MLEKA) 
GOBELA 1, 51, 68 GOB. 68 590 MP

156 689910 689912 JP 689911 GOBELA 3 – GOBELA 20 GOB. 20 356 MP
157 689910 689913 JP 689911 GOBELA 4 – GOBELA 14 GOB. 14 312 MP

158 689910 689914 LZ 189713 NAS. POD HRIBOM 58 –  
NAS. POD HRIBOM 50 JP 689911 216 MP

159 689920 689921 R1 201 CESTA DO ČUVAJNICE ČUVAJ. 404 MP

160 689920 689922 R1 201 CESTA DO VAHTARJA,  
NA POLJE ZG.R. 63 110 MP

161 689930 689931 R1 201 KURIRSKA POT OB DRŽAVNI 
CESTI KUR. P. 5 97 MP

162 689940 689941 R1 201 CESTA NA JERIČE – 
KURIRSKA POT KUR. P. 16 203 MP

163 689940 689942 JP 689941 ODCEP 1 NA KURIRSKI KUR. P. 14 86 MP
164 689940 689943 JP 689941 ODCEP 2 NA KURIRSKI KUR. P. 17 30 MP

165 689950 689951 R1 201 REG. CESTA – NASELJE  
NA BREGU 9 N. NA BR. 9 36 MP

166 689960 689961 R1 201 UVOZ BAZA TABRE,  
SP. RUTE 50 SP.R. 50 107 MP

167 690010 690011 LC 189211 NA GLAVI – KARAVLA KARAVLA 938 MP
168 690010 690012 JP 690011 KARAVLA – JUREŽ JUREŽ 439 MP
169 690020 690021 LC 189211 NA GLAVI – VAH SR. VRH 15 206 MP
170 690020 690022 JP 690021 VAH – VAVČAR SR. VRH 19 1.365 MP

171 690210 690211 R1 201 BUS – POSTAJA ZAHOD – 
BELCA 36 BELCA 36 80 MP

172 690210 690212 JP 690211 BELCA 32 – BELCA 33 JP 690213 48 MP

173 690210 690213 R1 201 BUS – POSTAJA VZHOD – ŽEL. 
NASIP- BELCA 42 BELCA 42 1.637 MP

174 690220 690221 R1 201 BELCA 22 –  
ŽELEZNIŠKI NASIP ŽEL. NAS. 433 MP

175 690230 690231 R1 201 BELCA 8 – BELCA 15 BELCA 15 108 MP

176 690240 690241 R1 201 CESTA K SAVI, DO ŽELEZ. 
NASIPA BELCA NASIP 22 MP

177 690250 690251 R1 201 DOVOZ K OBJEKTU  
BELCA 29a BELCA 29a 71 MP

178 690250 690252 R1 201 BELCA 29 – SKLADIŠČE PUH SKL. PUH 172 MP

179 690260 690261 R1 201 BELCA 24 – ŽAGA –  
ODCEP KARAVLA ŽAGA 115 MP

180 690270 690271 JP 690213 MALNIK HŠ 40 415 MP

181 690410 690411 R1 201 REGIONALNA CESTA (LIP) – 
DOVJE 41 JP 690422 956 MP

182 690410 690412 JP 690422 DOVJE 41 – DOVJE 10 JP 690481 374 MP
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183 690410 690413 JP 690481 DOVJE 10 – REG. CESTA 
(KAMP KAMNE) R1 201 673 MP

184 690410 690414 JP 690411 DOVOZ K OBJEKTU DOVJE 
112 DOVJE 112 29 MP

185 690410 690415 JP 690412 DOVJE 25 – MIMO DOVJE 28 JP 690422 308 MP

186 690410 690416 JP 690411 CESTA POD GASILSKI DOM, 
DOVJE 110A D. 110A 65 MP

187 690410 690417 JP 690411 CESTA DO NADSTREŠNICE 
ZABOJNIKOV NADST. 35 MP

188 690410 690418 JP 690412 CESTA DOVJE 36, 33 DOVJE 33 25 MP

189 690420 690421 RT 907 MOST ČEZ SAVO –  
ALJAŽEV SPOMENIK R1 201 201 MP

190 690420 690422 R1 201 ALJAŽEV SPOMENIK –  
DOVJE 41 JP 690410 357 MP

191 690430 690431 JP 690411 DOVJE 104b – DOVJE 80 JP 690451 278 MP

192 690430 690432 JP 690451 DOVJE 80 – GOSTILNA 
POTOKAR JP 690441 60 MP

193 690430 690433 JP 690441 DOVJE 48, POTOKAR –  
DOVJE 42 JP 690412 103 MP

194 690430 690434 JP 690433 DOVJE 48, POTOKAR – 
KOVAČNICA JP 690412 135 MP

195 690430 690435 JP 690431 ODCEP MERTELJ, JEREB, 
DOVJE 100A D. 100A 37 MP

196 690440 690441 JP 690432 DOVJE 48, POTOKAR –  
DOVJE 70 JP 690444 240 MP

197 690440 690442 JP 690444 DOVJE 70 – DOVJE 14 JP 690412 113 MP
198 690440 690443 JP 690442 DOVJE 63 – KOVAČNICA JP 690412 81 MP
199 690440 690444 JP 690441 DOVJE 70 – DOVJE 67 DOVJE 67 87 MP
200 690440 690445 JP 690441 DOVJE 77, 78 DOVJE 78 28 MP
201 690450 690451 JP 690431 DOVJE 80 – DOVJE 91 DOVJE 91 282 MP
202 690460 690461 JP 690432 DOVJE 80 – SEDUČNIK SEDUČNIK 1.861 MP
203 690470 690471 JP 690412 DOVJE 25 – DOVJE 26 DOVJE 26 120 MP
204 690480 690481 JP 690412 DOVJE 10 – CESTA NA RAVNE GOZD. C. 396 MP
205 690480 690482 JP 690481 DOVJE 10h – DOVJE 10 DOVJE 10d 117 MP
206 690480 690483 JP 690481 DOVJE 11f – DOVJE 12b DOVJE 12b 164 MP
207 690480 690484 JP 690412 DOVJE 11, 12 DOVJE 12 30 MP
208 690480 690485 JP 690413 DOVJE 10A JP 690412 50 MP

209 690490 690491 R1 201 REG. C. ZAHOD – DOVJE 7 – 
REG. C. VZHOD R1 201 121 MP

210 690500 690501 R1 201 CESTA K SAVI ŽELEZ. NASIP, 
POD KEPO NASIP 50 MP

211 690510 690511 R1 201 DOVJE 124 – DOVJE 128a HŠ 128a 151 MP
212 690510 690512 R1 201 DOVJE (VATIŠ) JP 969035 119 MP
213 690520 690521 R1 201 STARA MAG. CESTA, DOVJE 2 DOVJE 2 345 MP

214 690520 690522 LC 152081 STARA MAG. CESTA, 
OBRAČALIŠČE – SPOM. SPOMENIK 635 MP

215 690610 690611 LZ 189912 SKOZI TRIGLAVSKI GAJ –  
BRV ČEZ SAVO JP 969035 294 MP

216 690610 690612 LZ 189912 UVOZ DELAVSKA 14 MOSTIČ 47 MP
217 690610 690613 LZ 189912 ONIKS KLUB – DELAVSKA 34 DELAV. 34 47 MP
218 690610 690614 LK 190841 DELAVSKA 28 – DELAVSKA 29 DELAV. 29 24 MP
219 690610 690615 LK 190841 DELAVSKA 17 – DELAVSKA 14 LZ 189912 45 MP

220 690610 690616 RT 907 TRIGLAVSKA 5 –  
UL. J. ALJAŽA 5 JP 690617 41 MP

221 690610 690617 RT 907 TRIGLAVSKA 6 – DELAVSKA 5 LZ 189911 241 MP

222 690610 690619 LZ 189912 DELAVSKA 36 –  
DELAVSKA U. 13A GAJ JP 690611 390 MP

223 690620 690621 LZ 189914 ULICA A. RABIČA 1 –  
ULICA A. RABIČA 4 A. RAB. 4 95 MP
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224 690620 690622 LK 190842 UL. A. RABIČA 9 A. RAB. 9 38 MP
225 690620 690623 LK 190842 UL. A. RABIČA 13 A. RAB. 13 41 MP

226 690620 690624 LK 190842 ULICA A. RABIČA 15 –  
ULICA A. RABIČA 17 AL.RAB. 17 57 MP

227 690620 690625 LK 190842 ULICA A. RABIČA 16 –  
ULICA A. RABIČA 18 AL.RAB. 18 42 MP

228 690620 690626 LZ 189914 ULICA J. ALJAŽA 36 –  
ULICA J. ALJAŽA 29 JP 690627 146 MP

229 690620 690627 RT 908 TRIGLAVSKA C. 24 –  
ULICA J. ALJAŽA 23 LZ 189911 80 MP

230 690620 690628 JP 690617 ULICA J. ALJAŽA 5 –  
ULICA J. ALJAŽA 23 LZ 189911 95 MP

231 690620 690629 LK 190841 DELAVSKA 16 – DELAVSKA 11 DELAV. 11 75 MP

232 690630 690631 RT 908 REG. C. (TRIGLAVSKA 35) – 
OSN. ŠOLA ŠOLA 67 MP

233 690630 690632 LZ 189913 CESTA UL. A. RABIČA 32, 33, 
34 A. RAB. 32 48 MP

234 690630 690633 LK 190862 POD GRANČIŠČEM 10, 10A P. GR. 10A 42 MP

235 690630 690634 LK 190831 DOVOZ K OBJEKTU  
VELIKI BREG 7 V. BREG 7 71 MP

236 690630 690635 LK 190831 VELIKI BREG 30 –  
VELIKI BREG 29 V. BR. 29 48 MP

237 690630 690636 LK 190831 VELIKI BREG 19 –  
ULICA ALOJZA RABIČA 36 LZ 189913 85 MP

238 690630 690637 LZ 189913 ULICA A. RABIČA 48 –  
ULICA A. RABIČA 52 LK 190861 145 MP

239 690630 690638 LZ 189913 ULICA A. RABIČA 38 –  
ULICA A. RABIČA 47 LK 190861 133 MP

240 690630 690639 LK 190862 POD GRANČIŠČEM 14 –  
POD GRANČIŠČEM 11 RT 908 263 MP

241 690640 690641 RT 908 STAN. BLOK TRIGLAV. C. 58 – 
OB REG. CESTI RT 908 620 MP

242 690640 690642 JP 690641 TRIGLAVSKA 41 – 
TRIGLAVSKA 65 TRIGL. 65 143 MP

243 690650 690651 RT 908 MOST ČEZ BISTRICO  
(KUR. P. 2, 25) – TENIS JP 690661 1.083 MP

244 690650 690652 JP 690651 GOST. PRI ŽELEZNK – 
KURIRSKA 12 KUR. 12 61 MP

245 690660 690661 RT 907 CESTA K TENIŠKIM IGRIŠČEM 
– MLAČCA TENIS 259 MP

246 690670 690671 RT 907 CESTA V RADOVNO 3 – 
SAVSKA CESTA 14 RT 908 71 MP

247 690670 690672 JP 690671 CESTA V RADOVNO 3 –  
C. V RADOVNO 4 C. V R. 4 50 MP

248 690670 690673 JP 690675 ULICA J. POLDE 4 –  
CESTA V RADOVNO 6 RT 907 127 MP

249 690670 690674 JP 690673 C. V RADOVNO 7 –  
CESTA V RADOVNO 8 C. V R. 8 111 MP

250 690670 690675 RT 908 MOST ČEZ BISTRICO  
(J. POLDE) – KUR. POT 11 JP 690651 225 MP

251 690680 690681 RT 908 CERKEV SV. KLEMENA –  
K ŠRAJU, GOZD. C. ŠRAJ, GC 105 MP

252 690680 690682 RT 908 MOST KAMNE –  
OBČINSKA MEJA, MOST AC OBCIN. M. 2.972 MP

253 690700 690701 JP 690636 VELIKI BREG (DO HŠ 26) HŠ 26 26 MP
254 690700 690702 JP 690636 VELIKI BREG (DO HŠ 17) HŠ 17 18 MP

255 690710 690711 RT 908 TRIGLAVSKA CESTA  
(DO HŠ 33) HŠ 33 28 MP
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Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala  
dolžina odseka  

v sosednji  
občini [m]

256 690720 690721 RT 908 SAVSKA CESTA (DO HŠ 5) HŠ 5 35 MP

257 690810 690811 RT 907 BIŠČKOV KLANEC –  
DO REKARJA JP 690812 730 MP

258 690810 690812 JP 690811 OD REKARJA –  
DO URBANKA (ZG. RAD. 24) JP 690820 743 MP

259 690810 690813 JP 690811 OD REKARJA – DO CESTE  
V KRMO (JUG) JP 690820 1.427 MP

260 690810 690814 JP 690811 ZGORNJA RADOVNA  
(DO HŠ 53) HŠ 53 232 MP

261 690820 690821 RT 907 CESTA V KRMO Z BLEJSKE 
STRANI (I. ODSEK) JP 690812 1.002 MP

262 690820 690822 JP 690812 CESTA V KRMO Z BLEJSKE 
STRANI (II. ODSEK) JP 690813 960 MP

263 690820 690823 JP 690813 CESTA V KRMO (III. ODSEK) – 
KOVINARSKA K. K. KOČA 2.062 MP

264 690830 690831 RT 907 CESTA ČEZ GOLOBOV ROVT TRANSF. 227 MP

265 690840 690841 RT 907 REG. C. ZAHOD – GOGALA – 
REG. C. VZHOD RT 907 1.167 MP

266 690850 690851 JP 690811 REG. C. – ZG. RADOVNA 62, 
63, 64, 65, KORITO OBJEKT 584 MP

MP … motorni promet SKUPAJ: 65.091 m

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za katego-
rizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 
– ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-131(507), z dne 
11. 5. 2020 in št. 37162-3/2020-220(507), z dne 8. 7. 2020.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranj-
ska Gora (Uradni list RS, št. 53/11).

8. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) so:

Zap. 
št.

Številka 
ceste

Številka 
odseka

Začetek 
odseka Potek odseka Konec  

odseka

Dolžina 
odseka  
v občini 

[m]

Namen 
uporabe

Preostala  
dolžina odseka  

v sosednji občini 
[m]

1 968910 968911 RT 901 REG. C. – LEDINE –  
G.C. – DRŽAVNA MEJA DR. MEJA 1.641 KP

2 968950 968951 JP 689411 KRANJSKA GORA –  
PODKOREN JP 689321 1.244 KP

3 968970 968971 LZ 189641 MOST NA PRUHU –  
KRIŽIŠČE LOG 10 JP 689621 417 KP

4 968990 968991 KJ 968971 KRIŽIŠČE LOG 10 –  
KRIŽIŠČE ZG. RUTE 21 JP 689851 2.488 KP

5 968990 968992 JP 689851 KRIŽ. ZG. RUTE 21 –  
POČIV. – SP. RUTE 34 KJ 969031 2.754 KP

6 969030 969031 KJ 968992 TABRE POČIVALIŠČE NA 20 – 
PODKUŽE JP 690213 1.012 KP

7 969030 969032 JP 690211 PODKUŽE – BELCA JP 690221 665 KP

8 969030 969033 JP 690221 BELCA – CESTA K SAVI  
(BELCA) JP 690241 940 KP

9 969030 969034 JP 690241 CESTA K SAVI (BELCA) –  
C. K SAVI (DOVJE) JP 690501 858 KP

10 969030 969035 JP 690501 C. K SAVI (DOVJE) – LIP –  
PEŠ MOST JP 690611 726 KP

KP … kolesarski promet SKUPAJ: 12.745 m
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2020-2
Kranjska Gora, dne 22. julija 2020

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

LAŠKO

2082. Razpis nadomestnih volitev članov sveta 
Krajevne skupnosti Sedraž v obeh volilnih 
enotah

Na podlagi 32. člena, drugega odstavka 110. člena in 
112. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 62. člena 
in drugega odstavka 77. člena Statuta Občine Laško (Uradni 
list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19)

R A Z P I S U J E M
nadomestne volitve članov sveta Krajevne 
skupnosti Sedraž v obeh volilnih enotah

1. Nadomestne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Se-
draž v obeh volilnih enotah se opravijo v nedeljo, 18. 10. 2020.

V KS Sedraž se v VE 1 (Sedraž, Klenovo, Govce, Trnovo, 
Trnov Hrib) volita dva člana, v VE 2 (Belovo, Brezno) pa se 
voli en član.

2. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo 
teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 21. avgust 2020.

3. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 041-01/2020
Laško, dne 22. julija 2020

Boštjan Grešak
predsednik Občinske volilne komisije 

Laško

LENDAVA

2083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu 
Lendava in imenovanju ulic v naseljih 
na območju Občine Lendava

Na podlagi 17. člena Zakona o določanju območij ter o 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, 
št. 25/08) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, 
št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 
13. redni seji dne 22. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu 
Lendava in imenovanju ulic v naseljih  

na območju Občine Lendava

1. člen
V Odloku o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu 

Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Ob-

čine Lendava (Uradni list RS, št. 23/00, 50/20, 91/03 in 8/04) 
se v 16. točki 3. člena popravi zapis imena ulice v slovenskem 
jeziku Trg ljudske pravice, ki sedaj pravilno glasi:

»Trg Ljudske pravice«.

2. člen
V 19. členu se za 8. točko doda nova 9. točka, ki glasi:
»9. Mirišče, ki obsega območje od parc. št. 3063 do parc. 

št. 3132, k.o. Hotiza v dolžini 500 metrov.

3. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2020
Lendava, dne 22. julija 2020

Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

LJUBLJANA

2084. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora 
VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, 
VI-372, VI-374 in VI-672)

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 14. seji dne 6. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521  

ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372,  
VI-374 in VI-672)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot 
urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672) (v nadalj-
njem besedilu: OPPN), ki vsebuje:

– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
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– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

(1) S tem odlokom sta načrtovani gradnja večstanovanj-
ske stavbe s pripadajočimi ureditvami in ureditev parka ob 
Gradaščici.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja, pogoje 
za odstranitev objektov, pogoje za gradnjo novih objektov, 
pogoje za posege na obstoječih objektih, pogoje za ureditev 
utrjenih, zelenih in parkovnih površin, pogoje za vodne ureditve 
ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, energetske in elek-
tronske komunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v 
nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) z mejo 
območja OPPN M 1:5000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora M 1:2000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:500
3.3 Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – 

prikaz na katastrskem načrtu M 1:1000
3.4 Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije 

in prikazom javnega dobra – prikaz 
na geodetskem načrtu M 1:500

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih 
rešitev prostorskih ureditev

4.1 Odstranitev objektov M 1:500
4.2 Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – 

regulacijska karta M 1:500
4.3 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 

pritličja M 1:500
4.4 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 1. kleti M 1:500
4.5 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 2. kleti M 1:500
4.6 Značilni prerezi in pogledi M 1:500
4.7 Prometnotehnična situacija in idejna višinska 

regulacija M 1:500
4.8 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500
4.9 Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito 
pred hrupom M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. prikaz stanja prostora,
2. izvleček iz OPN MOL ID,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. okoljsko poročilo,
7. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, 
Mojca Kalan Šabec, s. p., Ljubljana, pod številko projekta UP 
09-006 v januarju 2020.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN zajema enoto urejanja prostora 
VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 
in VI-672 vzdolž njene severne meje.

(2) Območje obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 
1695, 1696, 1697, 1727/6, 1728/2, 1728/3, 1728/4, 1728/5, 
1728/7, 1728/8, 1728/9, 1728/10, 1728/12, 1728/13, 1728/22, 
1730/1, 1730/2, 1730/4, 1730/5, 1731/5, 1731/6, 1731/7, 
1731/8, 1731/9, 1735/3, 2002/45, 2002/46, 2002/47 in 2002/48 
ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1743/1, 2002/1 in 
2002/33, vse v katastrski občini (1723) Vič.

(3) Površina območja OPPN znaša 17.940 m2.
(4) Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote:
– S – površine, namenjene gradnji večstanovanjske stavbe,
– Z – površine, namenjene urejanju javnih zelenih in 

vodnih površin,
– C – površine, namenjene urejanju javnih cest in parkir-

nih površin.
(5) Meja območja OPPN in prostorske enote so določene 

v grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom obmo-
čja OPPN« in št. 3.2 »Geodetski načrt s prikazom območja 
OPPN«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje je prometno dobro dostopno po obstoječih 
cestah in poteh, ki so del sistema širšega območja. Območje 
se za motorni promet navezuje na Koprsko ulico. Obstoječe 
križišče Mencingerjeve in Koprske ulice je ustrezno dimenzi-
onirano.

(2) Pešcem je poleg hodnikov ob Koprski ulici ter pešpoti 
ob obstoječem parku, ki se nahaja vzhodno od območja, name-
njena tudi nova povezovalna pešpot v smeri vzhod-zahod na 
južni strani Gradaščice, ki se navezuje na obstoječe pešpoti v 
sosednjih enotah urejanja prostora na vzhodni in zahodni stra-
ni. Površine na severni in južni strani Gradaščice so povezane 
z načrtovano brvjo.

(3) Kolesarske poti, ki potekajo vzdolž Jamove ceste in 
ob Gradaščici, so v območju OPPN na južni strani vodotoka 
dopolnjene z načrtovano dvosmerno kolesarsko stezo, ki se na 
vzhodni in zahodni strani območja naveže na obstoječi sistem 
kolesarskih poti.

(4) Najbližje postajališče mestnega linijskega prevoza 
potnikov je ob Tržaški cesti v oddaljenosti približno 200 m.

(5) V severnem delu območja OPPN je predviden park kot 
del obvodne ureditve vodotoka Gradaščica in kot podaljšek že 
obstoječega parka z otroškimi igrali, ki je vzhodno od območja 
OPPN. Načrtovani sta regulacija struge Gradaščice in ureditev 
njenega priobalnega zemljišča.

(6) Poplavna varnost območja OPPN, ki je ogroženo s 
stoletnimi visokimi vodami, bo izboljšana s celovitimi protipo-
plavnimi ukrepi, načrtovanimi z etapo 1.A Uredbe o državnem 
prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugo-
zahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova - Pol-
hov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, v nadaljnjem 
besedilu: DPN).
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(7) Po Jamovi cesti in dovozni cesti na vzhodni strani 
območja OPPN potekata obstoječa komunalna in energetska 
infrastruktura, na kateri je treba priključiti načrtovano stavbo. 
Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je treba zgraditi in 
dograditi nekatere komunalne vode zunaj območja OPPN. Zu-
naj območja OPPN sta delno načrtovana gradnja vodovodnega 
omrežja, elektrokabelske kanalizacije, elektronskega komu-
nikacijskega omrežja in omrežja javne razsvetljave ter izliv iz 
kanala za odvod padavinskih in poplavnih voda v Gradaščico.

(8) Venec načrtovane stavbe je od obstoječe večstano-
vanjske stavbe v sosednji enoti urejanja prostora odmaknjen 
več, kot znaša višina načrtovane stavbe, merjene do njenega 
venca. V popoldanskih urah novo predvidena stavba v okviru 
dopustnih normativov, ki so določeni v 29. členu tega odloka, 
vpliva na osončenje obstoječe večstanovanjske stavbe vzho-
dno od območja OPPN.

(9) Južno od območja OPPN se nahaja gospodarska 
cona z različnimi proizvodnimi in skladiščnimi dejavnostmi. Za 
omilitev vpliva sta na južni strani območja predvidena zeleni 
pas z visoko vegetacijo in polna ograja v absorpcijski izvedbi.

(10) Širše območje je opremljeno z družbeno infrastruktu-
ro, ki zadovoljuje potrebe novih stanovanjskih površin. Osnov-
na šola Bičevje je od območja oddaljena približno 600 m, vrtec 
Viški gaj, enota Zarja, pa približno 500 m. V oddaljenosti pri-
bližno 400 m jugovzhodno od območja OPPN je večja mestna 
rekreacijska površina, športni park Svoboda. V oddaljenosti pri-
bližno 150 m zahodno od območja OPPN je večje nakupovalno 
središče Interspar. Severno od območja OPPN stoji cerkev sv. 
Antona Padovanskega.

(11) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti S so nadstropja in deli pritličij na-
menjeni stanovanjem, javni program je dopusten v pritličjih, 
parkiranje je v kletnih etažah. V kletnih etažah in v pritličjih 
so dopustne tudi shrambe, kolesarnice, tehnični prostori in 
podobno.

(2) V prostorski enoti S so dopustni:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanova-

nji,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže, pokrita parkiri-

šča in kolesarnice; dopustne so v kleti,
– parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne 

potrebe: samo ob lokalni cesti.
(3) V prostorski enoti S so v pritličju pod pogojem, da se 

zagotovi neposreden zunanji dostop, dopustne tudi:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo kavar-

na, slaščičarna ali bife do 70,00 m2 BTP stavbe 
(samo v srednjem in zahodnem podstavku),

– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe: samo stavbe s pisarna-

mi in poslovnimi prostori, namenjenimi lastne-
mu poslovanju podjetja,

– 12301 Trgovske stavbe: samo samostojne prodajalne 
in butiki, lekarne, prodajalne očal in prodajne 
galerije do 700,00 m2 BTP stavbe,

– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: vse, razen av-
topralnice, do 300,00 m2 BTP stavbe,

– 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice: samo galerije in knji-
žnice,

– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-
valno delo: samo stavbe za neinstitucionalno 
izobraževanje,

– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambu-
lante,

– 12650 Stavbe za šport: samo telovadnice za fitnes, 
aerobiko, ples in jogo, wellness, fizioterapija 
in podobno.

(4) V prostorski enoti Z so dopustni:
– kolesarske steze in pešpoti,
– vodnogospodarske ureditve: prestavitev in ureditev vo-

dotoka,
– brv,
– pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice) in utrjene bre-

žine vodotoka.
(5) V prostorski enoti C so dopustni:
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste: samo lokalna cesta in 
parkirišče.

(6) Na celotnem območju OPPN so dopustni:
– objekti, vodi in naprave komunalne, energetske in ele-

ktronske komunikacijske infrastrukture: v prostorski enoti Z 
samo v podzemni izvedbi,

– parkovne površine, drevoredi, posamezna drevesa, po-
vršine za pešce, trgi in biotopi,

– otroška igrišča: v prostorski enoti Z samo na parceli Z/3 
in na delu parcele Z/1, zahodno od igral,

– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti 
(meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti S sta naslednji:

– večstanovanjska stavba je sestavljena iz zgornjega 
dela lomljene oblike, ki je postavljen na tri pritlične podstavke 
nepravilnih oblik. Stavba je podkletena,

– na severni strani stavbe je trg, ki je preko dveh tlakova-
nih pasaž povezan z zelenimi površinami na južni strani stavbe. 
Vhodi v stavbo so dopustni na severni in vzhodni strani ter iz 
pasaž. Na južni strani je načrtovano otroško igrišče z igrali,

– na severni strani stavbe v območju trga ter na severni 
strani zahodnega podstavka je dopustna ureditev sezonskih 
gostinskih vrtov brez nadstreškov, nosilnih konstrukcij in ograj,

– na južni strani stavbe so odprte bivalne površine, na-
menjene stanovalcem stavbe, na katerih je dopustna ureditev 
otroških igrišč, postavitev vadbenega orodja ter izvedba uredi-
tev za počitek in rekreacijo,

– v največ 4,00 m širokem pasu ob stavbi je dopustna 
ureditev zasebnih vrtov stanovanjskih enot. Ostale zunanje 
površine so delno tlakovane, delno ozelenjene,

– na južni strani prostorske enote je v osrednjem in vzho-
dnem delu 15,00 metrov širok zeleni pas (ZP) z intenzivno 
ozelenitvijo,

– na severovzhodni strani so površine za rekreacijo in 
druženje stanovalcev, navezane na parkovno ureditev v pro-
storski enoti Z,

– na vzhodni strani je z dovozne ceste C lociran uvoz v 
podzemno garažo pod stavbo,

– na južni strani prostorske enote S je obvezna postavitev 
polne ograje v absorpcijski izvedbi. Potek ograje je določen 
v grafičnih načrtih št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna 
situacija – regulacijska karta« in 4.3 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo pritličja«,

– višinska kota terena ob stavbi je prilagojena koti pritličja. 
Višinska kota terena na vzhodni strani stavbe je prilagojena 
niveleti hodnika za pešce ob dovozni cesti C,

– po južnem in vzhodnem robu odprtih bivalnih površin ob 
stavbi ter ob cesti C so poleg dreves, ki se ohranjajo, zasajena 
nova drevesa.
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(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti Z sta naslednji:

– severno od stavbe je javni park kot del obvodne uredi-
tve vodotoka Gradaščica in podaljšek že obstoječega parka z 
otroškimi igrali, vzhodno od območja OPPN,

– severni in južni del parka sta povezana z brvjo čez 
Gradaščico,

– na celotnem območju parka je načrtovana postavitev 
mikrourbane opreme (klopi, koši za odpadke ipd.). Na parceli 
Z/3 in delu parcele Z/1, zahodno od brvi, je dopustna postavitev 
otroških igral,

– na parceli Z/2 parkovne ureditve obsegajo le ureditev 
struge in brežin vodotoka, izvedbo brvi preko Gradaščice, za-
travitev, zasaditev z obvodno vegetacijo in urejanje biotopov,

– na južni strani Gradaščice v smeri vzhod-zahod poteka 
pot za pešce in kolesarje. Na obeh straneh Gradaščice je dre-
vored. Teren se spušča proti strugi vodotoka. Višinske razlike 
proti strugi vodotoka je dopustno premostiti z nizkimi terasa-
mi in ozelenjenimi brežinami. Na obeh bregovih je dopustna 
ureditev ploščadi in dostopov do vodne površine v leseni ali 
tlakovani izvedbi,

– sistem pešpoti povezuje zunanje površine ob večsta-
novanjski stavbi z javnimi parkovnimi površinami v prostorski 
enoti Z,

– zazidalna zasnova in zunanja ureditev sta določeni v 
grafičnih načrtih št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna si-
tuacija – regulacijska karta« in št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo pritličja«.

10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na območju OPPN so nad terenom dopustni enostavni 
in nezahtevni objekti v skladu z določili 9., 11. in 12. člena tega 
odloka. Pri umeščanju, dimenzioniranju ter oblikovanju eno-
stavnih in nezahtevnih objektov je treba upoštevati tudi druga 
določila tega odloka.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih 
zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov za potrebe 
načrtovanih objektov v območju OPPN v skladu z določili tega 
odloka o pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Fasade stavbe morajo biti grajene iz kakovostnih in 
trajnih materialov ter usklajene v barvah in materialih.

(2) Streha stavbe mora biti ravna, v terasnem delu po-
hodna ali zazelenjena. Streha nad zadnjo etažo stavbe mora 
biti zelena, razen v območju svetlobnikov, strojnic in drugih 
objektov na strehi.

(3) Ograje balkonov in teras morajo biti oblikovane enotno 
oziroma oblikovno usklajene. Ograje na robu terasne etaže in 
na robu podstavkov morajo biti transparentne.

(4) Objekte za oglaševanje za lastne potrebe je dopu-
stno umestiti le na fasado stavbe v nivoju pritličja. Oblikovno 
morajo biti prilagajeni značaju stavbe. Oglaševanje za dejav-
nosti v objektu je treba reševati celostno, napisne table, ki 
označujejo poslovne dejavnosti v stavbi, morajo biti enakih 
dimenzij. Dopustno jih je namestiti na nosilce, ki omogočajo 
namestitev več tabel hkrati in preprosto menjavo brez pose-
gov v fasado stavbe.

(5) Razmejitev med zasebnimi vrtovi in drugimi zuna-
njimi površinami ob stavbi je dopustna z ozelenjenimi žična-
timi ograjami ter z živo mejo z višino do največ 1,50 m. Na 
meji med dvema zasebnima vrtovoma so dopustne enotno 
oblikovane ograje za cel objekt z višino do največ 2,00 m. 
Zasebni vrtovi, ki segajo v zeleni pas na južni strani obmo-
čja, morajo biti intenzivno ozelenjeni, ograditev je dopustna 
le z živo mejo.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Na območju OPPN je treba upoštevati naslednje po-
goje za ureditev zunanjih površin:

– vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno 
oviranim osebam v skladu s predpisi,

– trg, ploščadi in pešpoti morajo biti tlakovani, opremljeni 
z mikrourbano opremo in primerno osvetljeni,

– intervencijske poti izven vozišča morajo biti urejene 
tako, da je po njih mogoča vožnja gasilskih vozil z osno obre-
menitvijo do 10 ton,

– obstoječe drevje je treba ohraniti v skladu z arboristično 
stroko in ga dopolniti z novo zasaditvijo,

– v zunanjo ureditev prostorske enote S je treba vključiti 
zeleni bor, ki predstavlja naravno vrednoto in ga je treba ob-
vezno ohraniti,

– v prostorski enoti S je treba poleg dreves, ki se ohranja-
jo, na raščenem terenu zasaditi nova drevesa z obsegom debla 
več kot 18 cm, merjeno na višini 1,00 m od tal po saditvi, in z 
višino debla več kot 2,20 m. Skupno število dreves v prostorski 
enoti S je najmanj 45,

– parkovna ureditev v prostorski enoti Z mora biti funkci-
onalno povezana s sosednjimi območji,

– na parceli, namenjeni gradnji stavbe, je treba zagotoviti 
najmanj 30 % odprtih bivalnih površin, od teh mora biti površin, 
namenjenih za otroško igrišče, najmanj 7,50 m2 na stanovanje. 
Za odprte bivalne površine se štejejo vse zelene in tlakova-
ne površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot 
prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. 
dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke),

– od zahtevanega deleža odprtih bivalnih površin jih mora 
biti najmanj 50 % na raščenem terenu,

– otroška igrišča v prostorski enoti S morajo biti namenje-
na skupni rabi vseh prebivalcev stavbe,

– na jugovzhodni strani območja je načrtovan zatravljen 
vtočni lijak. Teren na južni strani območja mora biti oblikovan 
tako, da bosta padavinska in poplavna voda odtekali v smeri 
proti zatravljenemu vtočnemu lijaku,

– odprte bivalne površine na južni in zahodni strani stavbe 
je dopustno ograditi. Ob južni meji območja OPPN je načrto-
vana polna ograja z višino 2,50 m, v ostalem delu pa je dopu-
stna transparentna kovinska ograja z višino do 2,20 m ali živa 
meja. Ograditev površin na severni strani stavbe ni dopustna. 
Zagotoviti je treba dostop za intervencijska vozila ter dostop za 
vzdrževanje vtočne glave z grabljami pri kanalu za padavinske 
in poplavne vode,

– polna ograja ob južni meji območja mora biti izvedena v 
absorpcijski izvedbi. Ograja mora biti izvedena tako, da na stiku 
z raščenim terenom omogoča pretakanje vode s sosednjih ze-
mljišč na južni strani območja OPPN. Pri oblikovanju ograje je 
treba uporabljati elemente za optično zmanjšanje njene dolžine 
in višine (členitev v vodoravni in navpični smeri ipd.),

– višinske razlike morajo biti v čim večji meri premošče-
ne z ozelenjenimi brežinami ali z opornimi zidovi z višino do 
1,00 m. Višji oporni zidovi so dopustni le izjemoma, če so nujno 
potrebni na območju vodnogospodarskih objektov in ureditev,

– elementi mikrourbane opreme znotraj območja OPPN 
morajo biti oblikovani enotno,

– za zunanjo ureditev posamezne prostorske enote mora 
biti izdelan načrt krajinske arhitekture.

(2) Pogoji za gradnjo na vodnem in priobalnem zemljišču 
so naslednji:

– objekti na vodnem in priobalnem zemljišču morajo biti 
načrtovani in izvedeni tako, da so varni v vseh hidroloških 
pogojih ter da imajo čim manjši vpliv na režim in stanje voda,

– svetla odprtina premostitvenega objekta (brvi) mora 
zagotavljati pretočnost za 100-letne visoke vode z ustrezno 
varnostno višino do spodnjega roba premostitve,

– dopustni so odstranitev obstoječih betonskih zidov ob 
vodotoku ter prestavitev in preoblikovanje struge tako, da so 
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izboljšane hidrološko hidravlične in morfološke lastnosti vo-
dotoka,

– izvedba korita struge do višine 0,50 m nad dnom je 
dopustna v betonski izvedbi,

– brežine ob vodotoku morajo biti oblikovane čim bolj 
sonaravno. V delih, kjer zaradi naklona brežine sonaravno 
oblikovanje ni mogoče, so dopustni nizke ozelenjene terase, 
kamnomet, poplet in podobne ureditve, ni pa dopustna ureditev 
betonske brežine,

– po izvedbi ureditev v prostorski enoti Z oziroma pred 
pridobitvijo uporabnega dovoljenja za stavbo v prostorski enoti 
S morata biti v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda in 
podrobnejši način določanja meje vodnega zemljišča tekočih 
voda, izvedena odmera vodnega zemljišča in določen status 
tega vodnega zemljišča,

– upoštevati je treba elaborat Hidrološko hidravlična štu-
dija v sklopu priprave OPPN Tovil, št. L36/19, ki jo je izdelal 
IZVO-R d. o. o., v septembru 2019,

– za vse posege na vodnem in priobalnem zemljišču mora 
biti izdelan detajlni hidravlični elaborat in pridobljeno vodno 
soglasje.

(3) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnih 
načrtih št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – 
regulacijska karta« in št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija 
– nivo pritličja«, trasa intervencijske poti pa je določena v gra-
fičnem načrtu št. 4.9 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom«.

13. člen
(regulacijski elementi)

(1) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske ele-
mente, ki imajo naslednji pomen:

– gradbena meja pod zemljo (GMz) je črta, ki je stavba v 
kletnih etažah ne sme preseči, lahko se je dotika z zunanjo lini-
jo nosilne konstrukcije ali pa je od nje odmaknjena v notranjost 
parcele, namenjene gradnji; zaščitna konstrukcija gradbene 
jame mora biti izvedena znotraj GMz,

– meja priobalnega zemljišča (PZ) omejuje 5,00 m širok 
pas, merjeno od zgornjega roba brežine. Na vodnem in priobal-
nem zemljišču gradnja stavb ni dopustna. Dovoljena je gradnja 
objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture 
ter komunalnih priključkov na infrastrukturo,

– meja varovalnega pasu zelenega bora (VPB) je zunanji 
rob območja varovalnega pasu naravne vrednote, kjer gradnja 
stavbe ni dovoljena, ostali posegi pa so omejeni,

– terasna etaža (T) je del stavbe, katerega prostori se 
nahajajo nad vencem zadnje tipične etaže stavbe. Bruto tlori-
sna površina (BTP) terasne etaže ne sme presegati 70 % BTP 
zadnje etaže pod vencem stavbe,

– višina stavbe (h) je najvišja dopustna višina stavbe. 
Merjena je od kote zaključnega tlaka v pritličju stavbe do venca 
zadnje etaže stavbe. Nad njo je dopustno postaviti tehnične na-
prave za obratovanje stavbe, inštalacijske jaške, jaške dvigal, 
dostope na streho, transparentno zaščitno ograjo z višino naj-
več 1,10 m, svetlobnike in podobno. Ti elementi, razen jaškov 
dvigal in inštalacijskih jaškov, morajo biti od roba fasade zadnje 
etaže odmaknjeni najmanj 1,00 m proti notranjosti stavbe,

– višina venca (hv) je največja dopustna višina venca 
zadnje tipične etaže pod terasno etažo. Venec stavbe je kon-
strukcijski element na zunanjem obodu stavbe v ravnini stropa 
zadnje cele etaže, neposredno pod teraso,

– meja zelenega pasu z intenzivno ozelenitvijo (ZP) ome-
juje 15,00 m širok pas na južni strani prostorske enote S v osre-
dnjem in vzhodnem delu, merjeno od meje območja OPPN.

(2) Regulacijski elementi so določeni v grafičnih načrtih 
št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – regula-
cijska karta« in št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
pritličja«.

(3) Točke za zakoličbo GMz so določene v grafičnem na-
črtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije in prikazom 

javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«. Geokoordinate 
točk so navedene v obrazložitvi odloka.

14. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavbe nad terenom obsegajo vse 
dele stavbe nad terenom, vključno z ložami in balkoni ter brez 
napuščev in konzolnih nadstreškov nad vhodi in uvozom.

(2) Tlorisne dimenzije stavbe nad terenom so:
– pritlični podstavki so nepravilnih geometrijskih oblik v 

okviru največjih dopustnih tlorisnih dimenzij:
– zahodni podstavek: 64,50 m x 32,00 m,
– srednji podstavek: 36,00 m x 44,95 m,
– vzhodni podstavek: 65,95 m x 29,50 m,

– nadstropni del je nepravilne tlorisne oblike:
– dolžina: 144,75 m,
– širina: od 18,00 m do 21,50 m,

– terasni del mora biti členjen v tri ločene volumne: zaho-
dni del, srednji del in vzhodni del:

– razdalja med vzhodnim in srednjim delom ter razdalja 
med srednjim in vzhodnim delom je najmanj 15,00 m,

– odmik terasne etaže od roba najbolj izpostavljenega 
dela stavbe v zadnji etaži pod vencem stavbe mora biti najmanj 
2,00 m, razen v delu, kjer so vertikalna komunikacijska jedra 
in inštalacijski jaški. Na vzhodni strani mora biti terasna etaža 
od roba najbolj izpostavljenega dela stavbe v zadnji etaži pod 
vencem stavbe odmaknjena najmanj 4,00 m,

– največja tlorisna dimenzija stavbe je 152,00 m x 47,00 m.
(3) Izvedba kleti je dopustna znotraj GMz.
(4) Tlorisne dimenzije novo predvidene stavbe so določe-

ne v grafičnih načrtih št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna 
situacija – regulacijska karta« in št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo pritličja«.

(5) Lega in tlorisna dimenzija stavbe ter potek GMz so 
določeni s točkami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sis-
temu v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom 
parcelacije in prikazom javnega dobra – prikaz na geodetskem 
načrtu«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi in 
utemeljitvi OPPN.

15. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) Višinski gabarit stavbe je:
– etažnost nad terenom: P+3N+2T,
– višina h = največ 21,50 m,
– višina hv = največ 15,50 m.
(2) Dopustna je izvedba dveh kletnih etaž.
(3) Višinski gabarit stavbe je določen v grafičnih načrtih 

št. 4.2 »Pregledna arhitekturna zazidalna situacija – regulacij-
ska karta« ter št. 4.6 »Značilni prerezi in pogledi«.

16. člen
(višinske kote terena in pritličja)

(1) Višinska kota pritličja stavbe je 294,50 m n. v.
(2) Višinske kote terena:
– kote zunanje ureditve se morajo prilagajati koti dostopne 

ceste, kotam raščenega terena in kotam zunanje ureditve na 
sosednjih zemljiščih,

– višinska kota zunanje ureditve ob stavbah naj bo vsaj 
0,30 m nižja od kote pritličja, razen tik ob vhodih v stavbo, kjer 
je dopustno lokalno prilagajanje zunanje ureditve koti pritličja z 
naklonom stran od stavbe,

– najvišja dopustna kota utrjenega terena v prostorskih 
enotah Z in S: 294,20 m n. v., razen tik ob vhodih v stavbo, kjer 
je najvišja dopustna kota 294,50 m n. v.,

– na južni strani prostorske enote S, kjer nadvišanje te-
rena ni dopustno, je treba ohranjati, obstoječo koto terena na 
način, da bo zagotovljeno pretakanje poplavne vode v smeri 
proti vtočnemu lijaku.
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(3) Višinske kote terena in pritličja so določene v gra-
fičnem načrtu št. 4.7 »Prometnotehnična situacija in idejna 
višinska regulacija«.

17. člen
(zmogljivost območja)

(1) Površina območja OPPN: 17.940 m²
(2) Prostorska enota S:
– površina prostorske enote 9.840 m²
– BTP stavbe S nad terenom največ 17.000 m²
– BTP kletnih etaž stavbe S  11.000 m²,

od tega 9.700 m2 površine, namenjene servisnim prostorom 
stavbe (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije)

– število stanovanjskih enot 140,
od tega največ 60 oskrbovanih stanovanj

(3) Površina prostorske enote C 875 m²
(4) Površina prostorske enote Z 7.225 m²
(5) BTP stavbe je vsota vseh etažnih površin stavbe nad 

terenom in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST 
ISO 9836. Izračun BTP nad terenom vključuje površine pod 
točkama a) in b) v točki 5.1.3.1 navedenega standarda (pri 
čemer se upošteva BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m).

18. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) Dopustna je odstranitev vseh obstoječih objektov.
(2) Na obstoječih legalno zgrajenih objektih v območju 

OPPN so do odstranitve dopustna le redna vzdrževalna dela.

19. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) Pred začetkom gradnje stavbe v prostorski enoti S 
morajo biti odstranjeni naslednji obstoječi objekti:

– O1 na zemljišču s parcelno številko 1728/2, katastrska 
občina (1723) Vič,

– O2 na zemljišču s parcelno številko 1728/3, katastrska 
občina (1723) Vič,

– O3 na zemljiščih s parcelnima številkama 1728/10 in 
1728/13, obe katastrska občina (1723) Vič,

– O4 na zemljiščih s parcelnimi številkami 1728/5, 
1728/10 in 1728/13, vse katastrska občina (1723) Vič,

– O5 in O6 na zemljišču s parcelno številko 1728/5, kata-
strska občina (1723) Vič,

– O7 na zemljiščih s parcelnimi številkami 1696, 2002/45, 
2002/46 in 2002/47, vse katastrska občina (1723) Vič,

– O8 na zemljišču s parcelno številko 1696, katastrska 
občina (1723) Vič,

– balinišče in nadstrešek nad njim na zemljiščih s par-
celnima številkama 1696 in 2002/47, obe katastrska občina 
(1723) Vič.

(2) Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so določeni v 
grafičnem načrtu št. 4.1 »Odstranitev objektov«.

V. NAČRT PARCELACIJE

20. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, 
namenjene gradnji:

1. Prostorska enota S
– S/1: parcela, namenjena gradnji stavbe, ki obsega ze-

mljišča s parcelnimi številkami 1728/2, 1728/3, 1728/4, 1728/7, 
1728/12 in 1730/2 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 
1728/5, 1728/8, 1728/9, 1728/10, 1728/13, 1730/1 in 2002/48, 
vse katastrska občina (1723) Vič.

Površina S/1 znaša 9.558 m2.

– S/2: parcela, namenjena gradnji parkirnih mest, ki ob-
sega dela zemljišč s parcelnima številkama: 1728/8 in 1731/6, 
obe katastrska občina (1723) Vič.

Površina S/2 znaša 68 m2.
– S/3: parcela, namenjena ureditvi zelenice, ki obsega 

zemljišče s parcelno številko 1728/22, katastrska občina (1723) 
Vič.

Površina S/3 znaša 214 m2.
2. Prostorska enota C
– C: parcela dovozne ceste C, ki obsega zemljišča s 

parcelnimi številkami 1727/6, 1730/5, 1731/5 in 1735/3 ter 
dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1728/8, 1728/9, 1730/1, 
1731/6, 1731/9 in 1743/1, vse katastrska občina (1723) Vič.

Površina C znaša 875 m2.
3. Prostorska enota Z
– Z/1: parcela, namenjena ureditvi parka, ki obsega dele 

zemljišč s parcelnimi številkami: 1695, 1696, 1697, 2002/1 in 
2002/33, vse katastrska občina (1723) Vič.

Površina Z/1 znaša 1.709 m2.
– Z/2: parcela, namenjena ureditvi vodotoka, ki obse-

ga dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1695, 1696, 1697, 
2002/1, 2002/33 in 2002/47, vse katastrska občina (1723) Vič.

Površina Z/2 znaša 2.014 m2.
– Z/3: parcela, namenjena ureditvi parka, ki obsega ze-

mljišča s parcelnimi številkami 1730/4, 1731/7, 2002/45 in 
2002/46 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami: 1695, 1696, 
1728/5, 1728/10, 1728/13, 1730/1, 1731/8, 1731/9, 2002/1, 
2002/47 in 2002/48, vse katastrska občina (1723) Vič.

Površina Z/3 znaša 3.502 m2.
(2) Parcelacija in točke za zakoličbo parcel so določene 

v grafičnem načrtu št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom par-
celacije in prikazom javnega dobra – prikaz na geodetskem 
načrtu«. Geokoordinate točk so navedene v obrazložitvi in 
utemeljitvi OPPN.

21. člen
(javne površine)

(1) Površine, namenjene javnemu dobru, so parcele z 
oznakami Z/1, Z/2, Z/3 in C.

(2) Površina, namenjena javnemu dobru, meri 8.100 m2.
(3) Javne površine so določene v grafičnih načrtih št. 3.3 

»Načrt parcelacije in prikaz javnega dobra – prikaz na katastr-
skem načrtu« in št. 3.4 »Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije 
in prikazom javnega dobra – prikaz na geodetskem načrtu«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

22. člen
(etapnost gradnje)

(1) Posegi, ki so dopustni na obstoječih objektih, odstrani-
tve, ureditev javnih površin, ureditev zelenic, vodnogospodar-
ske ureditve ter ureditev prometne, komunalne, energetske in 
elektronske komunikacijske infrastrukture v območju OPPN so 
lahko izvedeni v posameznih ločenih etapah.

(2) Stavbo in pripadajoče ureditve v prostorski enoti S je 
treba izvajati v eni etapi.

(3) Pred začetkom gradnje stavbe in pripadajočih ureditev 
v prostorski enoti S je treba izvesti zatravljen vtočni lijak, vtočni 
jašek z grabljami in odvodni kanal do Mestne Gradaščice, ki 
bodo zagotovili odvodnjavanje poplavnih vod z jugovzhodne-
ga dela območja OPPN. Pred začetkom gradnje mora biti 
izvedena 1A faza protipoplavnih ukrepov, določena z Uredbo 
o Državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne var-
nosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova 
- Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).

(4) Pred začetkom uporabe stavbe morajo biti izvedeni:
– protipoplavni omilitveni ukrepi v skladu s Hidrološko 

hidravlično študijo v sklopu priprave OPPN Tovil, št. L36/19, ki 
jo je izdelal IZVO-R d.o.o., v septembru 2019,
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– odstranitev vseh obstoječih objektov, predvidenih za 
odstranitev,

– rekonstrukcija dovozne ceste na parceli C,
– brv, ureditev vodotoka in parkovna ureditev v prostorski 

enoti Z,
– polna ograja v absorpcijski izvedbi v prostorski enoti S,
– infrastruktura, ki je potrebna za priključitev stavbe na 

komunalno in energetsko omrežje.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dedi-
ščine. Ker predhodna ocena arheološkega potenciala zemljišča 
še ni bila izdelana, je priporočljivo izvesti predhodne arheolo-
ške raziskave.

(2) Če predhodne arheološke raziskave niso opravljene 
pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arhe-
oloških ostalin treba Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se izvajajo zemeljska dela, 
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/investitorja/od-
govornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo 
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheolo-
ške stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi 
nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to 
zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, do-
kler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma omeji 
ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža 
obstoj arheološke ostaline.

(4) Investitor mora najmanj 10 dni pred začetkom gradbe-
nih del z nameravanimi posegi pisno seznaniti Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slovenija, Območna enota Ljubljana.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

24. člen
(splošno)

Za območje OPPN je izdelano okoljsko poročilo. V času 
gradnje in uporabe je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje 
negativnih vplivov, podane v Okoljskem poročilu za območje 
med Jamovo cesto in bivšo tovarno Tovil v Ljubljani (izdelal 
OIKOS d.o.o., št. 1235/10, december 2010, dopolnjeno v apri-
lu 2011) ter v Okoljskem poročilu za OPPN 273 Tovil za EUP 
VI-521 ter dele EUP VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672 »Okoljsko 
poročilo v fazi predloga OPPN« (izdelal AD-SVETOVANJE, 
Anes Durgutović, s. p., št. 161-2018, september 2019).

25. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je treba 
urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok pada-
vinskih voda z utrjenih površin. Padavinske vode je dopustno 
voditi v vodotok le pod pogojem, da ne bo negativnih vplivov 
na pretočnost vodotoka. V nadaljnji fazi projektiranja je treba 
računsko ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretočnost vo-
dotoka ter podati rešitve za zadrževanje padavinske vode, če 
je to potrebno.

(2) Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda in da ni onemogočeno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda.

(3) Načrtovana gradnja se nahaja na vodovarstvenem 
območju, na širšem območju vodnega telesa vodonosnika Lju-
bljanskega barja in okolice Ljubljane z oznako VVO III.

(4) Pri načrtovanju in izvajanju gradnje je treba upoštevati 
določila veljavnih predpisov za gradnjo na vodovarstvenem 
območju.

(5) Z gradnjo je dovoljeno poseganje v območje podze-
mne vode v vodonosniku v primeru, da pretok podzemne vode 
in s tem transmisivnost v vodonosniku pod območjem gradnje 
nista zmanjšana za več, kot so z veljavnimi predpisi določene 
dovoljene izjeme (10 %). V nadaljnjih fazah projektiranja je 
treba ustreznost rešitve preveriti. Rešitev je ustrezna, če tran-
smisivnost v vodonosniku pod območjem gradnje ni zmanjšana 
za več kot 10 %.

(6) Gladina podzemne vode se nahaja približno 2 metra 
pod koto terena. Pomembnejši vodonosnik (zgornji prodni vo-
donosnik) za oskrbo s pitno vodo se nahaja na globini 30 do 
33 metrov.

(7) Investitor si mora za posege v prostor, ki bi lahko traj-
no ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti 
vodno soglasje skladno s predpisi s področja voda.

(8) V projektu je treba predvideti rešitve za varčno in 
smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi tehnološkimi 
rešitvami.

(9) Objekti komunalne, energetske, elektronske teleko-
munikacijske in prometne infrastrukture, ki potekajo vzporedno 
z vodotokom, morajo biti v takšni oddaljenosti od struge, da 
je zagotovljena stabilnost brežin in struge ter zagotovljena 
varnost infrastrukturnih objektov tudi v primeru poškodovanja 
vodotoka in vodnogospodarskih ureditev zaradi visokih voda. 
Na odsekih, kjer trasa javne infrastrukture poteka po vodnem 
in priobalnem zemljišču, je treba upoštevati tudi prometno 
obremenitev in predvideti zaščito cevi pred poškodbami zaradi 
mehanizacije za potrebe vodnogospodarske službe.

26. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju OPPN se nahaja naravna vrednota Lju-
bljana Vič – zeleni bor, ident. št. 8717.

(2) Pri načrtovanju posegov v prostor je treba upoštevati 
naslednje varstvene usmeritve:

– varovati je treba koreninski sistem drevesa,
– na mestih, kjer je poseganje v koreninski sistem neiz-

ogibno, je treba izvajati ročni ali drug manj destruktiven izkop,
– površin, pod katero rastejo korenine, ni dovoljeno od-

kopavati, nasipati in utrjevati s težkimi stroji. Na te površine ni 
dovoljeno odlagati gradbenega materiala in postavljati gradbe-
nih zabojnikov,

– morebitne poškodbe korenin mora čim prej oskrbeti za 
to usposobljen strokovnjak. Paziti je treba, da ne pridejo v stik 
s cementnim mlekom ali katerim drugim, koreninam škodljivim 
sredstvom,

– ograje se v varovalnem pasu zelenega bora lahko gra-
dijo le s točkovnimi temelji, ki morajo biti od osi debla oddaljeni 
najmanj 5 m.

(3) Za posege v območju varovalnega pasu zelenega 
bora je treba pridobiti mnenje Zavoda RS za varstvo narave.

(4) K projektni dokumentaciji DGD je treba priložiti mnenje 
strokovne organizacije, usposobljene za proučevanje in opazo-
vanje ptic, o opravljenem opazovanju prisotnosti skovika. V pri-
meru ugotovljene prisotnosti je treba na primerni lokaciji urediti 
gnezdilnico in pridobiti mnenje Zavoda RS za varstvo narave.

27. člen
(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov stavbe je treba izvesti na-
ravno ali prisilno. Odvod dimnih plinov in umazanega zraka iz 
nadzemnih delov stavbe (npr. iz sanitarnih prostorov stanovanj) 
je treba speljati nad streho stavbe.

(2) Prezračevanje podzemnih garaž mora biti izvedeno 
z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad 
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teren. Odpadni zrak iz garaž je treba odvajati na mestih, kjer v 
neposredni bližini ni otroških igrišč in stanovanj.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi 
zahtevami.

(4) V času gradnje je treba upoštevati predpise o prepre-
čevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.

28. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je opredeljeno kot območje III. stopnje 
varstva pred hrupom.

(2) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba 
izdelati elaborat zaščite pred hrupom v stavbah in zagotoviti 
ustrezno zvočno izolativnost fasadnih elementov skladno z 
veljavnimi predpisi.

(3) Na območju OPPN niso predvidene dejavnosti, ki bi 
med obratovanjem povzročale povečano obremenitev okolja s 
hrupom. Na območju OPPN bodo glavni viri hrupa klimatske 
in prezračevalne naprave ter kurilnica. V izvedbeni projektni 
dokumentaciji je treba z umestitvijo objektov, kurilnih in prezra-
čevalnih naprav, parkirišč in ostalih virov hrupa z obratovalnim 
režimom virov hrupa in z drugimi omilitvenimi ukrepi zagotoviti, 
da obremenitev s hrupom na območju OPPN in pri najbližjih 
stavbah z varovanimi prostori v okolici ne bo presegala mejnih 
vrednosti kazalcev hrupa. Fasade predvidenih objektov, ki bodo 
orientirane proti bližnjim obstoječim stanovanjskim objektom 
in bi lahko delovale kot odbojne površine za hrup, morajo 
biti izvedene v zvočno absorpcijski izvedbi. Vplivi obratovanja 
predvidenih ureditev zaradi povzročanja dodatnega hrupa se 
podrobneje preverijo v okviru postopka izdaje gradbenega 
dovoljenja.

(4) Na južni strani stavbe je treba zgraditi 2,50 m visoko 
polno ograjo v absorpcijski izvedbi.

(5) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba iz-
delati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je 
ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na 
dovoljeni ravni.

29. člen
(osončenje)

(1) Obstoječim stanovanjem v sosednjem območju in 
novim stanovanjem je treba zagotoviti v naslednjih prostorih: 
dnevna soba, bivalni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška 
soba, v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene 
skupine tudi stanovanjske sobe, naravno osončenje v času od 
sončnega vzhoda do sončnega zahoda:

– dne 21. decembra – najmanj 1 uro,
– dne 21. marca in 21. septembra – najmanj 3 ure.
(2) Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stav-

bah v prostorih iz prejšnjega odstavka že pred novimi posegi 
manjši od pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, se zaradi 
gradnje novih objektov ne smejo poslabšati.

30. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Za potrebe stavbe je zbirno in prevzemno mesto za 
komunalne odpadke načrtovano v sklopu stavbe ob uvozni 
klančini v pritličju vzhodnega podstavka. Število in velikost za-
bojnikov za komunalne odpadke (mešani komunalni odpadki, 
biološki odpadki, embalaža, papir) je treba določiti skladno s 
predpisi o zbiranju komunalnih odpadkov.

(2) Zbirno in prevzemno mesto za odpadke za širše ob-
močje je dopustno umestiti pri vstopu v park na vzhodni strani 
prostorske enote Z.

(3) Zbirno in prevzemno mesto mora biti urejeno v skladu 
s predpisi, ki urejajo zbiranje komunalnih odpadkov. Prevzemno 
mesto mora biti na javni površni ali na robu z javno površino in 
prosto dostopno z namenom, da se odstranjevanje odpadkov 
izvaja na javni površini. Višinske razlike na poteh med zbirnim 

in prevzemnim mestom ter cesto, kjer ustavlja komunalno 
vozilo, morajo biti premoščene s klančinami v blagem naklonu.

(4) Za komunalna vozila je zagotovljena krožna dostopna 
pot po Mencingerjevi ulici in Koprski ulici.

(5) Pred uporabo objektov je treba zagotoviti celovito rav-
nanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako odpadkov, ki so 
predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne službe, 
kot odpadkov, ki nastajajo znotraj posameznih dejavnosti.

(6) Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstra-
nitve objektov in v času gradnje, je treba v fazi izvedbe izdelati 
načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

(7) Lokacija zbirnih in prevzemnih mest za komunalne 
odpadke je določena v grafičnem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna 
zazidalna situacija – nivo pritličja«.

31. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne-
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni 
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Obstoječe svetilke na območju OPPN, ki so po veljav-
nih predpisih neustrezne, je treba zamenjati.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

32. člen
(potresna nevarnost)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mi-
krorajonizacije 0,635 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. 
Pri projektiranju stavbe je treba predvideti ustrezne ukrepe za 
potresno varnost. Navedeno območje potresne nevarnosti je 
zgolj opozorilno. Investitor mora izvesti vse postopke za potre-
sno varno gradnjo v skladu s predpisi.

(2) Pri načrtovanju novogradnje je treba predvideti ojači-
tev prve plošče nad kletjo ali gradnjo zaklonišča, če to zahte-
vajo veljavni predpisi.

33. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti in od meje parcel oziroma ustrezno 

ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Intervencijske poti in površine:
– krožna intervencijska pot poteka od Koprske ulice po 

kolesarski in pešpoti na severni strani stavbe, po zelenici na 
zahodni strani stavbe, vzdolž dela južne meje območja OPPN, 
pod previsom stavbe (med zahodnim in srednjim podstavkom) 
in zopet po kolesarski in pešpoti nazaj na Koprsko ulico,

– poti, zelenice in druge površine morajo biti v območju, 
kjer je predvidena pot za intervencijska vozila, utrjene na osni 
pritisk 10 ton. V območju intervencijskih poti ne sme biti graje-
nih ali drugih nepremičnih ovir. Širine in radiji morajo ustrezati 
standardu SIST DIN 14090,

– intervencijske poti so določene v grafičnem načrtu 
št. 4.9 »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter za zaščito pred hrupom«.

(3) Hidrantno omrežje: Požarna zaščita je predvidena z 
zunanjim hidrantnim omrežjem. V primeru požara je voda za 
gašenje zagotovljena iz obstoječega in novega javnega hidran-
tnega omrežja. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, 
mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti ustrezno 
požarno varnost z drugimi ukrepi.

(4) Odmiki: Z izbranimi materiali in odmiki je treba prepre-
čiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali 
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objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji 
v skladu s požarnimi predpisi.

(5) Evakuacijske poti: V projektni dokumentaciji je treba 
predvideti način varne evakuacije iz stavbe na proste površine 
ob njej. Dalje je evakuacija mogoča po sistemu poti ter internih 
in javnih cest v območju OPPN. Evakuacijske poti ne smejo biti 
predvidene preko sosednjih zemljišč, če to niso javne površine.

34. člen
(ukrepi za varstvo pred poplavami)

(1) Območje OPPN se glede ogroženosti z visokimi vo-
dami uvršča v razred majhne poplavne nevarnosti, manjši del 
pa v območje srednje poplavne nevarnosti. Ob vzhodnem robu 
območja se v primeru katastrofalnih poplav Malega Grabna voda 
tudi preliva z območja bivše tovarne Tovil v vodotok Gradaščica.

(2) Po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtova-
nih z etapo 1.A DPN, območje OPPN ne bo več znotraj dosega 
poplave Q100. Poplavna varnost širšega območja bo izboljšana 
z nasipi, zato bo območje OPPN uvrščeno v območje preostale 
nevarnosti z možnim dosegom poplavnih vod Q100. Izračunana 
kota poplavne vode Q100 za stanje pred izvedbo protipoplavnih 
ukrepov, načrtovanih z etapo 1.A DPN, znaša 293,49 m n. v.

(3) Na območju OPPN je treba zagotoviti dodatne ukrepe 
za zmanjšanje ranljivosti obstoječih in načrtovanih objektov:

– vtočni lijak, vtočni jašek z grabljami in odvodni kanal do 
Mestne Gradaščice, ki bodo zagotovili odvodnjavanje poplav-
nih vod z jugovzhodnega dela območja OPPN,

– koridor za pretakanje poplavne vode na južni strani 
območja OPPN proti vtočnemu lijaku,

– nadomestni volumen za nadomeščanje izpodrinjene po-
plavne vode zaradi načrtovane gradnje, deloma z regulacijo stru-
ge Gradaščice, deloma s kanalizacijo za odvod poplavnih vod,

– kota pritličja stavbe mora biti na dovolj varni koti, ki 
znaša najmanj 294,00 m n. v.,

– vsi deli stavbe pod dovolj varno koto iz prejšnje alineje 
morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da ne pride do vdora 
vode v stavbo oziroma do škode na stavbi v primeru poplave 
do kote 294,00 m n. v. Uvoz v garažo mora biti načrtovan tako, 
da do kote 294,00 na mestu uvoza voda ne zalije garaže,

– kota zunanje ureditve v območju OPPN mora biti naj-
manj 0,30 m nižja od kote pritličij. Zunanje površine tik pred 
vhodi v stavbo je dopustno lokalno prilagajati koti pritličja, 
vendar morajo biti nagnjene stran od objekta,

– nasipavanje ali nadvišanje terena ob stavbi je dopustno 
le na območju, prikazanem na grafičnem načrtu št. 4.9 »Prikaz 
ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami ter za zaščito pred hrupom«,

– polna ograja v absorpcijski izvedbi ob južnem robu ob-
močja mora biti izvedena tako, da na stiku z raščenim terenom 
omogoča pretakanje vode s sosednjih zemljišč na južni strani 
območja OPPN,

– vsi iztoki padavinske vode s stavbe in ureditev v pro-
storski enoti S morajo biti pred izlivom v Gradaščico opremljeni 
s protipovratnimi zaklopkami, ki preprečujejo povratni tok v 
kanalizacijo,

– pri načrtovanju poteka Mestne Gradaščice se prevodna 
sposobnost osnovne struge Mestne Gradaščice ne sme zmanj-
šati glede na obstoječe stanje,

– svetla odprtina premostitvenega objekta (brvi) mora 
zagotavljati pretočnost za 100-letne visoke vode z ustrezno 
varnostno višino do spodnjega roba.

(4) Posegi morajo biti skladni s predpisi, ki urejajo pogoje 
in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda, in opredeljujejo, katere vrste ureditev in po-
segov je mogoče izvajati na posameznem območju razredov 
poplavne nevarnosti.

(5) Pri načrtovanju je treba upoštevati elaborat Hidrološko 
hidravlična študija v sklopu priprave OPPN Tovil, št. L36/19, 
ki jo je izdelal IZVO-R d.o.o., v septembru 2019 in načrt Idej-
na zasnova kanala za odvod padavinske in poplavne vode 
z območja OPPN 273 Tovil, ki jo je izdelal Kono-B d.o.o., v 
decembru 2019.

(6) Za vse posege v območju OPPN je treba pridobiti 
vodno soglasje.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

35. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo za-
gotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe in zunanje površine 
morajo biti grajene v skladu z zakonodajo, ki ureja zagotavlja-
nje dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe.

(2) Povozne in pohodne površine morajo biti ustrezno 
utrjene in asfaltirane ali tlakovane. Velikost uvoznih in izvoznih 
radijev v križiščih ter na uvozih in izvozih mora biti najmanj 
5,00 m.

(3) Vse prometne površine in vozne intervencijske površi-
ne morajo biti utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega 
pritiska. Površine vozišč morajo biti asfaltirane.

(4) Uvoz in izvoz do stavbe preko hodnika za pešce mora 
biti izveden brez višinskih skokov za pešce.

36. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Območje OPPN je dostopno po obstoječi dovozni 
cesti C, ki je predvidena za rekonstrukcijo. Izvoz iz objekta v 
prostorski enoti S na dovozno cesto C je dopusten le v levo 
smer.

(2) Minimalni prečni profil ceste C je:
– vozišče 6,00 m
– hodnik za pešce 1,60 m
– skupaj 7,60 m
(3) Profil ceste C s pasom za pravokotno parkiranje je:
– vozišče 6,00 m
– varovalni pas 0,50 m
– parkirni pas za pravokotno parkiranje 5,00 m
– skupaj 11,50 m

37. člen
(mirujoči promet)

(1) Površine, potrebne za mirujoči promet, so določene v 
podzemni garaži in na nivoju terena.

(2) Za potrebe novogradnje je treba v območju OPPN 
zagotoviti parkirna mesta (v nadaljnjem besedilu: PM) ob upo-
števanju naslednjih normativov:

Namembnost stavb Število PM za motorni promet Število PM za kolesa
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe 1 PM/stanovanje v velikosti 

do 70,00 m2 neto tlorisne površine, 
od tega 10 % za obiskovalce,  
2 PM/stanovanje v velikosti  
nad 70,00 m2 neto tlorisne površine, 
od tega 10 % za obiskovalce

2 PM na stanovanje za stanovalce  
ter dodatno 1 PM/5 stanovanj 
za obiskovalce

11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 
stanovanji (oskrbovana stanovanja)

0,8 PM/stanovanje, od tega 10 %  
na terenu za obiskovalce

1 PM/2 stanovanji
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Namembnost stavb Število PM za motorni promet Število PM za kolesa
12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1 PM/10 sedežev in 1 PM/tekoči 

meter točilnega pulta, od tega 
najmanj 75 % PM za goste

0,5 PM/10 sedežev in
0,5 PM/tekoči meter
točilnega pulta

12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, ki 
poslujejo s strankami

1 PM/70,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 40 % PM  
za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12203 Druge poslovne stavbe 
(mešani poslovni programi)

1 PM/70,00 m2 BTP objekta,
od tega 10 % PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12301 Trgovske stavbe
 (lokalna trgovina do 200 m2 BTP)

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12301 Trgovske stavbe 
(lokalna trgovina od 200 do 500 m2 BTP)

1 PM/40,00 m2, od tega najmanj 
75 % PM za obiskovalce

1 PM/100,00 m2 BTP objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti 
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, 
fizioterapija, avtopralnice ...) 
do 200 m2 BTP

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, 
fizioterapija, avtopralnice ...) 
nad 200 m2 BTP

1 PM/25,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 75 % PM za 
obiskovalce, ne manj kot 2 PM  
za obiskovalce na lokal

0,5 PM/100,00 m2 BTP objekta

12620 Muzeji in knjižnice 1 PM/80,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 75 % PM za obiskovalce

0,5 PM/60,00 m2 BTP objekta

12630 Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo 
(samo neinstitucionalno izobraževanje)

1 PM/30,00 m2 BTP 1 PM/5 slušateljev + 1 PM/5 
zaposlenih

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo (zdravstveni 
dom, ambulante, veterinarske ambulante in 
klinike)

1 PM/20,00 m2 BTP objekta  
in ne manj kot 3 PM, od tega najmanj 
50 % PM za obiskovalce

0,5 PM/20,00 m2 BTP objekta

12650 Stavbe za šport (pretežno namenjene 
razvedrilu, wellness, fizioterapija, fitnes, kopališče 
in podobno)

1 PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 80 % PM za obiskovalce

0,5 PM/25,00 m2 BTP objekta

(3) V fazi priprave projektne dokumentacije DGD je treba 
izdelati mobilnostni načrt, s katerim se preveri potrebno število 
PM glede na program v stavbi in število uporabnikov posame-
znih transportnih sredstev. Pri tem se upoštevajo namembnost 
posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, dosto-
pnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč 
glede na namembnost objektov in pričakovana zasedenost 
v najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt potrdi 
organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet.

(4) Na parceli, namenjeni gradnji stavbe, je treba od 
števila PM za osebna motorna vozila zagotoviti dodatnih 5 % 
parkirnih mest za druga enosledna vozila.

(5) Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z 
invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje 
objektov brez grajenih ovir.

(6) Vsako parkirišče z več kot 100 parkirnimi mesti za mo-
torni promet mora imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje 
električnih avtomobilov.

(7) Prostor za parkiranje koles je načrtovan v kleti stavbe 
ter na površinah pri vhodih v stavbo. Za obiskovalce parka je 
dopustno urediti stojala za kolesa v območju prostorske enote Z.

(8) V BTP objekta se pri izračunu PM ne upoštevajo BTP, 
namenjeni servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in 
prostori za inštalacije).

38. člen
(peš promet)

(1) Ob dovozni cesti C je hodnik za pešce, širok 1,60 m.
(2) V prostorski enoti Z je ob desnem bregu vodotoka 

pešpot s širino 2,50 m. Ob levem bregu je tlakovana ploščad 
preko brvi povezana s potjo ob desnem bregu.

39. člen
(kolesarski promet)

(1) V prostorski enoti Z je ob pešpoti na desnem bregu vo-
dotoka načrtovana dvosmerna kolesarska pot s širino 2,50 m. 
Kolesarska pot mora biti na vzhodni in zahodni strani navezana 
na obstoječo kolesarsko pot.

(2) Parkirna mesta za kolesarski promet morajo omogo-
čati priklepanje koles.

40. člen
(intervencijske poti)

Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z 
veljavnimi standardi in predpisi. Intervencijske vozne poti izven 
vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje 
in ozelenitev.

41. člen
(dostava)

Parkiranje in ustavljanje za dostavna in servisna vozila 
za obratovanje in servisiranje objektov in dejavnosti znotraj 
območja OPPN je treba urediti v kletnih parkirnih etažah. Ob 
uvozu v garažo je dopustna ureditev mesta za ustavljanje za 
potrebe hitre dostave.

42. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in elektronsko 

komunikacijsko urejanje)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energet-

ske infrastrukture so:
– načrtovani objekt mora biti priključen na obstoječe in 

predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje 
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po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih in energetskih 
vodov,

– vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma pote-
kati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da 
je omogočeno njihovo vzdrževanje,

– kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih 
komunalnih naprav in energetske infrastrukture na njegovem 
zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti slu-
žnost,

– upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih 
vodov in naprav komunalne, energetske in elektronske komu-
nikacijske infrastrukture,

– gradnja objektov komunalne, energetske in elektronske 
komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
izdelane v skladu s programi upravljavcev in izvedene tako, 
da jih je mogoče vključiti v končno fazo ureditve posamezne-
ga komunalnega oziroma energetskega voda oziroma voda 
elektronske komunikacijske infrastrukture po izdelanih idejnih 
rešitvah za območje OPPN,

– obstoječo komunalno, energetsko in elektronsko ko-
munikacijsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati 
in povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi 
možnostmi.

43. člen
(vodovod)

(1) Na obravnavanem območju je javno vodovodno 
omrežje že zgrajeno. V severnem robu Jamove ceste poteka 
javni vodovod NL DN 200, v dovozni cesti C pa javni vodovod 
NL DN 100.

(2) Hišni priključki obstoječih stavb, ki bodo odstranjene, 
so predvideni za ukinitev.

(3) Za oskrbo stavbe s pitno, sanitarno in požarno vodo 
sta preko soseske načrtovani gradnja sekundarnega vodovo-
dnega omrežja NL DN 100 in gradnja treh novih hišnih vodo-
vodnih priključkov.

(4) Načrtovani javni vodovod NL DN 100 je treba zahodno 
od območja priključiti na obstoječi javni vodovod NL DN 200 v 
Jamovi cesti. Načrtovani vodovod poteka proti jugu, obešen 
na obstoječo mostno konstrukcijo prečka Gradaščico, in se po 
trasi kolesarske poti nadaljuje v smeri proti vzhodu, kjer se v 
cesti C priključi na obstoječi javni vodovod NL DN 100.

(5) Voda za gašenje je v primeru požara zagotovljena iz 
obstoječega in predvidenega javnega vodovodnega omrežja.

(6) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati pro-
jektno nalogo št. 2571 V, »Izgradnja vodovoda in kanalizacije 
zaradi gradnje večstanovanjskih objektov med Jamovo cesto in 
tovarno Tovil (VP 2/3-1, VS 2/9 in VS 2/10)«, ki jo je aprila 2010 
izdelalo podjetje Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

(7) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo ve-
ljavni predpisi in predvsem podzakonski akti, ki urejajo oskrbo 
z vodo. Vodovod in pripadajoče objekte je treba izvesti v skladu 
z internim dokumentom Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija 
Snaga d.o.o., Tehnična navodila za vodovod.

(8) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključi-
tev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

44. člen
(kanalizacija)

(1) Na obravnavanem območju je zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje za odvod komunalne in padavinske odpadne vode v 
mešanem sistemu. Severno od območja OPPN v Jamovi cesti 
poteka kanal GRP DN 500 mm. Vzhodno od območja OPPN v 
Mencingerjevi ulici poteka betonski kanal DN 300 mm, po Ko-
prski ulici in nadalje južno od območja OPPN pa poteka interni 
betonski kanal DN 700 mm, ki se v Tbilisijski ulici priključuje 

na betonski zbiralnik DN 1800 mm. Na vzhodni strani območja 
OPPN poteka tudi krajši betonski kanal za padavinsko vodo 
DN 300 mm, ki ima iztok urejen v vodotok Gradaščica.

(2) Na vzhodni strani območja OPPN je načrtovana gra-
dnja novega kanala za komunalno odpadno vodo v ločenem 
sistemu, DN 250 mm. Načrtovani kanal se začne v dovozni 
cesti C, poteka proti severu in vzhodu ter se v jašku s koto 
terena 293,81 m n. v. in koto dna 292,47 m n. v. naveže na 
obstoječi kanal.

(3) Na obstoječem internem kanalu TE 300 mm, ki poteka 
v Koprski ulici, je načrtovan nov jašek, trasa kanala severno od 
novega jaška se ukine.

(4) Čiste padavinske vode s strehe načrtovane stavbe 
in tlakovanih površin je treba preko novih internih kanalov 
speljati v vodotok Gradaščica. Dopustna sta največ dva iztoka 
v vodotok.

(5) Za odvod padavinske odpadne vode s parkirišča na 
jugovzhodnem delu območja in poplavne vode je na vzhodni 
strani območja OPPN načrtovana gradnja kanala za padavin-
sko in poplavno vodo, GRP DN 1400 mm, z iztokom v vodotok 
Gradaščica.

(6) Na jugovzhodnem delu območja OPPN je treba izvesti 
vtočni jašek z grabljami.

(7) Betonski kanal za padavinsko vodo DN 300 mm, ki 
poteka na vzhodni strani območja OPPN, se ukine.

(8) Zagotoviti je treba ustrezno izvedbo izlivne glave tako, 
da se v času visokih vod prepreči vdor rečne vode v kanal za 
padavinsko in poplavno vodo.

(9) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati pro-
jektno nalogo št. 3227 K, »Izgradnja vodovoda in kanalizacije 
zaradi gradnje večstanovanjskih objektov med Jamovo cesto in 
tovarno Tovil (VP 2/3-1, VS 2/9 in VS 2/10)«, ki jo je aprila 2010 
izdelalo podjetje Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., 
in dopolnitev omenjene projektne naloge št. 3227/1 K, ki je 
bila izdelana junija 2010, ter načrt »Idejna zasnova kanala za 
odvod padavinske in poplavne vode z območja OPPN 273 
Tovil«, št. 1821/19, ki jo je v decembru 2019 izdelalo podjetje 
Kono-B, d. o. o.

(10) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževa-
nju kanalizacije je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo 
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o 
odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda. 
Upoštevati je treba interni dokument Javnega podjetja Vodovod 
Kanalizacija Snaga d.o.o., Tehnična navodila za kanalizacijo.

(11) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za pri-
ključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo. Vodo-
tesnost kanalizacije je treba preveriti s standardnimi postopki.

45. člen
(plinovod)

(1) Stavba mora biti za ogrevanje in pripravo sanitarne 
tople vode priključena na distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delov-
nim tlakom 100 mbar.

(2) Na vzhodnem delu območja OPPN po dovozni cesti C 
poteka glavni distribucijski plinovod N16170, ki omogoča oskr-
bo načrtovane stavbe z zemeljskim plinom. Glavni plinovod je 
izveden v dimenziji DN150.

(3) Za priključitev načrtovane stavbe na sistem zemelj-
skega plina je treba do stavbe zgraditi priključni plinovod z 
navezavo na glavni plinovod N16170.

(4) Priključni plinovod mora biti do načrtovane stavbe 
voden v zemljini, izven kletne ureditve, zaključen mora biti z 
glavno plinsko zaporno pipo v omarici, ki je lahko nameščena 
na fasadi stavbe ali v opornem zidu uvoza v garažo. Izvedba 
omarice in zunanja ureditev ob njej morata omogočati name-
stitev in neovirano vzdrževanje plinske pipe.

(5) Interni razvod notranje plinske napeljave (tlaka 
100 mbar) je načrtovan od glavne plinske zaporne pipe pod 
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stropom garaže do posameznega podstavka. Načrtovan in-
terni priključni plinovod se za enote, vezane na posamezen 
podstavek, dvigne do omaric s plinsko zaporno pipo v fasadi 
podstavkov stavbe, ki služi kot zaporni organ za enote, vezane 
na posamezen podstavek stavbe. Omarice z zaporno pipo so 
načrtovane poleg vhoda.

(6) Skupni interni razvod notranje plinske napeljave pod 
stropom kleti mora biti izveden ob robu kleti oziroma ob no-
silcih ali podpornih stebrih. Ker so v kleti načrtovana parkirna 
mesta, mora biti z zaščitnimi ukrepi preprečen nalet vozil v 
plinovodno napeljavo – večja etažna višina kleti ali na vstopu 
v garažo nameščene letve na višini, nižji od nivoja spodnjega 
roba plinske napeljave.

(7) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodi-
li za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko 
območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, 
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 68/11), Pravilnikom o tehničnih pogojih za 
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim 
delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 
54/02 in 17/14 – EZ-1), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko 
območje Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine 
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, 
Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 25/08 in 11/11) in Tehničnimi zahtevami za 
graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih 
napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o.).

46. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju obdelave poteka več srednjenapetostnih 
elektroenergetskih vej. Srednjenapetostne kabelske veje delno 
potekajo po elektrokabelski kanalizaciji in delno v zemlji.

(2) Srednjenapetostni kabel, ki je položen v zemljo in 
poteka preko južnega dela območja OPPN, je treba prestaviti 
v cev kabelske kanalizacije.

(3) Obstoječe okoliške stavbe so napajane iz dveh 
transformatorskih postaj, transformatorske postaje (v nadalj-
njem besedilu: TP) z oznako TP 0364 Koprska 2a in TP 0441 
Jamova 66. Nizkonapetostno omrežje je izvedeno z zemeljski-
mi kabli in tudi z zračnim omrežjem.

(4) Napajanje stavbe je načrtovano iz TP 0364 Kopr-
ska 2a, kot rezervna možnost pa je načrtovana nova TP. Za 
napajanje iz TP 0364 Koprska 2a je treba zamenjati obstoječi 
transformator, izdelati nov energetski most in zamenjati nizko-
napetostni postroj. Prav tako je treba dograditi obstoječo elekt-
rokabelsko kanalizacijo od TP 0364 Koprska 2a do obstoječega 
kabelskega jaška (KJ2724) in nadalje do načrtovanega kabel-
skega jaška (KJ št. 4). Od tu dalje načrtovana elektrokabelska 
kanalizacija poteka do kleti stavbe in po kleti do energetskega 
postroja.

(5) Za napajanje stavbe je načrtovana gradnja nove 
elektrokabelske kanalizacije od obstoječega kabelskega jaška 
(KJ2722) do obstoječega kabelskega jaška (KJ), lociranega 
na trasi elektrokabelske kanalizacije, ki poteka iz TP 0658 
Interspar Tomažičeva do TP 0679 Tbilisijska 40. Na tej trasi 
je načrtovana izvedba novega kabelskega jaška (KJ št. 3), od 
katerega je treba izvesti elektrokabelsko kanalizacijo do kleti 
stavbe.

(6) Za izvedbo nizkonapetostnega napajanja med načr-
tovano stavbo in morebitnimi stavbami v sosednjem območju 
urejanja je načrtovana izvedba nove elektrokabelske kana-
lizacije preko vodotoka Gradaščica s pritrditvijo na mostno 
konstrukcijo.

(7) V primeru napajanja stavbe iz nove TP je treba v 
poznejših fazah projektiranja izdelati elaborat vključitve TP v 
srednjenapetostno omrežje. Nova TP mora biti zgrajena tako, 

da zagotavlja prezračevanje z zajemom in izpustom zraka v 
notranjost. TP je lahko zgrajena najnižje v prvi kleti, če se nad 
njo nahaja stavba oziroma objekt, vendar to ne smejo biti sta-
novanja oziroma prostori, kjer se večino časa zadržujejo ljudje.

(8) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati idejno 
rešitev št. 05-10, »EE napajanje za območje med Jamovo ce-
sto in bivšo tovarno Tovil«, ki jo je maja 2010 izdelalo Elektro 
Ljubljana d.d. Idejno rešitev je treba pred začetkom izdelave 
projektne dokumentacije novelirati glede na trenutno stanje 
elektroenergetske infrastrukture.

47. člen
(elektronska komunikacijska omrežja)

(1) Na obravnavanem območju sta zgrajeni omrežji Tele-
koma Slovenija, d.d., in Telemacha d.o.o.

(2) Obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje oziro-
ma kabelska kanalizacija poteka v pločniku na severni strani 
Jamove ceste. Do južnega pločnika sta preko ceste polože-
ni dve cevi, ki se zaključita v pločniku s kabelskim jaškom. 
Obstoječe omrežje na južni strani Gradaščice je izvedeno z 
zemeljskimi kabli.

(3) Za izvedbo priključka na elektronsko komunikacijsko 
omrežje je treba zgraditi novo telefonsko kabelsko kanalizacijo 
od obstoječega kabelskega jaška (KJ59_4) na severni strani 
vodotoka Gradaščica preko vodotoka ob pešpoti do lokacije 
prostora v stavbi. Prehod preko vodotoka je načrtovan s pritrdi-
tvijo PE-cevi na mostno konstrukcijo. Obstoječi zemeljski kabel 
(do bivše tovarne TOVIL) je načrtovan za ukinitev.

(4) Priključno mesto kabelske televizije se nahaja na 
zgradbi Koprska ulica 2a. Za potrebe operaterja Telemach 
d.o.o., je načrtovana gradnja kabelske kanalizacije od obstoje-
čega jaška na vzhodni strani dovozne ceste C. Načrtovana sta 
prekop dovozne ceste C in izdelava nove kabelske kanalizacije 
do novega kabelskega jaška ob Telekomovem jašku ob stavbi.

(5) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati ela-
borat Idejna zasnova telekomunikacijskega in CTV-omrežja 
za izdelavo OPPN za območje med Jamovo cesto in bivšo 
tovarno Tovil (izdelal Novera, d. o. o., številka IDZ 10-054/TK, 
november 2010).

48. člen
(javna razsvetljava)

(1) Vse javne površine je treba ustrezno osvetliti. Načr-
tovana enostransko razporejena javna razsvetljava poteka od 
obstoječega kabelskega jaška, lociranega v pločniku Jamove 
ceste na severni strani vodotoka Glinščica, preko vodotoka in 
ob poti za pešce in kolesarje. Potek kabla javne razsvetljave 
od omenjenega kabelskega jaška do prižigališča, oddaljenega 
približno 300 m, je načrtovan v obstoječi kabelski kanalizaciji.

(2) Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami 
glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlo-
bo. Za izvedbo razsvetljave je treba uporabiti tipske elemente, 
uporabljene na območju Mestne občine Ljubljana.

(3) Osvetlitev zunanjih površin v območju OPPN mora biti 
zadostna, enakomerna in nebleščeča.

(4) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati Idejno 
zasnovo javne razsvetljave za izdelavo OPPN za območje 
med Jamovo cesto in bivšo tovarno Tovil (izdelal Novera d.o.o., 
številka IDZ 10-054/JR, november 2010).

(5) Komunalna ureditev je določena v grafičnem načrtu 
št. 4.8 »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.

49. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

(1) Vse novozgrajene ali rekonstruirane stavbe v obmo-
čju OPPN morajo biti zgrajene energetsko varčno v skladu s 
predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah, in pred-
pisom, ki ureja prioritetno uporabo energentov za ogrevanje na 
območju Mestne občine Ljubljana.
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(2) Dopustna je uporaba sončnih kolektorjev, geotermalne 
vrtine, toplotne črpalke, fotovoltaike ter ostalih alternativnih 
obnovljivih virov energije.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

50. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:
1. dopustni objekti in dejavnosti: na zemljišču s parcelno 

številko 1728/22, katastrska občina (1723) Vič, je dopustna le-
galizacija enoetažnega energetskega objekta za potrebe EUP 
VI-373 z BTP do 110 m2,

2. tlorisni gabariti stavbe:
– na strehah podstavkov je izven dopustnega tlorisnega 

gabarita 1. nadstropja dopustna ureditev nepokritih teras, ki 
pripadajo stanovanjem v prvem nadstropju stavbe,

– tlorisne dimenzije stavbe nad terenom lahko odstopajo 
navzdol,

– pod terenom lahko preko GMz segajo posegi oziroma 
ukrepi za zaščito gradbene jame. Če segajo na sosednja ze-
mljišča, je treba za izvajanje pridobiti ustrezno dovolilo lastnika 
zemljišča,

3. višinski gabariti stavbe:
– število kletnih etaž se lahko zmanjša le pod pogojem, da 

je v prostorski enoti zagotovljeno zadostno število PM za vse 
programe v območju,

– višinski gabarit stavbe nad terenom se lahko zniža do 
etažnosti P+2N+T,

4. višinska kota pritličja: višinska kota pritličja stavbe 
lahko odstopa do 0,50 m navzdol, če so upoštevani vsi pogoji 
za zagotavljanje poplavne varnosti, določeni s tem odlokom,

5. zgornji rob brežine vodotoka: Na podlagi detajlne-
ga hidravličnega elaborata in načrta za ureditev vodotoka je 
dopustno spreminjati potek struge in zgornjega roba brežine 
vodotoka, za kar je treba pridobiti vodno soglasje,

6. zmogljivost območja:
– število stanovanj lahko odstopa. Odstopanje navzgor 

je dopustno pod pogojem, da je znotraj parcele, namenjene 
gradnji stavbe, zagotovljenih dovolj odprtih bivalnih površin 
in zadostno število parkirnih mest za vse programe v objektu, 
vendar število stanovanj ne sme biti večje kot 160 stanovanj, 
od tega največ 60 oskrbovanih stanovanj. Število stanovanj 
lahko odstopa navzdol,

– bruto tlorisna površina (BTP) kletnih etaž lahko odstopa 
znotraj GMz in dopustne etažnosti,

7. parcelacija:
– pri parcelnih mejah ceste so dopustna odstopanja do 

0,50 m v korist javnih površin zaradi prilagoditve dejansko 
izvedenemu profilu ceste,

– parcele v prostorski enoti Z je dopustno prilagoditi de-
jansko izvedeni ureditvi vodotoka,

– pri površinah parcel so dopustna odstopanja v okviru 
dopustnih odstopanj pri natančnosti geodetskih meritev,

8. vhodi in dostopi: mikrolokacije vhodov in dostopov do 
stavbe se lahko spreminjajo,

9. prometne, komunalne, energetske in elektronsko ko-
munikacijske ureditve:

– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka 
tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne pro-
metne, komunalne, energetske in elektronske komunikacijske 
infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje 
in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo po-
slabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati 

organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma 
upravljavci posameznega voda,

– mikrolokacijo zbirnega in prevzemnega mesta pri vstopu 
v park na vzhodni strani prostorske enote Z je dopustno prila-
goditi krajinski ureditvi,

– število parkirnih mest lahko odstopa, če je na podlagi 
mobilnostnega načrta ugotovljeno, da predlog prometne uredi-
tve pomeni uresničevanje Prometne politike MOL, sprejete na 
Mestnem svetu MOL,

10. ukrepi za varstvo pred poplavami:
– ob zemljišču s parcelno številko 1728/22, katastrska ob-

čina Vič, je dopustno spremeniti potek koridorja za pretakanje 
poplavne vode na južni strani območja OPPN proti vtočnemu 
lijaku,

– ukrepi za varstvo pred poplavami lahko odstopajo na 
podlagi nove hidrološko hidravlične študije in vodnega soglasja,

11. osončenje: za največ 20 % stanovanj v načrtovani 
stavbi določba iz 29. člena tega odloka ne velja,

12. ukrepi za zaščito pred hrupom:
– ob zemljišču s parcelno številko 1728/22, katastrska 

občina Vič, je dopustno spremeniti potek polne ograje v ab-
sorpcijski izvedbi,

– višina ograje se na podlagi elaborata zaščite stavb pred 
hrupom lahko spremeni, vendar je odstopanje navzgor dopu-
stno do največ 0,50 m,

– tehnološke rešitve v zvezi z zaščito načrtovane stavbe 
pred hrupom lahko odstopajo v skladu s predpisi, če je njihova 
ustreznost dokazana z elaboratom zaščite stavb pred hrupom,

13. etapnost: odstopanja, ki so dopustna pri izvajanju 
prometne, komunalne in energetske ureditve, izvajanju ukrepov 
za varstvo pred poplavami ter izvajanju ukrepov za zaščito 
pred hrupom, se smiselno upoštevajo pri pogojih za etapnost 
izvedbe prostorskih ureditev iz 22. člena tega odloka.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

51. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo 
objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja 
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:

– promet med gradnjo morajo organizirati tako, da prome-
tna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do zastojev 
na obstoječem cestnem omrežju,

– zagotoviti morajo nemoteno komunalno in energetsko 
oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; 
infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti, če so ob gradnji 
poškodovani,

– gradnjo morajo izvajati tako, da se izognejo vplivom na 
mehansko odpornost in stabilnost okolice oziroma da so vplivi 
čim manjši v dopustnih mejah,

– zagotoviti morajo sanacijo objektov, pripadajočih uredi-
tev in naprav, poškodovanih zaradi gradnje. Izvedena sanacija 
je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja,

– v času gradnje morajo zagotoviti ustrezen strokovni 
nadzor, vključno z nadzorom arborista. Redni nadzor mora 
vključevati tudi spremljanje stanja sosednjih objektov. Pred 
gradnjo morajo ugotoviti stanje obstoječih objektov in namestiti 
naprave za merjenje posedkov. Investitor gradnje stavbe je dol-
žan izvesti sanacijo poškodb na sosednji stavbi, če je ta nastala 
zaradi izvajanja gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s 
strokovno ekspertizo. V fazi izdelave projektne dokumentaci-
je DGD strokovnjak s področja gradbenih konstrukcij določi, 
katere od obstoječih objektov je treba opazovati, in opredeli 
potreben obseg meritev,

– v času gradnje morajo zagotoviti ustrezne ukrepe za 
zaščito obstoječih stavb pred hrupom v skladu s predpisi,
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– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbe-
nih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela,

– izvedba koridorja za pretakanje poplavne vode na južni 
strani območja OPPN proti vtočnemu lijaku je obveznost in-
vestitorja stavbe S, vzdrževanje teh ureditev pa je obveznost 
lastnikov stavbe S,

– vzdrževanje vtočnega lijaka je obveznost lastnikov stav-
be S.

(2) Investitor gradnje je dolžan najmanj dve leti pred načr-
tovano pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in druge 
posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno občino 
Ljubljana, pristojna oddelka za načrtovanje in izvedbo gospo-
darske javne infrastrukture ter pripravo programa opremljanja 
zemljišč, razen če se z njima dogovori drugače.

52. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev  

po prenehanju veljavnosti OPPN oziroma po izvedbi  
z OPPN načrtovanih ureditev)

(1) Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celo-
tnem območju dopustni naslednji posegi:

– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela na objektih prometne, komunalne, 

energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
– vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč ter vodne 

infrastrukture,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 

dopustni v območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so do-

pustne za novogradnje na območju OPPN, če je na parceli, na-
menjeni gradnji, zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

(2) V prostorski enoti S so poleg posegov iz prejšnjega 
odstavka dopustni:

– vzdrževalna dela v stavbi,
– vzdrževalna dela na ovoju stavbe, če so ohranjene 

oblikovne lastnosti fasad,
– vzdrževalna dela na inštalacijah in napravah v objektu 

in na njem,
– dela v zvezi z zunanjo ureditvijo, če se ohranja krajinska 

zasnova zunanje ureditve,
– rekonstrukcije, s katerimi nista spremenjena zunanji 

gabarit in konstrukcijska zasnova stavbe, ter
– obnove fasadnega plašča stavbe, če so ohranjene 

oblikovne lastnosti fasad.
(3) Naknadne zasteklitve balkonov in lož niso dopustne.

XIII. KONČNI DOLOČBI

53. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za 

urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostavi Vič - Rudnik,
– Četrtni skupnosti Vič.

54. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-19/2018-78
Ljubljana, dne 6. julija 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

MIREN - KOSTANJEVICA

2085. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu MI43, »Mirenski kostel« v Mirnu

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica je na podla-
gi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP 
(106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi 
z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) na 12. redni seji dne 
16. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

MI43, »Mirenski kostel« v Mirnu

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni pro-
storski načrt »Mirenski kostel« v Mirnu (v nadaljnem besedilu: 
OPPN).

(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanja narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja objektov central-
nih dejavnosti ter pripadajoče ureditve.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, 
pogoje za gradnjo novih objektov ter pogoje za gradnjo pro-
metne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infra-
strukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
kartografski del.

(2) Kartografski del odloka obsega naslednje grafične 
načrte:
1. Izsek iz OPN Občine Miren - Kostanjevica M 1:2500
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim 

parcelnim stanjem M 1:500
3. Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:2000
4.a Ureditvena situacija  M 1:500
4.b Prerezi  M 1:500



Stran 4654 / Št. 108 / 7. 8. 2020 Uradni list Republike Slovenije

5.a Komunalna in energetska infrastruktura ter 
grajeno dobro M 1:1000

5.b Prikaz odvodnjavanja padavinske, 
komunalne in drenažne vode M 1:500

6. Varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave M 1:1000

7. Obramba in varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami M 1:1000

8. Načrt parcelacije M 1:1000

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz občinskega prostorskega načrta
2. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
3. Smernice in mnenja
4. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega pro-

storskega načrta »Mirenski kostel« v Mirnu (Uradni list RS, 
št. 36/18)

5. Sklep o ugotovitvi izpolnjevanja pogojev za spremembo 
podrobnejše namenske rabe zemljišč v enoti urejenj prostore 
MI43 brez poprejšnje spremembe OPN Občine Miren - Kosta-
njevica

6. Povzetek za javnost
7. Strokovne podlage

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelala Ariana Furlan Prijon – arhitektka, Pod 
lipami 48, 1000 Ljubljana, pod številko 17-1102 v septembru 2019.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora MI43.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi šte-

vilkami 451/3, 452/1, 452/2, 452/3, 453, 1202, vse k.o. 2325 
– Miren.

(3) Površina območja OPPN znaša 9.670 m2.
(4) Območje OPPN je razdeleno na 2 prostorski enoti:
PE-1: namenska raba CU – osrednja območja centralnih 

dejavnosti.
PE-2: namenska raba CU – osrednja območja centralnih 

dejavnosti.
Po sklepu Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevi-

ca št. 305-022/2015-7 z dne 24. 5. 2018 je za enoto urejanja 
MI43 ugotovljeno, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 
56.a člena o postorskem načrtovanju za spremembo podrob-
nejše namenske rabe iz CDo v Cu brez poprejšnje spremembe 
Občinskega prostorskega načrta.

(5) Meje območja OPPN in prostorskih enot so določene 
v grafičnem delu.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN predstavlja enoto urejanja prostora 
(EUP) MI43. Severozahodno ob območja se nahajata enoti 
urejanja prostora MI42 in MI50, katerih namenska raba je SSe 
– območje stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno eno-
družinskih hiš. Povsod drugod EUP MI43 meji na EUP KE 01, 
po svoji namembnosti gozd.

(2) Prometno se območje OPPN navezuje na regionalno 
cesto R3 614/1047 Miren–Opatje selo, preko obstoječega do-

stopa, ki poteka preko zemljišč s parc. št. 658/1, 517/1, 451/4 
in 657/1, vse k.o. Miren. Preko regionalne ceste se območje 
navezuje na občinsko središče Miren, kjer se nahaja vsa po-
trebna družbena in upravna infrastruktura (občinska uprava, 
osnovna šola, trgovina idr.).

(3) Prevideni objekti znotraj območja OPPN se bodo na-
vezovali na zgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo v 
okolici: Vodovod, javno kanalizacijo za odvajanje komunalne 
odpadne vode, elektroenergetsko omrežje, elektronsko komu-
nikacijsko omrežje.

(4) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami prostora so 
prikazani v kartografskem delu.

8. člen
(potrebne ureditve izven območja OPPN za uporabo novih 

objektov v območju OPPN)
(1) Gozdna cesta, ki povezuje državno cesto Miren–

Opatje selo in območje OPPN, se rekonstruira. Priključevanje 
na območje OPPN se uredi z ureditvijo novega nivojskega 
križišča.

Nivojsko križišče z dovozi do posameznih gradbenih par-
cel se uredi fazno, hkrati z gradnjo objektov ali pred njihovo 
gradnjo. Za območje nivojskega križišča in dovozov mora biti 
pred gradnjo objektov sprejet dogovor med Občino Miren - Ko-
stanjevica in investitorjem o nakupu tega zemljišča ali pa mora 
investitor na drugačen način zagotoviti pravico graditi.

(2) Odvajanje padavinske odpadne vode iz rekonstruira-
ne gozdne ceste bo ločeno in urejeno neodvisno od ureditev 
odvodnjavanja znotraj območja OPPN.

(3) Obstoječi prometni priključek gozdne ceste na državno 
cesto Miren–Opatje selo se rekonstruira.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

9. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) Na celotnem območju OPPN (PE-1 in PE-2) so dopu-
stni naslednji enostavni, nezahtevni in manj zahtevni objekti 
in dejavnosti:

– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe,
– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nasta-

nitev,
– 1220 Poslovne in upravne stavbe,
– 12420 Garažne stavbe (do 100 m2 bruto površine),
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo dvorane za 

družabne prireditve),
– 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo 

nadstrešnice),
– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekaterizirane ceste 

in gozdne ceste,
– 21122 Samostojna parkirišča,
– 222 Lokalni cevovodi, lokalni elektro energetski vodi in 

lokalna komunikacijska omrežja,
– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti (samo foto-

voltaični sistemi kot del strehe obstoječih objektov),
– 24122 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 

(samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, zeleni-
ce, piknik površine in druge urejene zelene površine, botanični 
vrtovi),

– 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje,

– 3 Drugi gradbeni posegi.
(2) Poleg objektov in dejavnosti iz prvega odstavka so v 

prostorski enoti PE-1 dovoljeni še naslednji enostavni, nezah-
tevni in manj zahtevni objekti in dejavnosti:

– 11300 Stanovanjske stavbe za posebne družbene sku-
pine,
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– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno na-
stanitev,

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejav-

nosti,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,
– 12650 Stavbe za šport (telovadnice ter centri za fitnes, 

jogo in aerobiko),
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
– 24110 Športna igrišča (samo samo igrišča za športe na 

prostem in bazenska kopališča na prostem).

10. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE-1 je:

– Gradbena parcela PE-1/1: gradnja stanovanjske hiše, 
sestavljenega tlorisa.

– Gradbena parcela PE-1/2: gradnja sklopa objektov za 
zdravstveno nego (npr. psihoterapija, fizioterapija, nega, bazen, 
kratkotrajna nastanitev in podobne dejavnosti).

– Gradbena parcela PE-1/3: gradnja objektov za šport in 
rekreacijo. zdravstveno nego, gostinsko in kratkotrajno nasta-
nitveno dejavnost.

– Gradbena parcela PE-1/4: gradnja več nastanitvenih 
objektov – bungalovov, recepcije z jedilnico in kuhinjo in ser-
visnega objekta.

– Na gradbenih parcelah se uredijo tlakovane in zelene 
površine glede na funkcionalne potrebe.

– Pozicija objektov mora biti znotraj gradbene meje, do-
ločene v kartografskem delu.

– Meja gradbene parcele objekta, zunanje ureditve, tlako-
vane površine, zunanja stopnišča, parkirišča, komunalni objekti 
in naprave, podporni zidovi in medsosedske ograje lahko sega-
jo izven gradbene meje.

– Pri organizaciji gradbene parcele PE-1/3 je potrebno za-
gotoviti dostop in dovoz za gradbeni parceli PE-1/1 in PE-1/2.

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE-2 je:

– Gradbena parcela PE-2/1: gradnja eno ali večnamen-
skega objekta, skladno z dopustnimi dejavnostmi.

– Gradbena parcela PE-2/2: gradnja eno ali večnamen-
skega objekta, skladno z dopustnimi dejavnostmi.

– Na gradbenih parcelah se uredijo tlakovane in zelene 
površine glede na funkcionalne potrebe.

– Pozicija objektov mora biti znotraj gradbene meje, do-
ločene v kartografskem delu.

– Meja gradbene parcele objekta, podporni zidovi in med-
sosedske ograje lahko segajo izven gradbene meje.

– Pri organizaciji gradbene parcele PE-2/2 je potrebno 
zagotoviti dostop in dovoz za gradbeno parcelo PE-2/1.

(3) Ureditvena situacija in prerezi so prikazani v kartograf-
skem delu. Pozicije in dimenzije objektov ter površine zunanjih 
ureditev se lahko prilagodijo znotraj v tem odloku predpisanih 
odstopanj.

(4) Za gradnjo novih objektov BTP večjih od 800 m² se 
izdelajo variantne rešitve.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Stavbe znotraj prostorske enote mora biti oblikovane 
usklajeno.

(2) Barve fasad morajo biti v naravnih odtenkih in neizsto-
pajoče. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito 
moteče in neavtohtone (npr. citronsko rumena, vijolična, živo 
oziroma travniško zelena, živo, temno oziroma turkizno modra).

(3) Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in de-
tajli na fasadah (kot so večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli 

in tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij kot so 
grška stebrišča,) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami, frčade).

(4) Objekti so lahko zidani ali leseni.
(5) Fasade so lahko ometane, lahko se uporabijo tudi 

obloge iz naravnih materialov (npr. kamen, les).
(6) Strehe morajo biti ravne ali dvokapne, v naklonu od 

18° do 25°. Smer slemena mora biti v smeri daljše stranice 
objekta. V prostorski enoti PE-2 mora biti sleme vzporedno s 
plastnicami. Ravne strehe so lahko pohodne ali z minimalnim 
naklonom, skrite za nadvišanim parapetom. Frčade niso dovo-
ljene. Osvetlitev mansard je možna z vgradnjo strešnih oken.

(7) Nastanitveni objekti na gradbeni parceli PE-1/4 so lah-
ko svobodno oblikovani in se lahko uporabijo tudi druge oblike 
in materiali, kot jih določa ta člen odloka.

Sodobno oblikovanje objektov na gradbeni parceli PE-1/4 
se nanaša na nastanitvene objekte, ki bodo vmeščeni na pobo-
čje, v obstoječ gozd. Leseni objekti so lahko tudi sestavljenih 
volumnov in se umestijo v obstoječe okolje tako, da iz njega 
ne izstopajo in ne vplivajo na širšo vizualno podobo območja.

(8) Pri oblikovanju je potrebno spoštovati kvaliteto narav-
nega prostora ter upoštevati načela dobre arhitekturne prakse.

(9) Pri dozidavi in je treba zagotoviti, da je dozidani ozi-
roma nadzidani del oblikovno usklajen z osnovnim objektom.

(10) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov zno-
traj prostorske enote mora biti usklajeno z osnovnimi objekti.

(11) Enostavni in nezahtevni objekti so lahko: nadstrešni-
ca, terasa, lopa, kolesarnica, zimski vrt, zunanji gostinjski vrt, 
letna kuhinja, zunanje ognjišče, objekti za kratkotrajno bivanje, 
grajeni prostori na drevesih, ograje, kamnite škarpe.

12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

Na območju OPPN je potrebno upoštevati naslednje po-
goje:

– ureditve morajo biti načrtovane v skladu z predpisi iz 
področja univerzalne graditve in uporabe objektov,

– na vsaki gradbeni parceli je treba zagotoviti 20 % zele-
nih površin ter najmanj 20 dreves/ha,

– višinske razlike morajo biti v čimvečji meri premoščane 
z ozelenjenimi brežinami ali škarpami iz naravnega kamna.

– medsosedske ograje so lahko visoke do 2,0 m.

13. člen
(tlorisni gabariti)

Tlorisni gabariti objektov so prikazani v kartografskem 
delu. Ti lahko do prikazanih tudi odstopajo, v okviru dopustnih 
odstopanj, kot jih določa ta odlok.

14. člen
(višinska kota pritličja)

(1) Višinske kote pritličja objektov so:
– Stavbe 1, 3, 4: 61,5 m n.m.v.
– Stavba 2: 61,5 m n.m.v.
– Stavba 5: 63,5 m n.m.v.
– Stavba 6: 62,1 m n.m.v.
– Stavba 7: 64,0 m n.m.v.
– Stavba 8: 65,0 m n.m.v.
– Stavba 9: 56,0 m n.m.v.
– Stavba 10: 57,0 m n.m.v.
– Kota pritličja nastanitvenih objektov v prostorski enoti 

PE-1 se določi v fazi projektiranja.
(2) Višinska kota pritličja lahko odstopa v okviru dopustnih 

odstopanj, kot jih določa ta odlok.

15. člen
(višinski gabarit in etažnost)

(1) Dopustna je podkletitev vseh stavb v območju OPPN. 
Dopustna je največ ena kletna etaža.
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(2) Dopustne so naslednje etažnosti objektov: P, 
P+podstrešje, P+1.

(3) Kota venca stavbe pri stavbah z dvokapno streho je 
lahko največ 5,5 m nad koto pritličja. Kota parapetnega zidu pri 
objektih z ravno streho je lahko največ 4,5 m nad koto pritličja.

(4) Pri stavbah z ravno streho je nad koto parapetnega 
zidu dopustna izvedba dostopov na streho, tehničnih naprav, 
strojnih inštalacij in telekomunikacijskih naprav.

(5) Višinski gabarit in etažnost objektov v kartografskem 
delu je informativen, njihova določitev za vsak objekt mora biti 
skladna z določili tega člena.

V. NAČRT PARCELACIJE

16. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje gradbene 
parcele:

1. Prostorska enota PE-1:
– PE-1/1, gradbena parcela objekta 1, površina 1774 m2, 

posega na naslednje zemljiške parcele (vse k.o. Miren): 
452/1-del, 451/3-del, 452/3-del, 1202-del.

– PE-1/2, gradbena parcela objektov 2,3,4,5, površina 
1523 m2, posega na naslednje zemljiške parcele (vse k.o. 
Miren): 451/3-del, 452/3-del, 1202-del.

– PE-1/3, gradbena parcela objekta 6, površina 1044 m2, 
posega na naslednje zemljiške parcele (vse k.o. Miren): 
452/1-del, 452/3-del, 1202-del.

– PE-1/4, gradbena parcela objektov 6, 7 in manjših 
nastanitvenih objektov, površina 2228 m2, posega na nasle-
dnje zemljiške parcele (vse k.o. Miren): 452/1-del, 452/3-del, 
1202-del.

2. Prostorska enota PE-2:
– PE-2/1, gradbena parcela objekta 9, površina 1227 m2, 

posega na naslednjo zemljiško parcelo (k.o. Miren): 453.
– PE-2/2, gradbena parcela objekta 10, površina 1872 m2, 

posega na naslednjo zemljiško parcelo (k.o. Miren): 452/2.
(2) Velikost gradbenih parcel se lahko prilagodi objektom, 

v okviru dopustnih odstopanj, kot jih določa ta odlok.
(3) Gradbena parcela za objekt se v fazi projektiranja ne 

glede na prvi odstavek tega člena določi tako, da omogoča 
urejanje vseh tistih površin, ki služijo takšnemu objektu.

(4) Faktor zazidanosti, ki pomeni razmerje med zazidano 
površino stavbe oziroma vseh stavb na parceli ter površino 
parcele, ne sme presegati 0,3, pri PE-1/1 pa 0,35.

17. člen
(javne površine)

V območju OPPN ni predvidenih javnih površin.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

18. člen
(etapnost gradnje)

(1) Stavbe se gradijo sočasno ali etapno v poljubnem 
časovnem zaporedju.

(2) Pred ali sočasno z gradnjo stavb se mora zgraditi tudi 
vsa komunalna, energetska in prometna infrastruktura, ki je 
potrebna za funkcioniranje stavb, vključno z priključnimi vodi 
do javnega omrežja.

(3) Rekonstrukcija obstoječe gozdne ceste z odvodnjava-
njem padavinske vode iz te ceste, se lahko izvede pred, soča-
sno ali po izgradnji stavb, kadarkoli do začetka uporabe stavb.

(4) Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbo 
ali skupino stavb je zgrajena tista komunalna, energetska in 
prometna infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje stavbe 
ali skupine stavb.

(5) V primeru fazne gradnje je potrebno v procesu projek-
tiranja posamezno fazo definirati in opredeliti kot funkcionalno 
zaključeno enoto. Definirana mora biti po obsegu in po času 
gradnje. Komunalna, energetska in prometna infrastruktura te 
zaključene enote mora biti usklajena z zasnovo omrežja celo-
tnega območja in dimenzionirana glede na potrebe celotnega 
območja.

(6) Posamezna faza mora biti definirana tako, da ne bo 
imela negativnih vplivov na vodni režim in stanje podzemnih 
voda zaščitenega območja vodnih virov, pri čemer morajo biti 
konkretizirani zlasti ukrepi, ki bodo omogočali funkcionalnost 
posamezne etape izvedbe glede odvajanja komunalnih odpa-
dnih voda in odvajanja padavinskih odpadnih voda. Odvodnja-
vanje komunalne in padavinske vode mora biti projektirano 
tako, da predstavlja funkcionalno zaključeno enoto.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Enota urejanja prostora MI43 se ne nahaja v območju 
varovanja kulturne dediščine.

(2) Pri vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni ar-
heološki varstveni režim, ki najditelja/investitorja/lastnika/od-
govornega vodjo del obvezuje, da najdbo zavaruje nepoško-
dovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno 
enoto ZVKDS.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

20. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Enota urejanja prostora MI 43 se nahaja znotraj 
4. vplivnega varstvenega pasu vodnih virov pri Brestovici pri 
Komnu in je zato potrebno pri načrtovanju dosledno upoštevati 
omejitve in pogoje iz Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov 
pri Brestovici pri Komnu (Uradno glasilo št. 14/1983) in Pravil-
nika o izvajanju Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov pri 
Brestovici pri Komnu (Uradno glasilo št. 5/1984).

(2) Odpadne komunalne vode iz objektov se preko nove 
kanalizacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka 
severno od območja OPPN, po parc. št. 657/1 k.o. Miren.

(3) Odvod odpadnih padavinskih voda s strešnih površin 
in drenažnih voda iz neposredne okolice vkopanih delov objek-
ta se po interni kanalizaciji gravitacijsko odvajajo razpršeno 
po blagem pobočju. Mesta izpusta se ustrezno zatravijo in 
vegetacijsko uredijo, da se čimbolj zmanjša erozijo ob izpustih.

(4) Odvod odpadnih padavinskih voda s strešnih površin 
in drenažnih voda iz neposredne okolice vkopanih delov objek-
ta se izvede kot plitko ponikanje v kombinaciji z razpršenim 
izpustom. Ustje izpusta se obloži z kamenjem v raščeno zemlji-
no in izvede vegetativna ureditev izpusta za dodatno erozijsko 
zaščito. Pri večjih objektih se priporoča izvedba zadrževalnikov 
– zbiralnikov vode.

(5) Razpršeni izpusti padavinskih vod po površini lahko 
prehajajo na sosednja zemljišča znotraj območja OPPN, ne 
smejo pa prehajati izven njega.

(6) Padavinske odpadne vode iz tistih dovoznih poti in 
parkirnih površin, ki so tlakovane ali asfaltirane, morajo biti spe-
ljane preko lovilca olj, šele nato se jih odvede na enak način kot 
odpadne padavinske vode s strešnih površin in drenažne vode.

(7) Kanalizacija in pripadajoči elementi (revizijski jaški, lo-
vilci olj) se ustrezno dimenzionirajo v fazi projektiranja objektov 
s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo.
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(8) Pri fazi projektiranja objektov je potrebno določiti, ali 
bodo pri njihovi uporabi nastajale industrijske odpadne vode. 
Za dejavnosti, pri katerih nastajajo industrijske odpadne vode, 
je potrebno predvideti in obdelati vse ukrepe, s katerimi se 
bo preprečilo škodljive vplive na okolje, vodni režim in stanje 
podzemnih voda zaščitenega območja vodnih virov. Eventuel-
ne industrijske odpadne vode je potrebno na mestu nastanka 
očistiti tako, da parametri dopuščajo priključitev na kanalizacijo 
za odvajanje odpadnih vod.

(9) Projektna rešitev odvajanja eventuelnih industrijskih 
odpadnih vod v okolje in njihovega čiščenja mora biti usklajena 
z predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju hladilnih vod 
oziroma industrijskih odpadnih vod za konkretno dejavnost.

(10) Praznenje oziroma zamenjavo vode v bazenih je 
potrebno načrtovati tako, da bodo preprečeni škodljivi vplivi 
na okolje.

(11) Pri načrtovanju stavb ter pripadajoče prometne, zu-
nanje, komunalne in energetske ureditve je obvezno upošte-
vati vsebino Geološko geomehanskega poročila št. 43-2/2020 
glede temeljenja in Hidravlične presoje obstoječega in predvi-
denega stanja pozidave št. 118-4/2020_dop. (julij 2020). Gle-
de odvajanja padavinske odpadne vode. Oba elaborata sta 
sestavna dela OPPN.

21. člen
(varstvo zraka)

(1) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati določila 
veljavnih predpisov s področja varstva zraka.

(2) V času gradnje je treba preprečiti nekontrolirano pra-
šenje.

22. člen
(varovanje narave)

(1) Enota urejanja prostora MI 43 se nahaja v območju 
Natura 2000 oziroma v ekološko pomembnem območju Kras.

(2) Območje OPPN se zunaj ne osvetljuje oziroma se 
uporablja svetila na sensor gibanja. Uporablja se svetila s čim 
manjšim deležem UV svetlobe, uporabijo se žarnice s toplo 
barvo svetlobe pod 3000 K.

(3) Okrasne zasaditve na območju se lahko izvajajo samo 
z avtohtonimi vrstami.

(4) Če pri gradnji pride do odkritja potencialnih geolo-
ških naravnih vrednot in podzemnih geomorfoloških naravnih 
vrednot, mora pravna ali fizična oseba, ki izvaja poseg ali 
dejavnost, začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi ne-
mudoma obvestiti organizacijo, pristojno za ohranjanje narave.

23. člen
(varstvo hrupa)

V območju OPPN se morajo upoštevati določila uredbe, 
ki določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Predvideni 
posegi v prostor morajo biti zasnovani tako, da ne bodo pov-
zročali čezmernih obremenitev okolja.

24. člen
(osončenje)

Pri projektiranju objektov je potrebno glede osončenja 
upoštevati predpise iz področja graditve objektov.

25. člen
(odstranjevanje odpadkov)

Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti 
v skladu z določili veljavne zakonodaje, prav tako ravnanje z 
morebitnimi posebnimi odpadki. Odvoz odpadkov se zagotovi 
v skladu z veljavnim občinskim odlokom. Na območju se uvede 
ločeno zbiranje odpadkov.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen
(potresna nevarnost)

Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe 
za potresno varnost in ustrezne tehnične rešitve gradnje. Upo-
števati je potrebno projektni pospešek tal 0,175 g.

27. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– Pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– Odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov,
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– Vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Območje OPPN je z intervencijskimi vozili dostopno 

po obstoječi dovozni poti, ki ima priključek na državno cesto. 
Znotraj območja so predvidene utrjene površine, po katerih bo 
omogočen intervencijski dostop do stavb.

(3) Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3,0 m. 
V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih 
nepremičnih ovir.

(4) Požarna zaščita je predvidena z vodo iz gasilskih vo-
zil. Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost 
širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

28. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse prometne površine morajo biti asfaltirane ali pe-
ščene.

(2) Na gradbeni parceli PE-2/2 je potrebno zagotoviti 
dostop in dovoz do gradbene parcele PE-2/1.

(3) Na gradbeni parceli PE-1/3 je potrebno zagotoviti do-
stop in dovoz za gradbene parcele PE-1/1 in PE-1/2.

29. člen
(mirujoči promet)

(1) Parkirne površine so prikazane v kartografskem delu, 
glede na potrebe pa se lahko parkirne površine uredijo kjerkoli 
znotraj območja OPPN.

(2) Za dejavnosti v objektih je potrebno zagotoviti nasle-
dnje najmanjše število PM:
Vrsta objekta oziroma dejavnosti  
v objektu

Število parkirnih mest 
(PM)

Enostanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje
Druge poslovne stavbe 1 PM/30 m2 BTP 

uporabne površine
Trgovska stavba (prodajalna) 1 PM/80 m2 BTP 

uporabne prodajne 
površine

Stavbe za storitvene dejavnosti 1 PM/30 m2 BTP 
uporabne površine

Športna igrišča 2 PM/igrišče
Stavbe za šport 1 PM/30 m2 BTP
Hotelske in podobne stavbe  
za kratkotrajno nastanitev 

1 PM/sobo

Gostilne, restavracije, točilnice, bari 1 PM/4 sedežev + 
1 PM/tekoči meter 
točilnega pulta  
(za zunanje goste)
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Vrsta objekta oziroma dejavnosti  
v objektu

Število parkirnih mest 
(PM)

Druge gostinske stavbe  
za kratkotrajno nastanitev

1 PM/10 ležišč

Stavbe za kulturo in razvedrilo 1 PM/5 sedežev
Muzeji in knjižnice 1 PM/80 m2 BTP
Stavbe za zdravstveno oskrbo 1 PM/50 m2 BTP,  

ne manj kot 2 PM
Stavbe za izobraževanje  
in znanstvenoraziskovalno delo

1 PM/učilnico

(3) Parkirna mesta se lahko uporabijo tudi za več dejav-
nosti v primerih, kadar se pridvideva nesočasna uporaba (npr. 
dnevni/nočni obisk, tedenski/vikend obisk in podobno).

30. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko  

in telekomunikacijsko omrežje)
(1) Novi objekti morajo biti priključeni na obstoječo in 

načrtovano infrastrukturo.
(2) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov, 

kot so prikazane v kartografskem delu, v skladu s soglasjem 
upravljalca.

31. člen
(vodovod)

(1) Območje OPPN se preko novega vodovoda priključi 
na obstoječe vodovodno omrežje NL DN 100, ki poteka sever-
no od območja OPPN po parc. št. 657/1 k.o. Miren.

(2) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni 
predpisi, ki urejajo oskrbo z vodo.

(3) Potek vodovoda je prikazan v kartografskem delu. 
V primeru, da se izkažejo tehnični ali kakšni drugi razlogi za 
drugačen potek predvidenega vodovoda, je sprememba možna 
ob soglasju upravljalca.

32. člen
(kanalizacija)

(1) Na območju predmetnega OPPN mora biti kanalizacij-
ski sistem projektiran v strogo ločenem sistemu.

(2) Novo predvidena kanalizacija za odpadne komunalne 
vode, je lokalnega značaja, namenjena le odvajanju odpa-
dne komunalne vode iz predvidenih objektov znotraj območja 
OPPN.

(3) V primeru fazne gradnje mora biti kanalizacijski sistem 
projektiran in zgrajen tako, da bo usklajen z zasnovo omrežja 
celotnega območja in dimenzioniran glede na potrebe celotne-
ga območja OPPN.

(4) Odpadne komunalne vode iz objektov se preko nove 
kanalizacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo za odpadne 
vode, ki poteka severno od območja OPPN, po parc. št. 657/1 
k.o. Miren.

(5) Odvod odpadnih padavinskih voda s strešnih površin 
in drenažnih voda iz neposredne okolice vkopanih delov objek-
ta se izvede kot plitko ponikanje v kombinaciji z razpršenim 
izpustom. Ustje izpusta se obloži s kamenjem v raščeno zemlji-
no in izvede vegetativna ureditev izpusta za dodatno erozijsko 
zaščito. Pri večjih objektih se priporoča izvedba zadrževalnikov 
– zbiralnikov vode.

(6) Razpršeni izpusti padavinskih vod po površini lahko 
prehajajo na sosednja zemljišča znotraj območja OPPN, ne 
smejo pa prehajati izven njega.

(7) Padavinske odpadne vode iz tistih dovoznih poti, ki so 
tlakovane ali asfaltirane ter iz vseh tlakovanih ali asfaltiranih 
parkirnih površin, kjer je stoječ promet, morajo biti speljane 
preko lovilca olj, šele nato se jih odvede na enak način kot 
odpadne padavinske vode s strešnih površin in drenažne vode 
iz petega odstavka tega člena.

(8) Kanalizacija in pripadajoči elementi (revizijski jaški, lo-
vilci olj) se ustrezno dimenzionirajo v fazi projektiranja objektov 
s pripadajočo zunanjo in prometno ureditvijo.

(9) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) 
in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 98/15).

(10) Na vseh objektih in napravah, kjer obstaja možnost 
razlivanja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične 
ukrepe za preprečevanje razlivanja nevarnih snovi. Prostor, 
v katerem bo deponirana nevarna snov, mora biti zgrajen kot 
tesnjena lovilna posoda z zagotovljeno dodatno prostornino 
za zbiranje celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja.

(11) Kanalizacijski sistem na območju OPPN mora biti 
projektiran kot celovita rešitev odvajanja odpadnih voda. Di-
menzioniran mora biti tako, da bo tudi v primeru fazne gra-
dnje mogoče nanj priključiti vse kasneje načrtovane objekte, 
z jasno opredeljenim številom priklopljenih objektov oziroma 
opredeljeno količino odpadne vode po posameznem objektu 
in površinah.

(12) Dovozne poti in parkirni prostori so lahko v maka-
damski ali utrjeni (tlakovani ali asfaltirani) izvedbi. V primeru 
izvedbe utrjenih površin, mora biti odvod padavinskih vod ob-
vezno speljan preko lovilca olj, šele nato se jih lahko odvede 
na enak način kot ostale vode s strešin.

(13) V primeru izvedbe neutrjenih makadamskih poti in 
parkirnih površin, morajo biti padavinske vode zajete najprej 
prečno po vozišču preko pokritih kanalet, ki se povežejo z 
vzdolžnimi odprtimi kanaletami ob cestni konstrukciji, nato pa 
se jih odvede na enak način kot odpadne padavinske vode 
s strešnih površin in drenažne vode iz petega odstavka tega 
člena.

(14) Pri projektiranju odvodnjavanja padavinskih vod je 
potrebno upoštevati tehnične usmeritve in priporočila Hidra-
vlične presoje obstoječega in predvidenega stanja pozidave 
(izdelovalec Geomet d.o.o., št. 118-4/2020_dop., julij 2020), ki 
je sestavni del OPPN.

(15) Objekti za odpadno vodo morajo biti ustrezno te-
snjeni.

(16) Izvedba odvoda drenažnih voda iz neposredne oko-
lice vkopanih delov objekta je priporočljiva samo v primeru 
podkletenih objektov.

33. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Izvede se nov NN podzemni električni priključni vod iz 
obstoječe električne omarice.

(2) Za posamezne parcele se izvedejo ločene merilne 
omarice, dovoljeno je tudi združevanje merilnih mest.

(3) Potek električnega voda je prikazan v kartografskem 
delu. V primeru, da se izkažejo tehnični ali kakšni drugi razlogi 
za drugačen potek predvidenega elektroenergetskega omrežja, 
je sprememba možna ob soglasju upravljalca.

34. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Izvede se telekomunikacijski vod s priključitvijo na 
obstoječe omrežje.

(2) Potek voda je prikazan v kartografskem delu. V prime-
ru, da se izkažejo tehnični ali kakšni drugi razlogi za drugačen 
potek predvidenega omrežja, je sprememba možna ob soglasju 
upravljalca.

35. člen
(ogrevanje)

(1) Objekti se ogrevajo individualno ali skupinsko. Dovo-
ljene so cisterne za kurilno olje, utekočinjen naftni plin, zemelj-
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ski plin ter ogrevanje z obnovljivimi viri (sončne celice, toplotna 
črpalka, biomasa idr.).

(2) V okolici območja OPPN trenutno ni zgrajen noben 
javen daljinski sistem ogrevanja (plinovod, vročevod, biomasa). 
Če se bo daljinski sistem ogrevanja v prihodnosti zgradil tudi 
v širšem območju, je priključitev objektov nanj priporočljiva.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

36. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Tlorisni gabariti stavb: dovoljeni so tudi drugačni tlorisi 
stavb glede na prikaz v kartografskem delu, ob pogoju, da je 
objekt v celoti umeščen znotraj gradbene meje.

(2) Višinska kota: Višinska kota posameznega objekta, 
ki je določena v tem odloku, lahko odstopa do 0,5 m navzdol 
in navzgor.

(3) Meja in velikost gradbene parcele: Dopustno je od-
stopanje od meje in velikosti gradbenih parcel, ob upoštevanju 
predpisanega faktorja zazidanosti.

(4) Prometne, komunalne in energetske ureditve: Pri re-
alizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, po-
vršin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, 
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, 
če se pri nadaljnem podrobnejšem proučevanju pridobljene 
rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika ali omogočajo boljšo prometno funkcioniranje in dosto-
pnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati 
prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v 
nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi 
in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo oziroma upravljalci 
posameznega voda.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

37. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih rešitev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem 
območju dopustni naslednji posegi:

– odstranitev objektov in naprav,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, prizidave, novogra-

dnje skaldno z pogoji, ki jih določa ta odlok,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 

dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je možno 
zagotoviti ustrezno število parkirnih mest,

– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, skladno z 
določili odloka.

XIII. KONČNE DOLOČBE

38. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je stalno na vpogled na sedežu Občine Miren - 
Kostanjevica in Upravni enoti Nova Gorica.

39. člen
(uveljavitev)

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

Št. 350-22/2015-71
Miren, dne 20. julija 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

2086. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem 
selu

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica je na podla-
gi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP 
(106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi 
z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica 
(Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) na 12. redni seji dne 
16. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošno)

(1) S tem odlokom se na podlagi Sklepa o začetku pripra-
ve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
OP16, Rikidence v Opatjem selu (Uradni list RS, št. 23/18) in 
61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 
– popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) sprejme Občinski po-
drobni prostorski načrt za območje OP16, Rikidence v Opatjem 
selu (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) OPPN je izdelan v skladu s sledečimi predpisi:
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 

št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 
– popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),

– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),

– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17),
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18),
– Tehnična smernica TSG-V-006:2018 Razvrščanje 

objektov,
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/13, 10/14, 50/14, 
87/15, 21/16 in 14/20).

(3) Ta odlok določa območje OPPN in temu območju 
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ure-
ditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za 
celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za 
varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve 
in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora ter dopustna odstopanja 
od načrtovanih rešitev.

2. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge.
(2) Tekstualni del OPPN je vključen v ta odlok.
(3) Grafični del vsebuje naslednje risbe:
1. Izsek iz OPN: izsek iz grafičnega načrta kartografskega 

dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostor-
ske ureditve na širšem območju;

2. Širša situacija: prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji;

3. Parcelacija: območje podrobnega načrta z obstoječim 
parcelnim stanjem;
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4. Zazidalna situacija;
5. Načrt infrastrukture;
6. Zakoličbena situacija.
(4) Priloge vsebujejo naslednje dokumente:
1. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega pro-

storskega načrta za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu 
(Uradni list RS, št. 23/18);

2. Smernice nosilcev urejanja prostora:
– Zavod RS za varstvo narave, št. 5-III-1047/2-O-18/ACG, 

datum 10. 12. 2018;
– ELES d.o.o., št. S18-063/594/kb, datum 13. 12. 2018;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, št. 350-257/2018-2-DGZR, datum 27. 11. 2018;
– Elektro Primorska d.d., št. 2514, datum 17. 12. 2018;
– Kraški vodovod Sežana d.o.o., št. 610-0536/2018-2, 

datum 10. 12. 2018;
– Občina Miren - Kostanjevica, št. 350-2/2018-15, datum 

17. 12. 2018;
– Direkcija RS za vode, št. 35020-216/2018-2, datum 

9. 1. 2019;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., 

št. K-255/2018, datum 23. 11. 2018;
– Komunala Nova Gorica d.d., št. SM-VI-01/18, datum 

30. 11. 2018;
– Direkcija RS za infrastrukturo, št. 37167-3216/2018/4 

(1507), datum 10. 1. 2019;
– Telekom Slovenije d.d., št. 1761...039, datum 4. 12. 

2018.
3. Mnenja nosilcev urejanja prostora:
4. Odločba Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-

410/2018/4, datum 18. 12. 2018 z navedbo, da celovite presoje 
vplivov na okolje ni treba izvesti.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega zemljišče parcel št. 2217/1, 
2217/2, 2220, 2221, 2222, 2223, 2235/1 ter dele parcel 
št. 2224, 2225, 2226, 2234/1, 2235/2, vse k.o. 2328 Opatje 
selo.

(2) Območje OPPN meri 2,1 ha.
(3) Obseg in meja območja OPPN sta razvidna v grafič-

nem delu OPPN.

4. člen
(prostorske enote)

(1) V območju OPPN je 17 gradbenih parcel stavb. Prika-
zane so v grafičnem delu OPPN in označene s številkami od 
1 do 17. Posamezna gradbena parcela stavbe obsega celotno 
površino zemljišča parcele po novi parcelaciji.

(2) Stanovanjske hiše se umeščajo po ena na vsako 
gradbeno parcelo stavbe.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

III.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev  
s sosednjimi območji

5. člen
(vplivno območje)

(1) V času gradnje vplivno območje OPPN zajema ze-
mljišča znotraj območja OPPN ter zemljišča zunaj območja 
potrebna za gradnjo infrastrukture.

(2) Po izgradnji prostorskih ureditev vplivno območje ob-
sega zemljišča območja OPPN.

(3) Prostorske ureditve OPPN nimajo negativnih vplivov 
na sosednja območja.

6. člen
(povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje se infrastrukturno povezuje na obstoječo ozi-
roma rekonstruirano omrežje gospodarske javne infrastrukture, 
ki poteka vzdolž javne ceste v južnem delu območja OPPN.

(2) Potrebna družbena infrastruktura je na voljo v Opatjem 
selu, Kostanjevici na Krasu in Mirnu.

III.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin

7. člen
(vrste gradenj in sprememb namembnosti)

(1) V območju OPPN je dovoljena gradnja objektov, ki so 
navedeni v tem členu, in sicer v skladu s predpisi iz tretje in 
četrte alineje drugega odstavka 1. člena tega odloka.

(2) Glavni objekti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 11210 Dvostanovanjske stavbe.
(3) Pripadajoči objekti:
– 12420 Garažne stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo 

skladiščne stavbe do 20 m2 (npr. drvarnica, lopa ...), rezervoarji 
in cisterne za vodo prostornine do 20 m3 ter podzemni rezervo-
arji goriva za ogrevanje do 5 m3,

– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo 
zaklonišča in nadstrešnice.

(4) Ostali dopustni objekti, ki so potrebni za gradnjo in 
uporabo objektov iz prejšnjih dveh odstavkov:

– 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 
ceste in gozdne ceste,

– 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
– 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za 

tehnološko vodo,
– 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen 

zrak,
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),
– 22232 Čistilne naprave: samo za potrebe območja 

OPPN,
– 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi,
– 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-

acijo in prosti čas: samo bazen za kopanje,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje,
– 3 Drugi gradbeni posegi: razen 32130 Objekti za ogla-

ševanje in informacijski panoji.
(5) Na posamezni gradbeni parceli stavbe se lahko zgradi 

po največ eden pripadajoči objekti iste vrste.

8. člen
(dejavnosti)

(1) Območje je namenjeno gradnji nove stanovanjske 
prostostoječe gradnje s potrebno infrastrukturo na način, ki bo 
omogočal navezavo načrtovanega območja v južni smeri na 
obstoječo infrastrukturo.

(2) Dovoljene so tudi poslovne dejavnosti brez sprejema 
strank in dostave v območju OPPN.

9. člen
(načrt parcelacije)

(1) Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki 
je določen v grafičnem delu OPPN.

(2) Parcelne meje med zasebnimi zemljišči potekajo smi-
selno skladno s podrobnejšo parcelacijo iz načrta parcelacije. 
Smiselno skladno pomeni, da je dopusten vzporeden premik 
parcelne meje tako, da se ohranja koncept delitve na gradbene 
parcele stavb. Gradbena parcela stavbe ne sme biti manjša 
od 600 m2.

(3) Zemljišče, ki je na risbi 6. Načrt parcelacije ozna-
čeno kot sekundarni priključek, se lahko po izvedbi krožišča 
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na državni cesti odparcelira in pripoji k sosednjim gradbenim 
parcelam stavb.

III.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

10. člen
(zasnova gradenj)

(1) V območju OPPN se zgradi 17 prostostoječih eno- ali 
dvostanovanjskih hiš.

(2) V območju OPPN se lahko gradijo samo objekti, ki so 
dopustni po tem OPPN.

(3) Gradnja stavb, ki so manj zahtevni objekti, je dopustna 
samo na zazidljivi površini. Zazidljiva površina je prikazana v 
zazidalni situaciji. Izven zazidljive površine je dopustna gradnja 
objektov, ki niso stavbe.

(4) Del stavbe, ki je manj zahteven objekt in ki bi kot 
samostojni objekt sodil, po predpisih navedenih v 1. členu, v 
kategorijo garaž ali nadstrešnic kot enostaven ali nezahteven 
objekt, lahko presega gradbeno mejo po pogojih, ki jih ta OPPN 
določa za enostavne in nezahtevne objekte.

(5) Gradnja enostavnega ali nezahtevnega objekta mora 
biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 1,5 m, če je 
objekt tak, da se lahko vanj ali pod njega stopi. Ta odmik je 
lahko tudi manjši na podlagi pridobljenega soglasja lastnika 
sosednje parcele. Pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih 
odmik ni predpisan.

(6) Gradnja podzemnega dela objekta ni omejena z grad-
benimi mejami in predpisanimi gabariti.

(7) Stanovanjske hiše morajo imeti pritličje in nadstropje. 
Namesto nadstropja je dovoljena izvedba z mansardo. Dopu-
stne so kleti. Stanovanjske stavbe na gradbenih parcelah stavb 
od št. 10 do 17 so lahko izvedene tudi v pritlični izvedbi.

(8) Najvišja višina stavbe je 8,5 m nad koto tal pritličja 
oziroma nad koto tal etaže, ki se nahaja nad etažo, ki je v celoti 
vkopana v terenu vsaj s treh strani. To višino lahko presega 
dimnik, če je to potrebno zaradi tehničnih potreb.

11. člen
(oblikovanje streh)

(1) Strehe dvo- ali večkapne.
(2) Pri asimetričnih strehah prečna dolžina posamezne 

strešine ne sme biti daljša od 60 % skupne prečne dolžine 
obeh strešin. Strešine imajo naklon proti zunanjosti objekta. 
Posamezna strešina je lahko enokapna, če se njen najvišji del 
zaključi ob fasadnem zidu, ki sega nad njo. Prečna širina take 
strešine znaša do 30 % širine objekta v prečni širini strešine.

(3) Naklon streh je 33 %. Del strehe je lahko naklona do 
5 %, v skupni površini do največ 50 % površine tlorisne pro-
jekcije vseh strešin; ta del strehe mora biti nižji od slemena 
objekta vsaj 1 m.

(4) Strešni čopi in frčade niso dopustni.
(5) Strehe pripadajočih objektov so lahko naklona do 5 % 

ali naklona 33 %, lahko so tudi večkapne.
(6) Strešna kritina strehe naklona 33 % je opečni korec.
(7) Dovoljena orientacija najvišjega slemena stanovanj-

ske hiše na gradbeni parceli stavb:
– št. 1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15 in 16 pod kotom 280° glede 

na sever v smeri urinega kazalca,
– št. 3, 4, 5, 6 in 7 pod kotom 73° glede na sever v smeri 

urinega kazalca,
– št. 10 pod kotom od 280° do 295° glede na sever v 

smeri urinega kazalca ter
– št. 13 in 17 pod kotom 65° do 85° glede na sever v smeri 

urinega kazalca.

12. člen
(oblikovanje fasad)

(1) Dovoljene barve fasad po RGB barvni lestvici v sestavi 
iz rdeče, zelene in modre vsake v razponu od 200 do 255 pri 
čemer v barvni sestavi odtenek modre ali zelene ne sme prese-

gati vrednosti rdeče komponente (npr. bela barva ali nenasičeni 
svetli toni toplih barv). RGB barvna lestvica (red-green-blue) je 
iz kombinacije osnovnih barv rdeče, zelene in modre, vsake v 
256 odtenkih.

(2) Barve fasade se določijo v dokumentaciji za gradbeno 
dovoljenje (npr. navedba oznake barve in proizvajalca ali RGB 
vrednosti). Pogoj glede barv fasad ne velja za fasade iz vidne-
ga naravnega kamna ali nebarvanega lesa.

(3) Fasade stanovanjskih stavb so ometane. Deli ali po-
samezne fasade se lahko izvedejo tudi v naravnem kamnu ali 
lesu; površina teh delov fasade ne sme presegati 25 % površine 
vseh fasad.

(4) Vidna fasadna opeka ni dovoljena.
(5) Vidni kamen za fasado je lahko samo apnenec ali 

dolomit.

13. člen
(ostalo oblikovanje)

(1) Vidni kamen za zidove ali tlake je lahko samo apnenec 
ali dolomit.

(2) Ograja ali mejni zid ob parcelni meji se lahko izvede 
brez soglasja soseda. Ograja, ki je locirana v odmiku do 1,5 m 
od parcelne meje, se lahko izvede v višini nad tlemi do 1,8 m. 
Ograja, ki je locirana v odmiku večjem od 1,5 m od parcelne 
meje, se lahko izvede v višini do 2,4 m. Višina kamnitega dela 
ograje je največ 1,0 m.

(3) Podporni zid, ki preprečuje zdrs zemljine, je lahko 
visok največ 1,5 m nad tlemi. V primeru, da se podporni zid 
izvede kaskadno, je širina kaskade vsaj 1,0 m. Če višina 
podpornega zidu presega 1,0 m, se nanj lahko namesti ograja 
višine največ 1,0 m.

(4) Mejna ograja je lahko samo iz kovinskih palic oziroma 
cevi, lesena, mrežna oziroma žična ali iz žive meje. Deli ograje 
v tleh so lahko betonski.

(5) Uporaba betona pri mejnih ali podpornih zidovih je 
dopustna samo, če se izvede tudi obloga iz vidnega kamna.

(6) Pripadajoči objekti se oblikujejo skladno z glavnim 
objektom. Pripadajoče stavbe ne smejo presegati višine 3,7 m, 
če so krite s streho naklona 33 % oziroma 3,3 m, če je naklon 
strehe do 5 %.

(7) Višina objektov in vegetacije v bližini ceste je pogojena 
z zagotavljanjem ustrezne preglednosti javne ceste.

(8) Za ostale vsebine, za katere v tem OPPN niso podani 
prostorski izvedbeni pogoji, se upoštevajo prostorski izvedbeni 
pogoji iz OPN.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen
(splošno)

(1) Gospodarska javna infrastruktura se gradi sočasno 
v območju gospodarske javne infrastrukture. Ta določba ne 
velja za priključni vod od distribucijskega omrežja do mesta 
priključka za stanovanjsko hišo.

(2) Stik med gospodarsko javno infrastrukturo in zaseb-
nim priključkom se mora izvesti na mestu, ki je dostopen upra-
vljavcu infrastrukture.

(3) Napeljave gospodarske javne infrastrukture vključno z 
zasebnimi priključnimi vodi izven stavb so podzemne.

(4) Gospodarska javna infrastruktura in posegi v njene 
varovalne pasove se načrtujejo v skladu s smernicami in pro-
jektnimi pogoji upravljavca.

(5) Križanja gospodarske javne infrastrukture se izvedejo 
v ustreznih horizontalnih in vertikalnih odmikih.

(6) Novi infrastrukturni vodi se geodetsko posnamejo. 
Digitalni posnetek infrastrukture se dostavi upravljavcu infra-
strukturnega voda.
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(7) Infrastrukturni priključni vodi za potrebe gradbene 
parcele stavbe št. 16 lahko potekajo tudi ob vzhodnem robu 
gradbene parcele stavbe št. 14.

15. člen
(promet)

(1) Dovoz do območja OPPN se izvede z južne strani s 
priključkom na obstoječo javno državno cesto (R3–614/1048, 
regionalna cesta III. reda, Opatje selo–Komen) preko novo 
predvidenega krožišča.

(2) Dovoljen je tudi sekundarni cestni priključek na javno 
cesto (javna pot št. 760017), vendar samo kot dovoz do grad-
benih parcel stavb št. od 10 do 17.

(3) Dovoljena je izvedba in uporaba gradbiščnega priključ-
ka na državno cesto za čas gradnje v območju OPPN.

(4) V območju OPPN se izvede osrednja cesta (ozna-
ka 0), ki se priključuje na javno (regionalno) cesto po izvedbi 
novega krožišča. Za dovoz do posameznih gradbenih parcel 
stavb se izvede sekundarne cestne dovoze (ceste L1, L2 in 
D1).

(5) Osrednja cesta 0 se zaključi z obračališčem.
(6) V območju se dovoli motorni promet samo z osebnimi 

in kombiniranimi vozili ter motorji. Tovorna vozila so dovoljena 
samo za intervencijo in dostavo.

(7) Potrebno število parkirnih mest za stanovalce in obi-
skovalce je potrebno urediti znotraj gradbenih parcel stavb. 
Vozila se na javno cestno omrežje priključujejo čelno.

(8) Upravljavec državnih cest ne bo zagotavljal dodatnih 
ukrepov varstva pred hrupom za načrtovano območje hrupno 
občutljivih dejavnosti, kakor tudi ne zaščite pred morebitnimi 
drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja ceste.

16. člen
(vodovod)

(1) Območje se opremi z vodovodnim omrežjem priključe-
nim na obstoječi javni vodovod, ki poteka vzdolž državne ceste.

(2) Obstoječi vodovod, ki poteka v območju OPPN se 
opusti in nadomesti z novim, ki se umesti na rob območja 
OPPN ob državno cesto.

(3) Izvede se notranje vodovodno omrežje do vseh po-
rabnikov.

(4) V primeru fazne izvedbe vodovodnega omrežja se 
mora preprečiti mrtve rokave javnega vodovoda.

(5) Območje se opremi s hidrantnim omrežjem.

17. člen
(odpadne vode)

(1) Območje se opremi s kanalizacijskim omrežjem za 
ločeno odvajanje odpadnih voda.

(2) Vsi povezovalni vodi in objekti za odpadno vodo mo-
rajo biti ustrezno tesnjeni.

(3) Kanalizacija odpadnih fekalnih voda se priključuje na 
obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka vzdolž državne ceste.

(4) Stanovanjske stavbe se morajo priključiti na kanaliza-
cijsko omrežje odpadnih fekalnih voda.

(5) Odpadne padavinske vode z zasebnih površin se 
ponika v območju gradbene parcele stavbe.

(6) Odpadne padavinske vode z utrjenih javnih površin se 
preko lovilca olj ponika v ponikovalnih poljih v območju javnih 
površin.

(7) Potrebno je upoštevati geološko geotehnične in hidro-
loške študije ustreznosti ponikanja odpadnih padavinskih voda.

(8) Odvajanje odpadnih padavinskih voda z državne ceste 
mora biti ločeno in neodvisno od odvajanja odpadnih padavin-
skih voda iz območja OPPN.

(9) Padavinske vode z utrjenih površin gradbene parcele 
stavbe je potrebno prestrezati tako, da ne prehajajo po površini 
na sosednja zemljišča.

18. člen
(komunalni odpadki)

Komunalne odpadke se zbira v javnem ekološkem otoku, 
ki se nahaja izven območja OPPN neposredno ob križišču z dr-
žavno cesto. Ob gradnji novega krožišča za potrebe priključitve 
območja OPPN se bo ekološki otok povečal, da bo zadoščal 
tudi za potrebe območja OPPN.

19. člen
(elektroenergetika)

(1) Območje OPPN se opremi z nizkonapetostnim ele-
ktroenergetskim omrežjem, ki se priključi na obstoječo trans-
formatorsko postajo. Omrežje se izvede v podzemni cevni 
kanalizaciji.

(2) Distribucijska elekroenergetska infrastruktura se lahko 
gradi do meje sosednjih zemljišč tudi brez soglasja soseda.

(3) Obstoječi srednjenapetostni daljnovod se opusti in 
nadomesti z novo kabelsko povezavo, ki se umesti v območju 
gospodarske javne infrastrukture na javnih površinah.

20. člen
(elektronske komunikacije)

Območje se lahko opremi z elektronskim komunikacijskim 
omrežjem, ki se priključi na obstoječe omrežje. Omrežje se 
izvede v podzemni cevni kanalizaciji.

21. člen
(javna razsvetljava)

(1) Površine ceste se lahko opremi s cestno razsvetljavo.
(2) Cestno razsvetljavo je potrebno uskladiti z razsvetljavo 

novo predvidenega krožišča na regionalni cesti.
(3) Prepovedano je osvetljevanje nočnega neba s svetlob-

nimi reflektorji usmerjeni v nebo oziroma usmerjenimi tako, da 
del svetlobnega snopa osvetljuje nebo. Dovoljena je vgradnja 
izključno takšnih svetilk zunanje razsvetljave, ki imajo snop 
svetlobe usmerjen izključno na talno površino oziroma površino 
objektov, tako da svetloba iz vgrajene svetilke neposredno ne 
osvetljuje neba. To določilo ne velja za svetilke z LED diodami, 
ki se napajajo s fotovoltaičnimi celicami vgrajenimi v svetilko, 
moči do 1 W na svetilko.

(4) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin se upo-
števa ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, ki jih 
določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaže-
vanja okolja.

(5) Za javno razsvetljavo se uporabljajo svetila, ki ne 
oddajajo ultravijolične svetlobe.

(6) Javna razsvetljava se načrtuje tako, da je mogoče 
določeno število svetil, ki niso vedno potrebna, ločeno izklopiti. 
V nočnem času ostane prižgano minimalno število luči kolikor 
še dopuščajo varnostni razlogi.

22. člen
(plinovodno omrežje)

Območje se lahko opremi s plinovodnim omrežjem.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

23. člen
(vplivi na okolje)

S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih 
materialov v času gradnje je treba preprečiti emisije prahu, 
tekočin, odpadne embalaže in gradbenih materialov.

24. člen
(varstvo narave)

(1) Za zunanje osvetljevanje naj se uporabljajo svetilke z 
barvnim spektrom pod ali vključno 3000 K.
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(2) Pri načrtovanju zunanje ureditve okolice hiš naj se 
načrtuje urejanje z avtohtono kraško vegetacijo.

(3) V primeru, da se med zemeljskimi deli odkrije po-
tencialna geološka naravna vrednota (minerali, fosili, tekton-
ske strukture) ali podzemna geomorfološka naravna vrednota 
(jame, brezna), je potrebno začasno zaustaviti dela, najdbo 
zaščititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo pristojno 
za ohranjanje narave.

25. člen
(varstvo voda)

(1) Celotno območje spada v vodovarstveno območje na 
občinskem nivoju v III. varstvenem režimu.

(2) Posegi v prostor ne smejo poslabševati stanja voda, 
morajo omogočati varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
morajo ohranjati naravne procese, naravno ravnovesje vodnih 
in obvodnih ekosistemov.

26. člen
(varstvo zraka)

(1) Upoštevati je potrebno normative glede dopustnih 
emisij iz objektov in dejavnosti v območju OPPN.

(2) Kurjenje na prostem, razen za pripravo hrane, ni 
dovoljeno.

(3) Zasnova in uporaba objektov mora zagotavljati ustre-
zno kakovost zraka v bivalnih prostorih.

27. člen
(varstvo pred hrupom)

V območju OPPN velja III. stopnja varstva pred hrupom v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19).

28. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim 
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene povr-
šine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih 
so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sred-
stva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, 
za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. 
Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje 
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi.

(2) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemlji-
šče, na katerem ima investitor pravico poseganja.

(3) V času izvedbe se določi območje gibanja motornih 
vozil in strojev in prepove manipulacijo na ostalih površinah.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen
(požarna varnost)

(1) Za potrebe zagotavljanja požarnega varstva se izvede 
ustrezno hidrantno omrežje z zagotovljenimi količinami potreb-
ne požarne vode.

(2) Vse ulice morajo omogočati intervencijski dovoz.
(3) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane 

tako, da njihova konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosil-
nost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov 
določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.

(4) V območju se ne načrtujejo objekti namenjeni poslovni 
ali storitveni dejavnosti, ki bi lahko pomenili povečana požarna 
tveganja.

(5) Pri gradnji in vzdrževanju je potrebno upoštevati pa-
sivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom. V OPPN so 
upoštevani ukrepi varstva pred požarom. Zagotovljeni so pogoji 

za varen umik ljudi in premoženja iz objektov, kar zagotavlja 
zadostno število ustrezno razmeščenih izhodov, ki vodijo do 
zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna 
mesta, ki niso v coni nevarnosti. Zagotovljen je potreben odmik 
med objekti ali potrebna protipožarna ločitev. Prometne in de-
lovne površine za intervencijska vozila so za celoten kompleks 
zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč 
in ustreznim režimom prometa, širino poti, uvozno izvoznimi ra-
diji na uvozih do objektov in možnost obračanja intervencijskih 
vozil na koncu poti.

(6) V delu območja OPPN in bližnji okolici velja 1. stopnja 
požarne ogroženosti gozdov.

30. člen
(druge nesreče)

(1) V območju OPPN ni ogroženih območij glede poplav-
nosti, erozije, visoke podtalnice, plazovitosti ali plazljivosti.

(2) Konstrukcijska zasnova objektov mora biti izvedena 
protipotresno varno za projektni pospešek tal 0.15 g (povratna 
doba 475 let).

(3) Glede na dopustne dejavnosti v območju ni verjetna 
možnost razlitja nevarnih snovi.

(4) Zasnova objektov mora upoštevati geološko geome-
hansko stanje terena.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen
(etapnost)

(1) Pred začetkom gradenj v območju OPPN je potrebno 
izvesti parcelacijo območja gospodarske javne infrastrukture.

(2) Pred izdajo gradbenih dovoljenj za stanovanjske stav-
be je potrebna izdaja gradbenega dovoljenja za komunalno 
opremo v območju gospodarske javne infrastrukture. Komunal-
na oprema mora vključevati vsaj vodovodno omrežje, kanaliza-
cijo odpadnih fekalnih voda, kanalizacijo odpadnih padavinskih 
voda z utrjenih javnih površin (ceste, pločniki), ponikovalna po-
lja, elektroenergetsko omrežje in ceste znotraj območja OPPN 
(cesta 0, cesta L1, cesta L2 in cesta D1).

(3) Pred izdajo uporabnih dovoljenj za stanovanjske hiše 
je potrebna izdaja uporabnega dovoljenja za komunalno opre-
mo iz prejšnjega odstavka ter izvedeno krožišče na mestu 
priključka ceste 0 na državno cesto.

(4) Za čas gradnje stanovanjskih stavb se lahko izvede in 
uporablja gradbiščni priključek na državno cesto ter sekundarni 
priključek na javno pot št. 760017.

(5) Pred začetkom gradnje stanovanjskih stavb na grad-
benih parcelah stavb št. 4, 8, 9 in 10 je potrebna opustitev in 
nadomestitev srednjenapetostnega elektroenergetskega voda 
z novo kabelsko povezavo, ki se umesti v območju gospodar-
ske javne infrastrukture.

(6) Za izdajo uporabnih dovoljenj za stanovanjske stavbe 
na gradbenih parcelah stavb št. 7, 11, 12, 13, 14 in 15 ne velja 
pogoj izvedenega krožišča iz tretjega odstavka tega člena.

(7) V primeru fazne izvedbe komunalne opreme mora biti 
delna izvedba usklajena z zasnovo omrežja celotnega območja 
in dimenzionirana glede na potrebe celotnega območja.

VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ

32. člen
(odstopanja)

(1) Dovoljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 
in tehničnih rešitev so določena pri posameznih vsebinah v 
tem odloku.

(2) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov go-
spodarske javne infrastrukture ter priključkov zaradi zagota-
vljanja ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod 
pogojem, da z načrtovanimi spremembami soglašajo upravljav-
ci posameznih omrežij.
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IX. KONČNI DOLOČBI

39. člen
(vpogled)

OPPN je na vpogled na Občini Miren - Kostanjevica in 
Upravni enoti Nova Gorica.

40. člen
(uveljavitev)

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

Št. 350-2/2018-49
Miren, dne 20. julija 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

2087. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda za turizem Občine Miren - 
Kostanjevica

Na podlagi 43. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 17. čle-
na Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 
– UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 
12. redni seji dne 16. 7. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Obči-

ne Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 16/18) se v prvem 
odstavku 16. člena besedilo »ki ga sestavljajo trije člani« nado-
mesti z besedilom: »ki ga sestavlja pet članov«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0014/2020-3
Miren, dne 16. julija 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

2088. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele 
št. 1766/5, 1766/6 in 1766/7 vse k. o. 2331 
VOJŠČICA

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 12. redni seji dne 16. 7. 2020 sprejel

S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra  
v lasti Občine Miren - Kostanjevica  

za parcele št. 1766/5, 1766/6 in 1766/7  
vse k. o. 2331 VOJŠČICA

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – 

javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobijo 
naslednje nepremičnine:

– parc. št. 1766/5 k. o. 2331 VOJŠČICA, ki v naravi pred-
stavlja javno pot, deloma kategorizirano v Odloku o kategori-
zaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 75/15) kot javna pot JP760502 Križišče – do HŠ 41d, 
deloma nekategorizirano

– parc. št. 1766/6 k. o. 2331 VOJŠČICA, ki v naravi pred-
stavlja javno pot, kategorizirano v zgoraj navedenem odloku 
kot javna pot JP760503 LC 260031 – povezava na JP 760501

– parc. št. 1766/7 k. o. 2331 VOJŠČICA, ki v naravi pred-
stavlja javno pot, kategorizirano v zgoraj navedenem odloku kot 
javna pot JP760501 Križišče–spomenik–križišče.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da imajo navedene nepremič-
nine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedenih nepremičninah zazna-
muje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 
Občine Miren - Kostanjevica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0010/2020-2
Miren, dne 16. julija 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

po pooblastilu podžupan 
Občine Miren - Kostanjevica

Zvonko Ferfolja

2089. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena – javnega dobra 
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo 
št. 1695 k. o. 2330 SELA NA KRASU

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o ureja-
nju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 12. redni seji dne 16. 7. 2020 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra  
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo  

št. 1695 k. o. 2330 SELA NA KRASU

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – jav-

nega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi nepre-
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mičnina parc. št. 1695 k. o. 2330 SELA NA KRASU, ki v naravi 
predstavlja nekategorizirano javno pot.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremič-
nina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po 
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Ob-
čine Miren - Kostanjevica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0011/2020-2
Miren, dne 16. julija 2020

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

po pooblastilu podžupan
Občine Miren - Kostanjevica

Zvonko Ferfolja

SLOVENJ GRADEC

2090. Sklep o spremembi Sklepa o postopku 
priprave sprememb in dopolnitev Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Slovenj Gradec – SD OPN 3

Na podlagi prvega odstavka 18. in 46. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno preči-
ščeno besedilo) ter na osnovi 17. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno 
besedilo – Statut MOSG-UPB-2, 31/20) je župan Mestne obči-
ne Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o postopku priprave 

sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine  

Slovenj Gradec – SD OPN 3

1. člen
Uvodna določba

S tem sklepom se spremeni Sklep o postopku priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem na-
črtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3, ki je bil sprejet 
dne 16. aprila 2018 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/18.

Sprememba se nanaša na I. in II. točko sklepa o postopku 
priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem pro-
storskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3. 
Sprememba se nanaša na predmet SD OPN 3.

2. člen
Vsebina spremembe

Spremeni se četrti odstavek I. točke sklepa tako, da se 
glasi:

Spremembe se nanašajo na umestitev predvidene pro-
metne infrastrukture in vodovarstvene rešitve za zagotovitev 

poplavne varnosti, kar zahteva tudi spremembo namenske 
rabe prostora in spremembo podrobne namenske rabe pro-
stora v posameznih enotah urejanja prostora. Spremembe se 
nanašajo tudi na določitev posebnih prostorskih izvedbenih 
pogojev oziroma na načrtovanje na posameznih EUP z na-
tančnostjo občinskega podrobnega prostorskega načrta, in 
sicer za gospodarsko in industrijsko cono (EUP SG-48, SG-51, 
SG-52 del), poslovno cono Celjska jug (EUP SG-80), Homški 
park (EUP SG-91), stanovanjsko zazidavo Ob Homšnici (EUP 
SG- 57-del), lahko pa tudi na druge enote urejanja prostora, 
v kolikor se zagotovijo gradiva z enako natančnostjo in v taki 
vsebini, kot ju določa pravilnik, ki ureja vsebino, obliko in način 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, rešitve 
pa so prikazane na geodetskem načrtu.

Spremeni se drugo poglavje II. točke sklepa tako, da se 
glasi:

Poleg sprememb namenske rabe prostora za potrebe 
prometne infrastrukture, bomo v postopek SD OPN 3 vključili 
še spremembe, ki jih bodo zahtevale vodovarstvene ureditve 
za zagotovitev poplavne varnosti mesta Slovenj Gradec.

Spremeni se prvi odstavek tretjega poglavja II. točke tako, 
da se glasi:

Smiselno se lahko v postopek vključijo tudi spremembe 
podrobnejše namenske rabe prostora v posameznih enotah 
urejanja prostora na območju občine, kjer bi te spremembe bile 
posledica umestitve prometne infrastrukture ali vodovarstvenih 
rešitev ali to pogojuje podrobnejša namenska raba zemljišč v 
neposredni bližini.

Spremeni se sedmi odstavek tretjega poglavja II. točke, 
ki se glasi:

Za izdelavo SD OPN 3, se je občina odločila, da naroči 
ustrezne strokovne podlage, ki bodo skladne z že izdelanimi 
strokovnimi podlagami in proučila njihovo medsebojno uskla-
jenost z jasno začrtanimi usmeritvami za njihovo gradnjo na 
način, da se maksimira pozitivne učinke pri njihovi umestitvi v 
prostor. Ločeno bo občina naročila strokovne podlage za vodo-
varstvene rešitve in določitev posebnih prostorsko izvedbenih 
pogojev za posamezne enote urejanja prostora, ki so predmet 
sprememb in dopolnitev in na katerih bo občina načrtovala v 
skladu s 17. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu pri-
prave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 
naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in z 2. členom Pravilnika o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

3. člen
Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne 
veljati z dnem objave.

Št. 350-0010/2018
Slovenj Gradec, dne 14. julija 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

ŽELEZNIKI

2091. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 
12. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Nepremičnini katastrska občina 2064 SELCA parcela 

892/1 (ID 7009738), ki ima v Zemljiški knjigi zaznambo javnega 
dobra (grajeno javno dobro lokalnega pomena), se odvzame 
status zaznambe javnega dobra.

II.
Nepremičnina katastrska občina 2064 SELCA parcela 

892/1 (ID 7009738) izgubi status zaznambe javnega dobra z 
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški 
knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznambo javnega dobra in 
se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 
4228 Železniki, matična št.: 5883148000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2020-018
Železniki, dne 22. julija 2020

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar

IG

2092. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu 
za izvedbo projekta »DOM STAREJŠIH 
OBČANOV IN DNEVNI CENTER V OBČINI IG«

Na podlagi 11., 36., in 40. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE)) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list 
RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 13. seji dne 5. 8. 
2020 sprejel

O D L O K
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV  
IN DNEVNI CENTER V OBČINI IG«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega inte-
resa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo pro-
jekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV IN DNEVNI CENTER V 
OBČINI IG« v koncesijski obliki javno-zasebnega partnerstva, 
določeni z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

(2) S tem odlokom Občina Ig kot koncedent tudi določa 
predmet in pogoje za podelitev koncesije, pravice in obveznosti 
koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in 
način financiranja izvedbe projekta.

II. JAVNI INTERES, PREDMET IN MODEL  
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

2. člen
(javni interes)

(1) Občina Ig skladno z določili drugega odstavka 43., 
44. in 99. 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) in skladno s šesto alinejo drugega odstavka 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 11. členom Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), s tem 
odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo 
projekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV IN DNEVNI CENTER 
V OBČINI IG« (v nadaljnjem besedilu: projekt).

(2) Javni interes je izkazan na način:
– razbremenitev obstoječega sistema varstva in oskrbe 

starejših;
– zagotovitev primernega institucionalnega varstva obča-

nom Občine Ig ter njene širše okolice;
– zagotovitev primernega dnevnega varstva starostnikov 

ter skrb za aktivno, varno in kvalitetno preživljanje njihovega 
prostega časa;

– zagotovitev programov in vsebine, prilagojenih potre-
bam in interesom občanov in širše okolice, ki potrebujejo var-
stvo in nego zaradi starosti, invalidnosti in bolezenskih stanj;

– izboljšanje oskrbe starejših v Občini Ig ter njeni okolici;
– razvoj sodobnega koncepta varstva starejših ljudi;
– izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi na Ig-u ter 

njegovi okolici;
– povečanje medgeneracijske povezanosti in povezanosti 

z lokalnim okoljem, z namenom integracije občanov v delo in 
življenje doma ter obratno;

– razbremenitev svojcev oseb, ki obliko institucionalnega 
ali dnevnega varstva nujno potrebujejo;

– zagotovitev novih delovnih mest različnih profilov, pre-
bivalcem Ig-a ter njegove širše okolice, vključno z izobraževa-
njem novo zaposlenih;

– zagotovitev ostalih oblik varstva starejših ljudi, kot so 
dnevni center, možnost kratkotrajnega bivanja, izvajanje po-
moči na domu.

3. člen
(predmet koncesijskega razmerja)

(1) Predmet koncesijskega razmerja je projektiranje, fi-
nanciranje in izgradnja objekta namenjenega institucionalnemu 
varstvu in dnevnemu centru starejših. Izgradnja objekta vklju-
čuje tudi komunalno-prometno ureditev ter ureditev okolice v 
skladu z urbanistično določenimi prostorskimi pogoji in omeji-
tvami, kot je določeno z veljavnimi predpisi.

(2) Predmet koncesijskega razmerja je tudi upravljanje in 
vzdrževanje objekta ter izvajanje javnih programov v objektu 
skozi celotno koncesijsko obdobje.

4. člen
(izvedba projekta)

(1) Za potrebe realizacije projekta bo javni partner pre-
nesel na zasebnega partnerja za čas gradnje stavbno pravico. 
Obseg stavbne pravice in obdobje njenega trajanja bosta do-
govorjena v postopku izbora zasebnega partnerja.

(2) Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu 
objekta bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum o deli-
tvi etažne lastnine na zgrajenem objektu, ki bo v bistvenih ele-
mentih dogovorjen že v postopku izbire zasebnega partnerja. 
Na podlagi sporazuma o delitvi etažne lastnine bo javni partner 



Uradni list Republike Slovenije Št. 108 / 7. 8. 2020 / Stran 4667 

prenesel na zasebnega partnerja za celotno koncesijsko obdo-
bje stavbno pravico na zasebnem delu projekta.

(3) Razdelitev projekta na javni in zasebni del določita 
javni in zasebni partner v postopku izbire zasebnega partnerja.

5. člen
(model javno-zasebnega partnerstva)

(1) Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovo-
ljitev javnega interesa glede na izhodišča in vsebino projekta 
ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt 
je sklenitev javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije 
gradenj.

(2) Koncesija gradenj iz prejšnjega odstavka tega čle-
na se bo izvedla po kombinaciji modelov DFBTO in DFBOT. 
Projekt se bo razdelil na javni del objekta namenjen javnim 
programom občine in na zasebni del objekta, namenjen domu 
starejših občanov. Javni del se izvede v obliki DFBTO, kar po-
meni, da koncesionar prevzame tveganje projektiranja (D-de-
sign), financiranja (F-finance), gradnje (B-build), prenese javni 
del projekta v last občine (T-transfer) in nato upravlja z objek-
tom kot celoto skozi celotno koncesijsko obdobje (O-operate). 
Zasebni del projekta se izvede v obliki DFBOT, kar pomeni, da 
koncesionar prevzame tveganje projektiranja (D-design), finan-
ciranja (F-finance), gradnje (B-build), nato upravlja z objektom 
kot celoto skozi celotno koncesijsko obdobje (O-operate) in ob 
izteku koncesije prenese še zasebni del projekta v last občine 
(T-transfer).

III. OBVEZNOSTI KONCEDENTA IN KONCESIONARJA

6. člen
(pravice in obveznosti koncedenta)

(1) Koncedent bo v projekt vložil v obliki stavbne pravice 
naslednja zemljišča:

– parc. št. 1866/5 (1D 6861981), k.o. 1700 lg, se nahaja v 
območju IG09-1/SB in IG09-2/ZD v izmeri 12.117 m²,

– parc. št. 1867/5 (1D 6861983), k.o. 1700 lg, se nahaja v 
območju IG09-1/MO in v IG09-2/ZD v izmeri 15.098 m².

(2) Skupna izmera navedenih zemljišč, na katerih je pred-
videna izvedba projekta, znaša 27.215 m2.

(3) Koncedent bo potrjeval dokumentacijo v fazi reali-
zacije projekta ter bo v okviru svojih pristojnosti sodeloval pri 
pridobitvi potrebnih dovoljenj in soglasij, kolikor je to potrebno 
za realizacijo projekta.

7. člen
(obveznosti koncesionarja)

(1) Koncesionar prevzema obveznost izvedbe projekti-
ranja, priprave zemljišča in izgradnje celotnega objekta, ob-
veznost pridobitve gradbenega dovoljenja in drugih potrebnih 
upravnih dovoljenj, vrisa objekta v kataster stavb ter priprave 
načrta delitve etažne lastnine po terminskem planu, ki bo do-
govorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Koncesionar bo moral v celoti zagotoviti tudi financira-
nje prevzetih obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

(3) Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje nalog 
po pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu in za vso škodo, ne 
glede na vzrok oziroma razlog, ki bi utegnila nastati konceden-
tu ali tretjim osebam v zvezi z izvajanjem nalog iz tega akta o 
javno-zasebnem partnerstvu in pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu.

(4) Koncesionar prevzame obveznost pridobitve ustreznih 
upravnih dovoljenj, potrebnih za prevzem in normalno uporabo 
objektov (npr. uporabno dovoljenje).

(5) Ostale poglavitne dolžnosti koncesionarja so, da bo:
– izvajal javno-zasebno partnerstvo s skrbnostjo dobrega 

strokovnjaka in dobrega gospodarstvenika, v skladu z zakoni, 
drugimi predpisi in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu;

– upošteval tehnične, zdravstvene in druge normative in 
standarde, povezane z izvajanjem nalog po sklenjeni pogodbi 
o javno-zasebnem partnerstvu;

– kot dober gospodarstvenik uporabljal, redno vzdrževal 
in upravljal objekt, naprave in opremo na način, da se ob 
upoštevanju časovnega obdobja trajanja razmerja ohranjala 
njihova vrednost in omogočala njihova normalna uporaba;

– poročal javnemu partnerju o izvajanju javno-zasebnega 
partnerstva na njegovo zahtevo;

– omogočal nemoten nadzor nad izvajanjem pogodbe 
o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer se predmetne za-
veze zasebnega partnerja podrobneje opredelijo s pogodbo 
o javno-zasebnem partnerstvu.

8. člen
(ureditev etažne lastnine in upravljanje)

(1) Partnerja bosta po opravljenem prevzemu objekta 
in sklenitvi sporazuma o vzpostavitvi etažne lastnine sklenila 
pogodbo o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki, ki bo 
opredeljevala pravice in obveznosti etažnih lastnikov.

(2) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena bosta par-
tnerja skupaj opredelila način upravljanja, vzdrževanja, za-
varovanja objekta in druge elemente, potrebne za nemoteno 
uporabo in delovanje objekta skladno z namenom te pogodbe.

9. člen
(druge pravice in obveznosti)

(1) Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki 
niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo s koncesijsko po-
godbo oziroma pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Kon-
cesijska pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja 
uravnoteženo izvajanje koncesije.

(2) S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni meha-
nizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega 
interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

IV. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA IN POGOJI  
TER MERILA ZA IZBOR

10. člen
(postopek izbire)

(1) Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa 
po postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi 
na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem 
glasilu EU. Sklep o začetku postopka izvedbe javnega razpisa 
sprejme župan.

(2) Postopek konkurenčnega dialoga se izvede v skladu 
z zakonom, ki ureja javno naročanje.

(3) V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zago-
tovi transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.

11. člen
(status koncesionarja)

(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo 
na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo 
prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna 
razmerja med njimi.

(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V 
primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana 
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

12. člen
(pogoji za izbiro koncesionarja)

(1) Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane de-
javnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opra-
vljanje dejavnosti;
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– da zanj niso podani razlogi za izključitev opredeljeni v 
predpisih o javnem naročanju;

– da v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel 
blokiranih poslovnih računov;

– da predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi 
stroški izvedbe projekta in viri financiranja projekta;

– da ima ustrezne izkušnje in reference na področju izva-
janja koncesionirane dejavnosti;

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, 
sprejel vse obveznosti, določene s tem odlokom, razpisno 
dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;

– da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesije na kon-
tinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega odloka, 
predpisov, normativov in standardov;

– da bo uporabljal sodobne tehnologije in materiale, ki 
ustrezajo sodobnim standardom na trgu;

– da izpolnjuje vse obvezne zakonske pogoje po veljavni 
zakonodaji in iz razpisne dokumentacije koncedenta;

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
(2) Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnje-

vanje pogojev bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. 
Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od 
ponudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali doka-
zila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev 
za priznanje sposobnosti.

13. člen
(merila za izbor koncesionarja)

(1) Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna me-
rila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko 
najugodnejšega kandidata.

(2) Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni 
interes tako, da bodo merila za izbor koncedenta oblikovana 
na način, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo:

– ponudili višjo vrednost za vložek javnega partnerja v 
projekt;

– ponudili višjo kvadraturo javnega dela projekta name-
njenega javnim programom občine.

(3) Dodatna merila in podrobnejšo vsebino meril za izbor 
koncesionarja bo koncedent določil v okviru javnega razpisa.

14. člen
(pooblastilo)

(1) Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire 
koncesionarja se pooblasti občinska uprava.

(2) Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe 
ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zaseb-
nega partnerstva se pooblasti župana.

15. člen
(strokovna komisija)

(1) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in 
oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega 
poročila župan imenuje strokovno komisijo.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj pet 
članov. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo 
imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih 
izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno 
presojo vlog oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokov-
ne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 
52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06), kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju 
tega pogoja.

(3) Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da 
ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz drugega odstavka tega 
člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje 
nadomestnega člana.

(4) Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe jav-
nega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne 

komisije. Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in 
podpišejo vsi člani strokovne komisije.

(5) Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku 
priprave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo za-
gotavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokov-
njaki. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji 
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim 
za uspešno izbiro koncesionarja.

(6) Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju 
prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo 
je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega 
partnerstva, ki ga sprejme župan.

(7) Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne 
podpiše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od prejema pisnega 
poziva koncedenta k podpisu koncesijske pogodbe.

V. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE 
KONCESIJSKEGA RAZMERJA

16. člen
(vzpostavitev)

(1) Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa 
koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medse-
bojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.

(2) Veljavnost koncesijske pogodbe je vezana na:
– predložitev finančnega zavarovanja za dobro in pravo-

časno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini in pod pogoji, 
ki bodo podrobneje določeni v razpisni dokumentaciji in vzorcu 
koncesijske pogodbe;

– predložitev pozitivne odločbe s strani koncedenta Re-
publike Slovenije za izvajanje koncesije za opravljanje institu-
cionalnega varstva v domu za starejše na lokaciji Občine Ig.

(3) Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnoprav-
ne pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene 
javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.

(4) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko 
pogodbo veljajo določbe tega odloka.

17. člen
(sprememba koncesijske pogodbe)

(1) Koncedent ali koncesionar lahko zahtevata spremem-
bo koncesijske pogodbe v primerih:

– spremembe zakonov in predpisov, ki bistveno vplivajo 
na spremembo določb koncesijske pogodbe;

– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vklju-
čene v prvotno koncesijsko pogodbo;

– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob 
podpisu koncesijske pogodbe.

(2) Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske 
pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni 
interes.

(3) Nedopustne so spremembe koncesijske pogodbe, 
pri katerih:

– bi se spremenila splošna narava koncesije;
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvo-

tnega postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo drugih 
ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem 
druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k 
sodelovanju v postopku podelitve koncesije pritegnili še druge 
udeležence;

– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje konce-
sije spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni bil predvi-
den v prvotni koncesiji;

– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg kon-
cesije;

– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji, dolo-
čenimi v veljavnih predpisih.
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18. člen
(trajanje in podaljšanje razmerja)

(1) Koncesijska pogodba se sklene za koncesijsko ob-
dobje 40 let, pri čemer se v koncesijsko obdobje ne šteje 
čas potreben za izgradnjo objekta in ureditev druge potrebe 
infrastrukture.

(2) Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico 
s koncesijsko pogodbo dogovorjenega koncesijskega obdobja, 
če za to obstajajo utemeljeni razlogi, še posebej v primeru, 
če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so 
posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem 
interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja se 
opredeli v aneksu k sklenjeni koncesijski pogodbi.

(3) V primeru podaljšanja razmerja koncedent in konce-
sionar v postopku pogajanj brez predhodne objave uskladita 
vsebino aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski pogodbi in 
v katerem se opredelijo čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje 
in druge določbe, s katerimi se spreminja osnovno koncesijsko 
pogodbo. Pred sklenitvijo aneksa mora koncedent pripraviti 
investicijski dokument, s katerim potrdi upravičenost sklenitve 
aneksa.

(4) Med razlogi, ki so lahko podlaga za podaljšanje konce-
sijskega razmerja, je tudi podaljšanje koncesijskega razmerja 
za izvajanje koncesije za opravljanje institucionalnega varstva 
v domovih za starejše.

VI. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU

19. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu)

(1) Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske 
pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno 
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes.

(2) Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko kon-
cedent uporabi:

– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe;

– začasni prevzem objekta v upravljanje;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zava-

rovanje vrednosti objekta;
– odvzem koncesije.
(3) Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom soraz-

mernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
(4) Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v jav-

nem interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.

20. člen
(začasni prevzem objekta v upravljanje)

Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se 
zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske 
pogodbe, da začasno prevzame objekt v upravljanje in izvede 
investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti 
vzpostavljene infrastrukture.

VII. DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR  
NAD IZVAJANJEM POGODBE

21. člen
(dolžnost poročanja)

(1) Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo 
in predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in 
drugo potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta 
predložiti v roku 15 dni od zahteve.

(2) Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe je 
dolžan koncesionar skupaj s prenosom vse infrastrukture, vgra-
jene opreme in naprav, v celoti v last in posest koncedentu, 

brezplačno izročiti tudi vse evidence in vso dokumentacijo 
(gradbena in uporabna dovoljenja, soglasja, investicijsko do-
kumentacijo, projektno dokumentacijo, dokazila o ustreznosti, 
dnevnike vzdrževanja itd.).

22. člen
(nadzor nad izvajanjem pogodbe)

(1) Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe 
izvaja koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna 
in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo 
občinske uprave ali zunanjega izvajalca.

(2) Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovor-
jene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izredne-
ga nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izve-
denem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne komisije.

(3) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnik koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec 
koncedenta.

VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA  
IN KONCESIJSKE POGODBE

23. člen
(redno prenehanje)

Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh 
pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s pretekom 
časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

24. člen
(predčasno prenehanje)

Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in 
pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku, podrobneje pa 
v koncesijski pogodbi.

25. člen
(sporazumna razveza koncesijske pogodbe)

(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi 
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.

(2) Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za 
razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da na-
daljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smo-
trno ali mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita 
vse medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazu-
mne razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema 
objekta.

26. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije 
s strani koncedenta predčasno preneha:

– če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega 
odloka v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku, zlasti 
če v dogovorjenem roku ne izvede dogovorjene investicije;

– če je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz tega 
odloka preneha izvajati v koncesijski obliki;

– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne po-
ravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico 
prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene 
insolventnosti koncesionarja;

– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odloč-
ba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih 
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere uteme-
ljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja 
koncesije;

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem 
delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;
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– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, 
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije;

– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske 
pogodbe.

(2) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do 
okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali 
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

(3) Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje 
alineje prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je pre-
dlog za začetek stečajnega postopka pravnomočno zavrnjen in 
če je prisilna poravnava potrjena.

(4) Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, na 
podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za odvzem 
koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali uprav-
na odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska 
ali upravna sankcija, pravnomočna.

(5) Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme 
alineje prvega odstavka tega člena se podrobneje določi v 
koncesijski pogodbi.

(6) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije iz-
dati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava. Koncesijsko raz-
merje preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.

(7) V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan 
prenesti v last koncedenta celoten objekt, koncedent pa je kon-
cesionarju dolžan plačati preostalo vrednost objekta, izračuna-
no po metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano 
za nastalo škodo koncedenta.

27. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega so-
glasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.

(2) Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta do-
pusten le v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje prvotno 
določene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno 
nasledi prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, 
vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventno-
stjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb pogodbe iz 
tretjega odstavka 20. člena tega odloka. O statusnih spremem-
bah ter pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vo-
denja ali nadzora je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.

28. člen
(izločitvena pravica)

V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja 
koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da za 
objekte, naprave in opremo koncesije, ob plačilu ustreznega 
dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvi-
dacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.

IX. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

29. člen
(višja sila in nepredvidljive okoliščine)

(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, 
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle-
nitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank 
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo 
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, 
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje nalog iz tega odloka 
ni možno na način, ki ga opredeljuje koncesijska pogodba.

(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti na-
daljevati z opravljanjem nalog iz tega odloka in sklenjene kon-

cesijske pogodbe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 
zaradi višje sile. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, 
se morata stranki v roku največ treh delovnih dni medsebojno 
obvestiti in dogovoriti o izvajanju nalog iz tega odloka in kon-
cesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.

(3) Koncesionar ima pravico zahtevati od koncedenta 
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog iz 
tega odloka in koncesijske pogodbe zaradi višje sile oziroma 
nepredvidljivih okoliščin.

(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin 
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za 
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za 
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame 
nadzor nad izvajanjem ukrepov Občinski štab za civilno zaščito.

30. člen
(spremenjene okoliščine)

(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoli-
ščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stran-
ke in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni naravi 
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti 
pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja, 
ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti 
namena pogodbe, pravico zahtevati spremembo koncesijske 
pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično 
spremenijo.

(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso 
razlog za zahtevo po razvezi pogodbe in za enostransko pre-
nehanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim okoliščinam 
je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in 
koncesijske pogodbe.

(3) O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki v 
roku največ treh delovnih dni medsebojno pisno obvestiti in do-
govoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takšnih okoliščinah.

(4) Kolikor koncedent in koncesionar ne dosežeta do-
govora o spremembi koncesijske pogodbe na način, da se 
ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo, je koncesionar 
dolžan izpolnjevati obveznosti iz tega odloka in koncesijske 
pogodbe, ima pa pravico, da po sodni poti zahteva pravično 
spremembo ustreznih pogodbenih pogojev.

31. člen
(uporaba prava)

(1) Za vsa razmerja in spore, ki izhajajo iz sklenjenega 
koncesijskega razmerja na podlagi tega odloka, se uporabi 
izključno pravo Republike Slovenije.

(2) Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpol-
nitvijo ali prenehanjem koncesijske pogodbe, ali v zvezi z 
izvajanjem javno-zasebnega partnerstva, je pristojno stvarno 
pristojno sodišče po sedežu koncedenta.

X. KONČNA DOLOČBA

32. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 430-0007/2020
Ig, dne 5. avgusta 2020

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman
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VLADA
2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije  

za obdobje 2014–2020

1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19) se 1. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz pro-
grama, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za ob-
dobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020). 
PRP 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave ter na spletni strani programa razvoja podeže-
lja (http://www.program-podezelja.si).

(2) S to uredbo se za ukrep iz prejšnjega odstavka dolo-
čajo vrsta podukrepov, namen in cilji podukrepov, upravičenci, 
upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za oce-
njevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter 
skupne določbe za izvajanje:

1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evrop-
skem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, 
str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/558 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi 
uredb (EU) št. 1301/2013 in (EU) št. 1303/2013 glede posebnih 
ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov v odziv na izbruh COVID-19 
(UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1303/2013/EU);

2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in 
(EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih 
in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 
z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1305/2013/EU);

3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju 
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb 
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) 
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z 

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/531 z dne 16. aprila 
2020 o odstopanju glede leta 2020 od tretjega pododstavka 
člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in 
ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, 
ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zve-
zi z neposrednimi plačili (UL L št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

4. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU);

5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativ-
nega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna pla-
čila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L 
št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Dele-
girano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 
o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega 
sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne 
kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 
25. 4. 2017, str. 1);

6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane 
uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 
z dne 22. 1. 2019, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
807/2014/EU);

7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), za-
dnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/936 
z dne 6. junija 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 
št. 808/2014, (EU) št. 809/2014 in (EU) št. 908/2014 glede 
finančnih instrumentov, vzpostavljenih na podlagi programov 
za razvoj podeželja (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 58), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);

8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim admini-
strativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in 
navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), 
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 
od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) 
št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, 
(EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z 
nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, 
ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L 
št. 119 z dne 17. 4. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
809/2014/EU) in

9. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 
do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske 
unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
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ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 403 z 
dne 9. 11. 2018, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Smernice).«.

2. člen
V 2. členu se na koncu 4. točke pika nadomesti s podpi-

čjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. sredstvo elektronske identifikacije je sredstvo ele-

ktronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali visoka, 
oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop do 
elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka, v 
skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in sto-
ritev zaupanja.«.

3. člen
V 15. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedo 

»uredbe« dodata vejica in besedilo: »pri čemer se šteje, da je ta 
pogoj izpolnjen, če se v času izvajanja projekta ne spremenijo 
člani partnerstva«.

V 3. točki se za besedo »člena« dodata vejica in besedilo: 
»pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izva-
janja projekta ne spremenijo člani partnerstva«.

4. člen
V 18. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti 

odstavek, ki se glasi:
»(11) Poleg članov iz prvega odstavka tega člena lahko 

partnerstvo sestavljajo tudi pravne osebe oziroma samostojni 
podjetniki posamezniki.«.

5. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je upravičenec do 

podpore iz podukrepa Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih 
verig in lokalnih trgov vodilni partner skupaj z drugimi čla-
ni partnerstva, če izvajajo upravičene aktivnosti iz druge do 
sedme alineje prvega odstavka 20. člena te uredbe, in jim v 
zvezi s temi aktivnostmi nastanejo stroški iz tretjega odstavka 
20. člena te uredbe. V tem primeru vloži vlogo na javni razpis 
vodilni partner.«.

6. člen
V 20. členu se v prvem odstavku v tretji alineji za besedo 

»priprava« doda besedilo »in izvedba«.
V drugem odstavku se za besedo »prve« črtata vejica in 

besedilo »druge, tretje in šeste«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. stroški nakupa nove opreme, strojev, pohištva in pre-

voznih sredstev, pri čemer se za izračun višine upravičenih 
stroškov uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja v skladu 
z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Višina 
upravičenega stroška se izračuna za obdobje uporabe opreme, 
stroja, pohištva ali prevoznega sredstva v projektu. Ti stroški 
lahko znašajo največ 50 odstotkov upravičenih stroškov pro-
jekta;«.

7. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku v drugi in tretji alineji 

besedilo »zadnjih 12 mesecih pred zaključkom« nadomesti z 
besedilom »času trajanja«.

8. člen
V 25. členu se v prvem odstavku v 1., 2. in 3. točki za 

besedo »člena« dodata vejica in besedilo »pri čemer se šteje, 
da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izvajanja projekta ne 
spremenijo člani partnerstva«.

V drugem odstavku se v 4. točki besedilo »prihodek od 
prodaje ekoloških proizvodov v deležu« nadomesti z besedilom 
»najmanj 80 odstotkov deleža prihodkov od prodaje ekoloških 
proizvodov v skupni prodaji«.

V 5. točki za besedo »člena« dodata vejica in besedilo: 
»pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izva-
janja projekta ne spremenijo člani partnerstva«.

V 6. točki se besedilo »prihodek od prodaje proizvodov, 
ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem v de-
ležu« nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov deleža 
prihodkov od prodaje proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in 
tradicionalnih sort in pasem v skupni prodaji«.

V 7. točki se besedilo »prihodek od prodaje inovativnih 
proizvodov v deležu« nadomesti z besedilom »najmanj 80 od-
stotkov deleža prihodkov od prodaje inovativnih proizvodov v 
skupni prodaji«.

V 10. točki se besedilo »v projektu načrtovano razmerje« 
nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov v projektu na-
črtovanega razmerja«.

V 11. točki se besedilo »prihodek od prodaje skupno 
pakiranih oziroma skupno predelanih proizvodov v deležu« 
nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov deleža prihod-
kov od prodaje skupno pakiranih oziroma skupno predelanih 
proizvodov v skupnih prihodkih«.

9. člen
V 37. členu se v prvem odstavku v 3. točki za besedo 

»uredbe« dodata vejica in besedilo: »pri čemer se šteje, da je ta 
pogoj izpolnjen, če se v času izvajanja projekta ne spremenijo 
člani partnerstva«.

V 4. točki se za besedo »člena« dodata vejica in besedilo: 
»pri čemer se šteje, da je ta pogoj izpolnjen, če se v času izva-
janja projekta ne spremenijo člani partnerstva«.

10. člen
V 47. členu se v drugem odstavku v 1. točki beseda 

»prihodke« nadomesti z besedilom »najmanj 80 odstotkov 
prihodkov«.

11. člen
V 50. členu se v prvem odstavku besedilo »prejšnjega 

člena« nadomesti z besedilom »49. člena te uredbe«.

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

»52. člen
(vložitev vloge na javni razpis)

(1) Vlogo na javni razpis sestavlja prijavni obrazec s 
prilogami.

(2) Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektron-
ski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom, v 
roku, ki je določen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot 
skenogram.

(3) Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstav-
ka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu 
https://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov 
pooblaščenec s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v 
informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov poobla-
ščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elek-
tronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis iz prejšnjega 
odstavka v informacijski sistem ARSKTRP.«.

13. člen
V 56. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. aktivnosti zunaj Republike Slovenije, razen stroškov 

usposabljanj članov partnerstva in udeležbe na dogodkih ter 
stroškov dela na projektu in potnih stroškov, ki so neposredno 
povezani z udeležbo člana partnerstva na usposabljanju ali 
dogodku zunaj Republike Slovenije;«.

3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. stroške nakupa strojev, pohištva, prevoznih sredstev, 

razen za izvedbo projektov iz 17. člena te uredbe;«.
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14. člen
V 59. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zahtevek za izplačilo sredstev vloži vodilni partner 

ali njegov pooblaščenec na način, določen v drugem in tretjem 
odstavku 52. člena te uredbe.«.

V tretjem odstavku se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. če gre za nakup opreme, stroja, pohištva ali prevozne-

ga sredstva, mora biti iz računa iz druge točke tega odstavka 
razviden tip opreme, stroja, pohištva ali prevoznega sredstva. 
Če iz računa to ni razvidno, se priloži drugo dokazilo, iz kate-
rega je razviden tip opreme, stroja, pohištva ali prevoznega 
sredstva;«.

V 8. točki se v drugi in tretji alineji za besedo »storitev« 
doda besedilo »in materiala«.

9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. če gre za nakup blaga oziroma storitev v vrednosti do 

420 eurov brez DDV, lahko upravičenec do podpore ne glede 
na prejšnjo točko priloži eno pisno ponudbo, eno vabilo k da-
janju ponudb, katalog ali oglas iz zakona, ki ureja obligacijska 
razmerja;«.

V četrtem odstavku se črta besedilo »oziroma vrednost 
blaga oziroma storitve iz vabila k dajanju ponudb kataloga 
oziroma oglasa«.

15. člen
V 65. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Če upravičenec zaradi aktivnosti in ukrepov za za-

mejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 oziroma za zajezitev epi-
demije COVID-19 in omilitev njenih posledic ne more zaključiti 
projekta in doseči ciljev podukrepa v času trajanju projekta, kot 
je določeno z odločbo o pravici do sredstev, ter vloži vlogo iz 
prejšnjega odstavka, se lahko rok za vložitev zadnjega zahtev-
ka za izplačilo sredstev podaljša, vendar najdlje do 30. junija 
2023«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom 
»tega člena«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

16. člen
(končanje postopkov)

Zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnih 
razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa So-
delovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17), Uredbe o 
izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 68/17 in 71/18) in Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdo-
bje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in 36/19) se 
obravnavajo v skladu s spremenjenimi 2. členom, 15. členom, 
tretjim odstavkom 22. člena, 25., 37., 47. in 52. členom, 1. toč-
ko 56. člena, 59. ter 65. členom uredbe.

17. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-34/2020
Ljubljana, dne 6. avgusta 2020
EVA 2020-2330-0074

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2094. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o odpadni električni in elektronski opremi

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega, šestega 
in sedmega odstavka 20. člena, drugega odstavka 83. člena ter 
prvega odstavka 115. člena in za izvrševanje 104. in 105. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni 

električni in elektronski opremi

1. člen
V Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi (Ura-

dni list RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE) se v 
1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ta uredba določa pravila ravnanja z odpadno elek-
trično in elektronsko opremo v skladu z:

– Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi 
(OEEO) (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 38), zadnjič spre-
menjeno z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/ES o 
izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter 
odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni 
električni in elektronski opremi (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, 
str. 93), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/19/EU) in

– Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/290 z dne 19. fe-
bruarja 2019 o vzpostavitvi formata za registracijo in poročanje 
v register za proizvajalce električne in elektronske opreme (UL 
L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Izved-
bena uredba 2019/290/EU).«.

V drugem odstavku se besedilo »spremenjeno z Direktivo 
Komisije (EU) 2015/1127 z dne 10. julija 2015 o spremembi pri-
loge II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L št. 184 z dne 
11. 7. 2015, str. 13)« nadomesti z besedilom »popravljene s 
Popravkom (UL L št. 32 z dne 4. 2. 2019, str. 35)«.

2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku na koncu 10. točke pika 

nadomesti s podpičjem in doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. elektronske nagrobne sveče.«.

3. člen
V 8. členu se v prvem odstavku v 2. in 3. točki ter v dru-

gem odstavku beseda »zadnjih« nadomesti z besedo »pred-
hodnih«.

4. člen
V 17. členu se v četrtem odstavku črtata vejica in besedilo 

»izraženi v odstotkih,«.

5. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravna ali fizična oseba, ki ustreza opredelitvi pro-

izvajalca v skladu s točkami od a do c 19. točke prvega od-
stavka 3. člena te uredbe, vendar pa ima sedež v drugi državi 
članici EU in na ozemlju RS trži EEO, lahko za svojega poo-
blaščenega zastopnika določi pravno osebo ali samostojnega 
podjetnika posameznika s sedežem v RS tako, da ga s pogod-
bo pooblasti za izpolnjevanje njegove obveznosti proizvajalca 
v skladu s to uredbo.«.

V tretjem odstavku se črtata vejica in besedilo »ki ima 
sedež v tretji državi,«.
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Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Če obveznosti proizvajalca za EEO, dano na trg v 
RS v skladu z drugim odstavkom tega člena, prevzame poo-
blaščeni zastopnik, te za proizvajalca iz 19. točke 3. člena te 
uredbe prenehajo v obsegu, v katerem jih je prevzel in izpolnil 
pooblaščeni zastopnik.«.

6. člen
V 31. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se sprememba iz prejšnjega odstavka nanaša na 

pristop proizvajalca, ki prvič pristopi k skupnemu izpolnjevanju 
obveznosti proizvajalcev in predhodno ni bil vključen v skupni 
načrt, ali gre za spremembo firme ali sedeža oziroma imena ali 
naslova, lahko nosilec skupnega načrta začne izvajati spreme-
njeni skupni načrt takoj po sporočilu iz prvega odstavka tega 
člena, ministrstvo pa o spremembi odloči v 60 dneh in jo vpiše 
v evidenco iz prvega odstavka 30. člena te uredbe.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Če se sprememba iz drugega odstavka nanaša na 
izstop proizvajalca iz skupnega načrta ali na prestop proizva-
jalca iz enega skupnega načrta v drugi skupni načrt v skladu s 
četrtim odstavkom 25. člena te uredbe, lahko nosilec skupnega 
načrta začne izvajati spremenjeni skupni načrt od 1. januarja 
naslednjega koledarskega leta dalje.«.

Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do sedmi 
odstavek.

7. člen
V 44. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se v skladu s 

Prilogo I Izvedbene uredbe 2019/290/EU vpisujejo naslednji 
podatki:

– ključni informacijski elementi, ki so označeni z oznako „M“,
– informacijski elementi, ki so označeni z oznako „F“,
– davčna številka,
– razred EEO,
– podrazred EEO,
– vrsta EEO in
– nosilec skupnega načrta, če je proizvajalec pristopil k 

skupnemu načrtu.
(3) Ministrstvo vpiše proizvajalca ali pooblaščenega za-

stopnika v evidenco iz prvega odstavka tega člena na pod-
lagi njegove prijave, ki mora vsebovati podatke iz prejšnjega 
odstavka ter zahtevane izjave v skladu s Prilogo I Izvedbene 
uredbe 2019/290/EU.«.

8. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:

»49. člen
(poročanje o EEO, dani na trg, in o ravnanju z OEEO)

(1) Ministrstvo sporoča podatke o količinah in razredih 
EEO, dane na trg v RS, in o ravnanju z OEEO za vsako kole-
darsko leto v skladu z Direktivo 2012/19/EU.

(2) Ministrstvo podatke iz prejšnjega odstavka sporoči 
elektronsko v osemnajstih mesecih po izteku leta, za katero se 
podatki zbirajo.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(prilagoditev evidence proizvajalcev)

(1) Proizvajalci in pooblaščeni zastopniki, ki so na dan 
uveljavitve te uredbe vpisani v evidenco iz spremenjenega 
44. člena uredbe, pošljejo ministrstvu manjkajoče podatke iz 

drugega odstavka spremenjenega 44. člena uredbe v 60 dneh 
po uveljavitvi te uredbe.

(2) Za proizvajalce in pooblaščene zastopnike, ki so na 
dan uveljavitve te uredbe vključeni v skupni načrt, podatke iz 
prejšnjega odstavka v roku iz prejšnjega odstavka ministrstvu 
pošlje nosilec skupnega načrta.

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-26/2020
Ljubljana, dne 6. avgusta 2020
EVA 2020-2550-0005

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2095. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve 
in obvladovanja epidemije COVID-19

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih 

ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja 

epidemije COVID-19

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zava-
rovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 
(Uradni list RS, št. 64/20).

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-33/2020
Ljubljana, dne 6. avgusta 2020
EVA 2020-2711-0071

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2096. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Narodni muzej Slovenije

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 
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111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega 

zavoda Narodni muzej Slovenije

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej 

Slovenije (Uradni list RS, št. 60/03, 37/08 in 10/09) se 9. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splo-

šnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba oziroma izobrazba, 

pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z 
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ene izmed strok, zastopanih 
v dejavnosti muzeja,

– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje področja 
dela zavoda,

– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni in 

najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan 

priložiti program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register skla-

dno z veljavnimi predpisi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-2/2020
Ljubljana, dne 6. avgusta 2020
EVA 2020-3340-0009

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
2097. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega 

programa »Vojaški menedžment«

Na podlagi osmega odstavka 64. člena Zakona o obrambi 
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 
95/15) in četrtega odstavka 20. člena Zakona o službi v Sloven-
ski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) izdajam

O D R E D B O
o sprejemu višješolskega študijskega programa 

»Vojaški menedžment«

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, št. 013-24/2020/4-4, 
sprejetega na 179. seji, dne 22. 5. 2020, minister za obrambo 
sprejme višješolski študijski program »Vojaški menedžment« 

za pridobitev naziva strokovne izobrazbe »vojaški menedžer/
vojaška menedžerka«, okrajšano »voj. men.«.

2. člen
(1) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena objavi 

Ministrstvo za obrambo na svoji interni spletni strani.
(2) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena izvaja 

višja strokovna šola, ki jo določi minister za obrambo, v študij-
skem letu, ki ga določi minister za obrambo.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-23/2020-6
Ljubljana, dne 6. avgusta 2020
EVA 2020-1911-0012

Mag. Matej Tonin
minister

za obrambo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

2098. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – 
normativni del

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pogodbeni strani:

Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani deloda-
jalca, ki jo zastopata mag. Andrej Šircelj, minister za finance, 
in dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano,

in
Reprezentativni sindikat javnega sektorja, kot stranka na 

strani delojemalcev, ki ga zastopata Frančišek Verk, predse-
dnik Sindikata državnih organov Slovenije, in Boštjan Režonja, 
predsednik Sindikata Zavoda za gozdove Slovenije,

skleneta

K O L E K T I V N O    P O G O D B O
za gozdarsko dejavnost – normativni del

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(veljavnost kolektivne pogodbe)

a) Krajevna: na območju Republike Slovenije.
b) Obseg veljavnosti: za javne uslužbence plačne podsku-

pine I1 in plačnih podskupin J1, J2 in J3 po ZSPJS.
c) Osebna: za javne uslužbence, zaposlene pri osebah 

javnega prava s področja gozdarstva, določenih v Sklepu o su-
bjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 115/02).

č) Časovna: kolektivna pogodba se sklene za nedolo-
čen čas.

II. OBLIGACIJSKI DEL

2. člen
(pozitivna izvedbena dolžnost)

Pogodbeni strani si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na 
voljo, prizadevati za pravilno izvajanje te kolektivne pogodbe 
in spoštovanje njenih določb.
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3. člen
(negativna izvedbena dolžnost)

Pogodbeni strani sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi 
nasprotovalo izvajanju te kolektivne pogodbe.

4. člen
(spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe)

(1) Vsaka pogodbena stran lahko kadarkoli predlaga spre-
membe in dopolnitve veljavne kolektivne pogodbe.

(2) Pogodbena stran, ki želi spremembe in dopolnitve 
veljavne kolektivne pogodbe, predloži nasprotni strani svoj 
obrazložen predlog s priporočenim pismom.

(3) Nasprotna stran se mora do predloga opredeliti v 
60 dneh po prejemu.

(4) V primeru, da predloga ne sprejme oziroma se do nje-
ga ne opredeli v 60 dneh, lahko predlagateljica uvede postopek 
posredovanja.

5. člen
(pobuda za sklenitev nove kolektivne pogodbe)

(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se 
začne na pobudo katere koli strani.

(2) Na pisno pobudo se mora nasprotna stran opredeliti 
v 60 dneh po prejemu.

6. člen
(pogajanja)

(1) Pogajanja za sklenitev nove kolektivne pogodbe oziro-
ma za spremembe in dopolnitve obstoječe kolektivne pogodbe 
se začnejo, ko ena stran predloži drugi strani predlog nove 
kolektivne pogodbe oziroma predlog sprememb in dopolnitev 
obstoječe kolektivne pogodbe.

(2) Šteje se, da pogajanja niso uspela, če druga stran 
pisno izjavi, da zavrača pogajanja.

7. člen
(reševanje nesoglasij oziroma sporov)

Nesoglasja oziroma spore med stranema kolektivne po-
godbe, ki jih ni bilo mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, 
strani odpravljata oziroma rešujeta v skladu z določili Kolek-
tivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 
91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 
in 80/18).

8. člen
(komisija za razlago kolektivne pogodbe)

(1) Pogodbeni strani sporazumno imenujeta petčlansko 
komisijo za razlago kolektivne pogodbe, pri čemer vsaka stran 
imenuje dva člana komisije, s soglasjem pa imenujejo pred-
sednika komisije. Komisija se konstituira najkasneje v treh 
mesecih po začetku veljavnosti kolektivne pogodbe.

(2) Do konstituiranja komisije za razlago kolektivne po-
godbe opravlja delo komisije pogajalska komisija za pogajanja 
o tej pogodbi.

(3) Komisija je dolžna dati odgovor podpisnikom pogodbe 
v roku 30 dni od prejema njihove zahteve.

(4) Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, zagotavlja pogoje 
za delo komisije.

(5) Razlage komisije so obvezen način uporabe določb 
kolektivne pogodbe. Objavijo se v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

9. člen
(prenehanje kolektivne pogodbe)

(1) Kolektivna pogodba preneha veljati s sporazumom 
obeh strani ali z odpovedjo.

(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

10. člen
(odpoved kolektivne pogodbe)

(1) Kolektivno pogodbo lahko vsaka stran odpove s pripo-
ročenim pismom z najmanj šestmesečnim odpovednim rokom.

(2) Po odpovedi kolektivne pogodbe lahko vsaka stran 
predlaga sklenitev nove kolektivne pogodbe.

(3) Odpoved pogodbe se objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

III. NORMATIVNI DEL

1. Splošno

11. člen
(delovanje sindikata)

(1) Direktor zavoda mora pred sprejetjem akta, ki vpliva 
na delovna razmerja oziroma na pravice ali obveznosti javnih 
uslužbencev, omogočiti reprezentativnemu sindikatu, ki deluje 
v zavodu, da poda mnenje.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je potrebno predlog 
akta poslati reprezentativnemu sindikatu v zavodu in določiti 
razumen rok (tj. osem dni od prejetja) za oblikovanje mnenja. 
Če reprezentativni sindikat v zavodu v tem roku poda mnenje, 
mora predlagatelj to mnenje upoštevati ali povabiti reprezen-
tativni sindikat k usklajevanju. Če predlagatelju ne uspe do-
seči uskladitve predloga akta z mnenjem reprezentativnega 
sindikata v zavodu, se lahko sprejme neusklajen akt, vendar 
je treba razloge, zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje re-
prezentativnega sindikata v zavodu, pisno obrazložiti in poslati 
reprezentativnemu sindikatu v zavodu, katerega mnenje ni bilo 
upoštevano.

12. člen
(kraj opravljanja dela)

(1) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati kraj opravljanja 
dela, in sicer: naslov sedeža delodajalca, območne enote ozi-
roma krajevne enote.

(2) Če ni naveden točen kraj opravljanja dela, velja, da 
javni uslužbenec opravlja delo na sedežu delodajalca.

13. člen
(delo izven opisa delovnega mesta)

(1) Po pisni odločitvi predstojnika mora javni uslužbenec 
namesto dela, ki sodi v opis dela njegovega delovnega mesta, 
opraviti tudi delo, ki ne spada v opis dela delovnega mesta, 
ustreza pa njegovi strokovni usposobljenosti (v nadaljnjem 
besedilu: drugo delo).

(2) Drugo delo se lahko odredi, če je delo potrebno 
opraviti zaradi začasno povečanega obsega dela ali zaradi 
nadomestitve dela začasno odsotnega javnega uslužbenca.

(3) Z aktom iz prvega odstavka tega člena se določi vrsta 
in obseg drugega dela ter čas trajanja tega dela.

14. člen
(varovanje starejših javnih uslužbencev)

Javni uslužbenec, starejši od 55 let, lahko uveljavlja pravi-
co, da opravlja terensko delo največ 35 ur tedensko.

15. člen
(povračilo stroškov zaradi izobraževanja)

Če se je za izobraževanje odločil javni uslužbenec sam, 
je pa tudi v interesu delodajalca, se lahko pred začetkom izo-
braževanja javni uslužbenec in delodajalec o povrnitvi stroškov 
sporazumno dogovorita.

16. člen
(vzdrževanje osebne varovalne opreme)

(1) Javni uslužbenec mora osebno varovalno opremo 
vzdrževati.
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(2) Za čiščenje osebne varovalne opreme pripada javnim 
uslužbencem letno denarno nadomestilo. Do nadomestila so 
upravičeni javni uslužbenci, ki so delo v osebni varovalni opre-
mi opravljali več kot šest mesecev v letu na terenu. Seznam 
upravičencev pripravijo vodje območnih enot do 15. januarja 
tekočega leta za preteklo leto.

(3) Osnova za nadomestilo čiščenja osebne varovalne 
obleke je 12 % od povprečne minimalne bruto plače za januar 
preteklega leta in minimalne plače za januar tekočega leta v 
Republiki Sloveniji. Denarno nadomestilo za čiščenje osebne 
varovalne opreme se izplača enkrat letno, in sicer do meseca 
maja za preteklo leto.

2. Letni dopust
17. člen

(kriteriji za določitev dolžine letnega dopusta)
Dolžina letnega dopusta je odvisna od:
– delovne dobe,
– zahtevnosti dela, tj. stopnje zahtevane ravni izobrazbe 

na delovnem mestu,
– delovne uspešnosti javnega uslužbenca,
– drugih posebnih pogojev dela,
– socialnih in zdravstvenih razmer in starosti.

18. člen
(merila za določitev letnega dopusta)

Letni dopust se javnim uslužbencem določi po naslednjih 
merilih:

1. glede na delovno dobo največ 24 dni letnega dopusta, 
in sicer:

leta delovne dobe dni
do 3 16 
nad 3 do 7 17 
nad 7 do 10 18 
nad 10 do 15 20 
nad 15 do 20 22 
nad 20 do 25 23 
nad 25 24 
Pri odmeri letnega dopusta se upošteva delovna doba na 

dan 31. 12. koledarskega leta, za katerega se dopust odmerja.
2. glede na zahtevnost dela največ pet dni letnega dopu-

sta, in sicer:
na delovnih mestih z zahtevano 8. in 9. ter  

10. ravnjo izobrazbe 5 dni
na delovnih mestih z zahtevano 7. ravnjo izobrazbe 4 dni
na delovnih mestih z zahtevano 6. ravnjo izobrazbe 3 dni
na delovnih mestih z zahtevano nižjo ravnjo izo-

brazbe 2 dni
3. glede na delovno uspešnost določi predstojnik deloda-

jalca javnemu uslužbencu od nič do tri dni letnega dopusta, in 
sicer glede na doseganje kriterijev letne delovne uspešnosti po 
sklepu direktorja zavoda o postopku preverjanja izpolnjevanja 
pogojev za napredovanje, kakor sledi:

letna ocena javnega uslužbenca v postopku 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje 
od 0 do 2 0 dni

letna ocena javnega uslužbenca v postopku 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje 3 1 dan

letna ocena javnega uslužbenca v postopku 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje 4 2 dni

letna ocena javnega uslužbenca v postopku 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje 5  3 dni

4. glede na druge posebne pogoje dela največ tri dni 
letnega dopusta, in sicer:

a. za delo v hrupu, vročini, prahu in vlagi oziroma pod 
vplivom neugodnih vremenskih razmer, in sicer za delo v na-
vedenih pogojih, ki traja povprečno na delovni dan:

do vključno 4 ure 1 dan
od 4 do 6 ur 2 dni
več kot 6 ur 3 dni

b. za vodenje zaposlenih, in sicer za:
3 do 10 zaposlenih 1 dan
10 do 20 zaposlenih 2 dni
nad 20 zaposlenih 3 dni
c. zaradi kronične in druge daljše bolezni, zaradi katere je 

bil v preteklem letu odsoten z dela zaradi bolezni:
od 3 do 6 mesecev 1 dan
od 6 do 9 mesecev 2 dni
od 9 do 12 mesecev 3 dni
5. Javnemu uslužbencu se letni dopust poveča za en dan 

za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.
6. Javnemu uslužbencu, ki je dopolnil 50 let starosti, jav-

nemu uslužbencu z najmanj 60 % telesno okvaro ter invalidu 
in javnemu uslužbencu, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družin-
ske prejemke, se letni dopust poveča za pet dni.

19. člen
(upravičene odsotnosti z dela, ki se vštevajo v delovni čas)

(1) Javni uslužbenec ima pravico biti odsoten z dela 
največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu 
s pravico do nadomestila plače poleg primerov, navedenih v 
zakonu, še v naslednjih primerih:

nega ožjega družinskega člana v primerih, ko 
nima pravice do nadomestila plače za odsotnost zaradi 
nege družinskega člana po predpisih o zdravstvenem 
zavarovanju, in sicer na podlagi zdravniškega potrdila 3 dni

aktivno sodelovanje na kulturnih, športnih 
prireditvah 1 dan

lastna poroka
sklenitev partnerske zveze

3 dni
3 dni

oče ob rojstvu otroka 3 dni
smrt v ožji družini (zakonec, zunajzakonski 

partner, otroci, starši) 3 dni
smrt bližnjih sorodnikov (stari starši, bratje, 

sestre, tašča, tast) 1 dan
selitev 3 dni
elementarna nesreča 3 dni
krvodajalec 1 dan
vpoklic k vojaškim vajam nad 6 dni 1 dan
(2) Odsotnost odobri direktor zavoda ali vodja notranje 

organizacijske enote.

20. člen
(izraba letnega dopusta)

(1) Izrabo letnega dopusta mora javnemu uslužbencu 
predhodno odobriti neposredno nadrejeni.

(2) Dva dni letnega dopusta lahko javni uslužbenec izko-
risti brez predhodne odobritve delodajalca.

21. člen
(odsotnost zaradi izobraževanja)

(1) Odsotnost javnega uslužbenca s pravico nadomestila 
plače za strokovno izobraževanje, ki je v interesu delodajalca, 
lahko do sedem dni v koledarskem letu odobri direktor zavoda 
ali vodja notranje organizacijske enote.

(2) Daljše obdobje odsotnosti iz prejšnjega odstavka pa 
se določi na podlagi predpisa o izobraževanju, sprejetega pri 
delodajalcu, in se uredi s pogodbo.

22. člen
(upravičene odsotnosti z dela, ki se ne vštevajo  

v delovni čas)
(1) Javni uslužbenec ima na podlagi ustreznih dokazil 

pravico do odsotnosti z dela brez pravice do nadomestila plače 
zlasti v naslednjih primerih:

– neodložljivi osebni opravki, 
– izobraževanje, ki ni v interesu delodajalca,
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– nega družinskega člana,
– zdravljenje v zdravilišču na lastne stroške,
– zasebno potovanje,
– aktivno športno in kulturno udejstvovanje, ki ni v inte-

resu delodajalca.
(2) Skupna odsotnost po tem členu ne more biti daljša od 

30 dni na leto.
(3) Direktor zavoda ali vodja notranje organizacijske enote 

lahko zahtevo po neplačanem dopustu zavrneta, če potrebe 
delovnega procesa tega ne dopuščajo.

3. Zagotavljanje pogojev za delo sindikata

23. člen
(pogoji za delo sindikata)

(1) Ta kolektivna pogodba ne posega v pravice, obvezno-
sti in odgovornosti sindikatov, ki v skladu s svojo vlogo in nalo-
gami delujejo v zavodu, dajejo pobude, predloge, zavzemajo 
stališča in postavljajo zahteve pristojnim organom.

(2) Pravice in dolžnosti zavoda oziroma delodajalca in sin-
dikata se podrobneje urejajo s posebno pogodbo o sindikalnem 
delovanju v zavodu oziroma pri delodajalcu.

(3) S pogodbo o sindikalnem delovanju v zavodu oziroma 
pri delodajalcu se uredijo zlasti:

– pogoji za delovanje sindikata na področju varstva pravic 
zaposlenih,

– pogoji za delo in nadomestila za delo sindikalnega za-
upnika ter druge njegove pravice,

– obveznosti in odgovornosti zavoda oziroma delodajalca 
do sindikatov.

(4) Pogodba o sindikalnem delovanju v zavodu oziroma 
pri delodajalcu mora opredeljevati plačilo sindikalnega dela, 
ki se opravlja med delovnim časom in ga delodajalec plača 
sindikatu, in sicer:

– za opravljanje nalog sindikalnih zaupnikov 1,5 ure na 
vsakega zaposlenega v Zavodu za gozdove Slovenije (območ-
ne enote) na leto, vendar ne manj kot 75 ur letno;

– članom organov in delovnih skupin sindikata za čas 
udeležbe na sejah organov ter vsem voljenim in imenovanim 
sindikalnim aktivistom za čas, prebit na organiziranih oblikah 
sindikalnega izobraževanja in usposabljanja do tri dni na leto;

– članom odborov, ki nimajo statusa sindikalnega zau-
pnika, mora delodajalec omogočiti pogoje za nujno sindikalno 
delo.

(5) Pravice sindikalnega aktivista po prejšnjem odstavku 
se seštevajo.

24. člen
(pravice in dolžnosti delodajalca in sindikata)

(1) Delodajalec mora reprezentativnemu sindikatu v skla-
du s svojimi možnostmi zagotoviti vso tehnično infrastrukturo 
za komuniciranje (računalnik s povezavo, telefon, službeni 
avto,…) članov sindikata in njihovega vodstva med seboj ter 
za redno delovanje sindikata, vključno s prostori.

(2) Delodajalec mora reprezentativnemu sindikatu zago-
toviti dostop do vseh podatkov, ki so pomembni za materialni 

in socialni položaj članov sindikata oziroma zaposlenih javnih 
uslužbencev.

(3) Reprezentativni sindikat je dolžan delodajalca obve-
ščati o sprejetih sklepih in akcijah, ki lahko imajo vpliv na potek 
delovnega procesa.

4. Širitev dejavnosti delodajalca

25. člen
(pravice in dolžnosti pogodbenih strank)

Pogodbeni strani soglašata, da se v skladu s to kolektivno 
pogodbo urejajo odnosi med pogodbenima strankama ter med-
sebojna razmerja in odnosi med delodajalci in javnimi usluž-
benci tudi v primeru, ko se zaradi razvoja ali drugih okoliščin, 
vzrokov strokovne narave ali zaradi spremembe predpisov, 
ki urejajo področje delovanja delodajalca, spremenijo naloge 
delodajalca.

26. člen
(obveze delodajalcev pri spremembi dejavnosti)

Delodajalci morajo pri spreminjanju dejavnosti oziroma 
uvajanju novih delovnih nalog upoštevati principe te kolektivne 
pogodbe in predvideti, da se v primeru povečanja obremenitev 
zaposlenih nad normalno osemurno obremenitvijo to odrazi v 
nagrajevanju ali dodatnih delovnih mestih.

IV. KONČNA DOLOČBA

27. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-381/2019
Ljubljana, dne 16. julija 2020
EVA 2020-2330-0035

Vlada Republike Slovenije Reprezentativni sindikat 
javnega sektorja

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance

Frančišek Verk
Sindikat državnih organov 

Slovenije

Dr. Aleksandra Pivec
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo  
in prehrano

Boštjan Režonja 
Sindikat Zavoda  

za gozdove Slovenije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 30. 7. 2020 izdalo potrdilo št. 10101-9/2008-12 
o tem, da je Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – 
normativni del vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na pod-
lagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, 
št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 41/4.
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DRŽAVNI SVET
2061. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu 

Državnega sveta 4595

VLADA
2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014–2020 4671

2094. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
odpadni električni in elektronski opremi 4673

2095. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih 
ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega 
zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epi-
demije COVID-19 4674

2062. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Quitu, v Republiki Ekvador 4595

2063. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju 
Konzulata Republike Slovenije v St. Peter Portu na 
Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), v Združenem 
kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske 4595

2064. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenova-
nju častnega konzula Republike Slovenije v St. 
Peter Portu na Guernseyu (Bailiwick of Guernsey), 
v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 
Irske 4596

2065. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov 
in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi 
požarnega sklada 4596

2096. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Narodni muzej Slovenije 4674

2066. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju 4596

2067. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru 4596

2068. Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožil-
ca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru 4597

MINISTRSTVA
2069. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o identifikaciji in 

registraciji prašičev 4597
2097. Odredba o sprejemu višješolskega študijskega 

programa »Vojaški menedžment« 4675

USTAVNO SODIŠČE
2070. Odločba o ugotovitvi, da 2. člen Rebalansa prora-

čuna Republike Slovenije za leto 2019 ni bil v ne-
skladju z Ustavo in Odločba o ugotovitvi, da 1., 3., 
5., 29. in 30. člen Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 niso bili v 
neskladju z Ustavo 4597

BANKA SLOVENIJE
2071. Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih 

potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v 
obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 4612

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

2072. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožne-
ga državnega tožilstva na Ptuju 4612

2098. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – nor-
mativni del 4675

OBČINE
BOVEC

2073. Odlok o pokopališkem redu v Občini Bovec 4613

BREZOVICA
2074. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za območje urejanja BR-27 – vzhodni del 4617

CELJE
2075. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen pro-

gramov javnih vrtcev Mestne občine Celje 4623

CERKNICA
2076. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o raz-

glasitvi domačije Lipsenj – Domačija z mlinom in 
žago pri »Tažagnih« za kulturni spomenik lokalne-
ga pomena 4624

GROSUPLJE
2077. Poslovnik o delu nadzornega odbora 4624
2078. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega do-

bra na nepremičnini parcelna št. 1966/6, 
k.o. 1783 Grosuplje – naselje 4629

2079. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelni št. 2012/7 in 2012/8, 
obe k.o. 1785 Sela 4629

2080. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičnini parcelna št. 2253/7, k.o. 1797 Zden-
ska vas 4630

IG
2092. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV IN DNEV-
NI CENTER V OBČINI IG« 4666

KRANJSKA GORA
2081. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 

Kranjska Gora 4630

LAŠKO
2082. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne 

skupnosti Sedraž v obeh volilnih enotah 4640

LENDAVA
2083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ime-

novanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava 
in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine 
Lendava 4640

LJUBLJANA
2084. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter 
dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 
in VI-672) 4640

MIREN - KOSTANJEVICA
2085. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu MI43, »Mirenski kostel« v Mirnu 4653
2086. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu 4659
2087. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica 4664
2088. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcele št. 1766/5, 1766/6 
in 1766/7 vse k. o. 2331 VOJŠČICA 4664

2089. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine 
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1695 k. o. 2330 
SELA NA KRASU 4664

SLOVENJ GRADEC
2090. Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave 

sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem pro-
storskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec 
– SD OPN 3 4665

ŽELEZNIKI
2091. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4665

VSEBINA
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/20

VSEBINA
12. Uredba o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k 

Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za 
stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republi-
ko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko 
republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republi-
ko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Repu-
bliko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom 
Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Re-
publiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko 
Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko 29

13. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republi-
ke Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o 
uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje I do 
VII na skupni državni meji 34

Obvestila o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

14. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Sr-
bije o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 35

15. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije, Vlado Madžarske in 
Vlado Italijanske republike o večnacionalnih silah 
kopenske vojske 35

16. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o Ko-
ordinacijskem odboru v okviru Pobude za sodelo-
vanje obrambnih ministrstev jugovzhodne Evrope 36

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 108/20 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi 1725
Razpisi delovnih mest 1770
Druge objave 1773
Evidence sindikatov 1774
Objave po Zakonu o elektronskih  
komunikacijah 1775
Objave sodišč 1776
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 1776
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1776
Oklici dedičem in neznanim upnikom 1777
Oklici pogrešanih 1778
Preklici 1779
Drugo preklicujejo 1779
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	2082.	Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Sedraž v obeh volilnih enotah

	LENDAVA
	2083.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava

	LJUBLJANA
	2084.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-374 in VI-672)

	MIREN - KOSTANJEVICA
	2085.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu MI43, »Mirenski kostel« v Mirnu
	2086.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP16, Rikidence v Opatjem selu
	2087.	Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Občine Miren - Kostanjevica
	2088.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1766/5, 1766/6 in 1766/7 vse k. o. 2331 VOJŠČICA
	2089.	Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1695 k. o. 2330 SELA NA KRASU

	SLOVENJ GRADEC
	2090.	Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3

	ŽELEZNIKI
	2091.	Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
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