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Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji
meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah
in v notranjosti Republike Slovenije

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji, na kontrolnih
točkah na notranjih mejah in v notranjosti
Republike Slovenije
1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem
besedilu: COVID-19) določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v
Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja
edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije, in v
notranjosti Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko mejo
izven kontrolnih točk prestopajo državljani Republike Slovenije,
ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic
schengenskega območja.
2. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem
območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse.
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije
in Italijanske republike.
3. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem
območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn).
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(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem
območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega
odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike
Slovenije in Republike Avstrije.
4. člen
(1) Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah
na mejnem območju z Madžarsko, in sicer:
1. Dolga vas – Redics,
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije
in Madžarske.
5. člen
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni
zračni promet so naslednje:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor),
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni
promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in
izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni
COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na
spletni strani NIJZ.
6. člen
(1) Kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet so naslednje:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski
promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja
bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na
spletni strani NIJZ.
7. člen
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in
v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne
točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za kontrolne
točke iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja posamezne
kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavi na
svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.
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8. člen
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev
ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega
odloka.
9. člen
(1) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali
začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav iz četrtega
odstavka tega člena (zeleni seznam), ali prihaja iz teh držav,
se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi
karantena za obdobje 14 dni.
(2) Ureditev iz prejšnjega odstavka ne velja za državljane
Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, če
predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko
visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19,
opredeljenih v 11. členu tega odloka (rdeči seznam), na primer
originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o
lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali v času
bivanja, uradni seznam posadke v primeru najema plovila,
oziroma drugo ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti
ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z epidemiološko
visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19.
(3) Prejšnji odstavek ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, kadar prihajajo iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela
omejitve na podlagi 11. člena tega odloka.
(4) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene NIJZ o
epidemiološki situaciji s sklepom določi in spreminja seznam
epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (zeleni seznam), iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo
v skladu s tem členom brez odreditve karantene. V primerih, ko
obstajajo v različnih administrativnih enotah držav razlike v epidemiološkem stanju, se lahko določijo omejitve z obveznostjo
karantene le za posamezne administrativne enote te države.
Seznam epidemiološko varnih držav (zeleni seznam) se skupaj
z morebitnimi omejitvami za posamezne administrativne enote
znotraj posameznih držav sproti posodablja in ažurno objavlja
na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva
za zunanje zadeve.
(5) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki v Republiki
Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena.
Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v
Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča,
ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno,
se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(6) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava
opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba
izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec
posreduje pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prejšnjega stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni, ter tudi prehrano
in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti
v skladu s priporočilom NIJZ glede prestajanja karantene, ki je
objavljeno na spletni strani NIJZ.
(7) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih
mejah Republike Slovenije zdravstvena služba lahko preverja
zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(8) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, se na primeren način seznani
z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja
bolezni COVID-19.
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(9) Za potrebe priprave odločbe o karanteni policist osebi
iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja,
kjer bo prestajala karanteno v Republiki Sloveniji, lahko pa
tudi elektronski naslov, če se bo osebi odločba o karanteni
vročila elektronsko) ter jih posreduje predstavniku Ministrstva
za zdravje, ki poskrbi za izdajo in vrnitev odločbe o karanteni na
mejni prehod ali kontrolno točko. Policist na mejnem prehodu
osebi vroči odločbo in ji po vročitvi dovoli vstop v državo.
(10) Če se oseba, ki ji je potrebno odrediti karanteno,
nahaja v notranjosti Republike Slovenije, policist za potrebe
priprave odločbe o karanteni podatke (ime in priimek, rojstni
datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma
kraja bivanja, kjer bo prestajala karanteno v Republiki Sloveniji, lahko pa tudi elektronski naslov, če se bo osebi odločba
o karanteni vročila elektronsko) osebi odvzame v notranjosti
Republike Slovenije ter jih posreduje predstavniku Ministrstva
za zdravje, ki poskrbi za izdajo in vrnitev odločbe o karanteni v
policijsko enoto policista, ki je podatke iz tega odstavka odvzel.
Policist nato osebi vroči odločbo.
(11) V primerih ko Ministrstvo za zdravje po epidemiološkem postopku izda odločbo o karanteni, jo posreduje Policiji,
ki nemudoma izvede vročitev.
10. člen
(1) Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima
delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi
državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s
podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni
delovni migrant;
2. čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima
delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi
državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma
s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant;
3. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih,
ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa
oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o
opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v
skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se
vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni
izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Kadar gre
za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev
v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora
ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost
SARS-CoV-2 (COVID-19);
4. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s
»Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz
Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz
Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja
in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C
št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz
katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
5. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali
iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti
Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;
6. osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v
drugo državo v 12 urah po vstopu;
7. osebo z diplomatskim potnim listom;
8. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo
izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh
storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene
ali gospodarske škode;
9. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
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10. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja
ter njenega spremljevalca, kadar je ta zaradi zdravstvenega
stanja nujno potreben;
11. osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi
vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi
dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža
in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;
12. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika
in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah
po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri
pogreba;
13. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi
vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez
mejo v 24 urah po vstopu;
14. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih
osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu
ter predloži ustrezno dokazilo;
15. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja
državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;
16. pripadnika Slovenske vojske, policije ali uslužbenca
državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini ter
uslužbence državnih organov na službeni poti v tujini;
17. državljane držav, ki prihajajo iz držav, ki so bile v
času rezervacije na seznamu varnih držav (zeleni seznam), in
so v tem času v Republiki Sloveniji uredili rezervacijo nočitve
v nastanitvenem obratu, ne glede na to, da je bila črtana s
seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to izkazuje z
dokazilom o rezervaciji;
18. predstavnika tujih varnostnih organov (policije ali pravosodja), ki z vstopom v Republiko Slovenijo izvršuje operativno nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa
izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Republiko Slovenijo
takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
19. osebo, ki je poklicni športnik, član spremljevalnega
osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik in prehaja mejo zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih
mednarodnih športnih zvez, kar izkaže z ustreznim dokazilom
in predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2
(COVID-19);
20. osebo, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z
reševalnim ali sanitetnim vozilom in spremljevalno zdravstveno
osebje v tem vozilu;
21. osebo, ki je član tuje uradne delegacije in prihaja v
Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila
pristojnega državnega organa.
(2) Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 2., 3., 8., 9., 10., 16.,
17., 19. in 21. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu
meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2
(COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi
članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja
ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za
mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano to objavi na
svoji spletni strani. Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 16. točke
prejšnjega odstavka, lahko ne glede na prejšnji stavek opravijo
testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) šele ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema
izvida testiranja zagotovi delodajalec.
11. člen
(1) V primeru poslabšanja epidemioloških razmer v posamezni državi ali administrativni enoti države za katero veljajo
izjeme iz prejšnjega člena, lahko Vlada Republike Slovenije s
sklepom odloči, da se za posamezno državo ali administrativno enoto države prejšnji člen v celoti oziroma del izjem iz
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prejšnjega člena ne uporablja (rdeči seznam). Odločitev se
ažurno objavi na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje
in Ministrstva za zunanje zadeve.
(2) Če Vlada Republike Slovenije zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v skladu s prejšnjim odstavkom uvrsti na
seznam držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo
z nalezljivo boleznijo COVID-19 (rdeči seznam) sosednjo državo ali njeno administrativno enoto, se 9. člen tega odloka ne
uporablja tudi za:
1. osebo, ki je državljan Republike Slovenije ali tujec s
stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi, iz katere vstopa
v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, ter
njene ožje družinske člane, pod pogojem, da se vračajo v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu;
2. osebo, ki je državljan Republike Slovenije ali tujec s
stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do
uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in
to izkaže z ustreznimi listinami, ter njene ožje družinske člane,
pod pogojem, da se vračajo v Republiko Slovenijo v 48 urah
po izstopu;
3. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem
pregledu ali posegu v sosednji državi ter se vrača čez mejo v
istem dnevu oziroma neposredno po končanem zdravstvenem
pregledu ali posegu.
12. člen
(1) Osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov
sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(2) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki
nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje
pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom
SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenjo, kadar se njen prevoz opravlja z reševalnim ali sanitetnim vozilom.
(3) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno
v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na
podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli
vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po
najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(4) Osebi, ki je državljan Republike Slovenije, ali tujcu s
stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je
bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s
SARS-CoV-2 ter želita prestajati karanteno v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki
Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši
poti do naslova, kjer bosta prestajala karanteno.
13. člen
Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom
ali ji je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko
lokacija oziroma trajanje karantene spremeni na enak način,
kot ji je bila odrejena.
14. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada
Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem
obvesti Državni zbor in javnost.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Državljanom Republike Slovenije in tujcem s stalnim
ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na dan

Stran

4726 /

Št.

112 / 20. 8. 2020

uveljavitve tega odloka nahajajo v sosednji državi, ki jo je
Vlada Republike Slovenija uvrstila na seznam držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo
COVID-19 (rdeči seznam), in se vrnejo v Republiko Slovenijo
do 24. avgusta 2020 do 24.00, se karantena ob povratku v
državo ne odredi.
16. člen
(1) Sklep o določitvi seznama epidemiološko varnih držav oziroma njihovih administrativnih enot in seznama držav
oziroma njihovih administrativnih enot z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19,
št. 22500-13/2020/2 z dne 20. 8. 2020, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na podlagi Odloka o odrejanju in
izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih
točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 100/20) (v nadaljnjem besedilu: sklep)
ostane v veljavi.
(2) Za države iz 3. točke sklepa se ne uporablja 10. člen
tega odloka, razen 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 16., 18., 19., 20. in
21. točke prvega odstavka 10. člena tega odloka, za državo
iz 4. točke sklepa pa se uporablja 10. člen tega odloka, razen
17. točke prvega odstavka 10. člena tega odloka.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na
kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 100/20).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00717-31/2020
Ljubljana, dne 20. avgusta 2020
EVA 2020-1711-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2131.

Odlok o ustanovitvi Komisije za plazove

Na podlagi 16. člena Zakona o ukrepih za odpravo
posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let
2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 80/10 – ZUPUDPP in 109/12) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o ustanovitvi Komisije za plazove
1. člen
S tem odlokom se, za izvedbo nalog v zvezi s pripravo
predlogov programov odprave posledic plazov večjega obsega
iz let 2000 in 2001 ter njihovim izvajanjem, ustanovi Komisijo
za plazove (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– priprava predlogov programov odprave posledic plazov
večjega obsega iz let 2000 in 2001,
– priprava predlogov Vladi Republike Slovenije za odločitev o razdelitvi sredstev za izvajanje ukrepov na plazovih
večjega obsega,
– spremljanje izvajanja programov odprave posledic plazov in porabe sredstev za izvajanje ukrepov,
– izdelava predlogov poročil Vlade Republike Slovenije o
izvajanju programov odprave posledic plazov v posameznem
proračunskem obdobju in za celotno obdobje trajanja programov,
– izdelava predlogov poročil Vlade Republike Slovenije
o porabi sredstev za izvajanje ukrepov na vplivnem območju
plazov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno
obdobje izvajanja ukrepov.
3. člen
Komisijo sestavljajo:
– predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (predsednik
komisije);
– predstavnik Ministrstva za finance (član);
– predstavnik Ministrstva za obrambo (član);
in
– predstavnik Ministrstva za infrastrukturo (član).
4. člen
Sedež komisije je na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Sektor za zmanjševanje posledic
naravnih nesreč, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.
5. člen
Komisija sprejme poslovnik o delu, s katerim določi način
dela komisije.
Delo komisije poteka na rednih in dopisnih sejah.
Seje komisije sklicuje in vodi predsednik komisije.
Način odločanja se določi s poslovnikom o delu komisije.
6. člen
Strokovne podlage za delo komisije pripravljajo Ministrstvo za okolje in prostor in po potrebi zunanji strokovnjaki.
7. člen
Upravno-tehnično podporo za delo komisije zagotavlja
Ministrstvo za okolje in prostor.
8. člen
Predstavniki ministrstva opravljajo naloge iz 2. člena tega
odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
9. člen
Vlada Republike Slovenije člane komisije imenuje v treh
mesecih od uveljavitve tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2020
Ljubljana, dne 23. julija 2020
EVA 2020-2550-0049
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
PREBOLD
2132.

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe
v Občini Prebold

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11
– ORZGJS40), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 52/13 in 45/14) in na podlagi Odloka o pokopališkem
redu na območju Občine Prebold (Uradni list RS, št. 4/20)
je Občinski svet Občine Prebold na 16. redni seji dne 23. 7.
2020 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
24-urne dežurne pogrebne službe
v Občini Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom kot koncesijskim aktom, se določi
predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju:
javna služba) na območju Občine Prebold (v nadaljevanju:
občina).
(2) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajema gospodarska javna
služba, podrobneje določa Zakon o pogrebni in pokopališki
dejavnosti, podzakonski predpisi in Odlok o pokopališkem redu
na območju Občine Prebold.
(3) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja
do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe,
– obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe in način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– način podelitve koncesije s postopkom in vsebino javnega razpisa ter izbiro koncesionarja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, določene s predpisi, potrebne za določitev in izvajanje javne službe.
2. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo določila zakona, ki urejajo pogrebno in pokopališko
dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

II. PREDMET IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE
JAVNE SLUŽBE
3. člen
(1) Javna služba po tem odloku obsega vsak prevoz od
kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema
organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do
hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo
le-teh, če zakon ne določa drugače.
(2) Javna služba se opravlja kot koncesionirana javna
služba.
(3) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(4) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost
izvaja na celotnem območju Občine Prebold.
IV. UPORABNIKI TER RAZMERJE DO UPORABNIKOV
5. člen
(1) Uporabniki in uporabnice (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo, na območjih občine pravico do uporabe javne
službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in
na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v
primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi
predpisi.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet gospodarske javne službe.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet gospodarske javne službe so:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki
je predmet javne službe in ima, če je pravna oseba, dejavnost
vpisano v ustanovitveni akt,
– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporabljajo izključno v te namene,
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih, od objave
javnega razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– da prevzame odgovornost za tveganje in škodo, ki bi
jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko
povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna
zakonodaja in predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje, sredstva za izvajanje razpisane javne službe pogrebne
dejavnosti.
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VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

7. člen
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno
in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.

12. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora novega koncesionarja še ni dokončan, mora
dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega
koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(3) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove
koncesijsko pogodbo.
(4) Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in
okoliščin na njegovi strani ne more več izvajati javne službe,
dolžan koncedentu kriti vse nastale stroške 24-urne dežurne
službe do izbora novega koncesionarja.

VII. OBSEG MONOPOLA
8. člen
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz
1. člena tega odloka na območju Občine Prebold se podeli le
enemu koncesionarju, in sicer s podelitvijo koncesije za oba
pokopališča v Občini Prebold.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za
izvajanje dejavnosti javne službe na območju Občine Prebold,
za katero je podeljena koncesija.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
9. člen
(1) Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se podeli za obdobje 10 (deset) let.
IX. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
10. člen
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne
službe 24-urne dežurne službe iz plačil uporabnikov javne
službe, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z
veljavnim cenikom v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške
prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
(3) Ceno storitev javne službe oblikuje koncesionar v
skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev 24-urne dežurne službe. Koncesionar je dolžan elaborat o oblikovanju cen
posredovati občini v potrditev.
(4) Koncesionar lahko plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe.
(5) Koncedent se lahko v javnem interesu v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar se posebej določi
v koncesijski pogodbi.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
11. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije in zakonitosti dela
koncesionarja izvaja občinska uprava.
(2) Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja pristojna strokovna služba koncedenta ter pristojna inšpekcijska služba. Koncesionar
mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o
poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne
knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(3) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le
v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže
s pooblastilom koncedentu. O nadzoru se napravi zapisnik, ki
ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(5) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
(6) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

13. člen
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
XII. ODVZEM KONCESIJE
14. člen
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede
na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov
in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alinee prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
(4) Šteje se, da je koncesionar kvalitetno in strokovno
izvajal dejavnost, če uporabniki storitev niso vlagali upravičenih
pripomb na delo koncesionarja.
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
15. člen
(1) Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega
razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Prebold.

Uradni list Republike Slovenije
XIV. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
IN IZBIRE KONCESIONARJA
16. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere
na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni
strani Občine Prebold.
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s
sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva
člana.
(3) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
(4) Javni razpis je veljaven, če je na razpis prispela vsaj
ena popolna prijava ponudnika, ki izpolnjuje s tem koncesijskim
aktom določene pogoje.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi, in sicer
najkasneje v dveh mesecih od dneva zaključka neuspelega
razpisa.
XV. VSEBINA JAVNEGA RAZPISA
17. člen
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati
koncesionar in so določeni v 5. členu tega odloka ali razpisni
dokumentaciji.
(3) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbo o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesijskega razmerja,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti
predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne
službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje
koncesijskih storitev.
(4) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem
razpisu.
XVI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
18. člen
(1) Za vodenje postopka javnega razpisa, oceno prijav
in ugotovitev sposobnosti in oceno ponudb imenuje župan
strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
(2) Za izbiro koncesionarja se uporabi konkurenčni postopek z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo
in smiselni uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. Izbira
koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom,
ki ureja področje javnih gospodarskih služb.
(3) Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija pregleda in oceni prijave na razpis, ter sestavi poročilo
ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, ter
razvrsti ponudbe tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj
ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni
red glede na ustreznost postavljenim merilom.
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XVII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
19. člen
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz tretjega odstavka 17. člena tega odloka. O izbiri koncesionarja odloči z
odločbo direktor(-ica) občinske uprave.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v
roku 15 dni od vročitve, dovoljena pritožba na župana Občine
Prebold.
XVIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
20. člen
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem, v
imenu občine podpiše župan.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje
opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis
izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega
člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati
najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel,
z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku
enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
XIX. PRENOS KONCESIJE
21. člen
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja
področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem
koncesionarja.
XX. VIŠJA SILA
22. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki
so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno pisno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.
XXI. ODGOVORNOST IN DOLŽNOSTI KONCESIONARJA
23. člen
(1) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za
škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe
povzročijo pri njem.
(2) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za
škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti izvajanja javne službe.
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(3) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.
(4) Koncesionar je dolžan v roku 2 (dveh) mesecev po
sklenitvi koncesijske pogodbe Občinskemu svetu Občine Prebold predložiti v sprejem ceno storitve javne službe, z elaboratom o ceni, skladno z določili metodologije za oblikovanje cen
24-urne dežurne službe.
(5) Dolžnosti koncesionarja so:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje javne službe,
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse
za opravljanje predmetnih dejavnosti, kot tudi v okviru teh
krajevne običaje,
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji,
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne
službe,
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne
knjige in druge knjigovodske listine ter obračune.

Uradni list Republike Slovenije
2133.

Pravilnik za nabavo gasilskih vozil in motornih
brizgaln, ki jih sofinancira Občina Prebold

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na
16. redni seji dne 23. 7. 2020 sprejel

PRAVILNIK
za nabavo gasilskih vozil in motornih brizgaln,
ki jih sofinancira Občina Prebold
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se določa postopek, pravno in finančno
podlago za nabavo gasilskih vozil in motornih brizgaln, ter vrsto
gasilskih vozil, katera se sofinancirajo iz sredstev proračuna
Občine Prebold.

XXII. ZAČASNI PREVZEM
24. člen
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski
pogodbi.
XXIII. ODGOVORNOST KONCEDENTA
25. člen
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju
koncesionirane javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam.
XXIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v šestih
mesecih po uveljavitvi tega odloka.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0008/2020
Prebold, dne 23. julija 2020
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

2. člen
(vrste gasilskih vozil)
Iz sredstev proračuna Občine Prebold se sofinancirajo
gasilska vozila, ki so tipizirana po veljavni tipizaciji gasilskih
vozil Gasilske zveze Slovenije (GZS) in v skladu z merili o razvrščanju gasilskih enot pripadajo po naslednjih pravilih:
a) GE I. kategorije:
– GVM-1 (gasilsko vozilo za prevoz moštva)
– GVV-1 (manjše gasilsko vozilo z vodo) ali GV-1 (manjše
gasilsko vozilo).
b) GE II. kategorije:
– GVC 16/24 (gasilsko vozilo s cisterno) in GVV-2 (večje
gasilsko vozilo z vodo) ali
– GVC 16/25 (gasilsko vozilo s cisterno) in GVM-1 (gasilsko vozilo za prevoz moštva).
c) GE III. kategorije:
– GVM-1 (gasilsko vozilo za prevoz moštva),
– GVC 16/15 (gasilsko vozilo s cisterno) ali
– GVC 16/24 (gasilsko vozilo s cisterno),
– GVC 24/50 (gasilsko vozilo s cisterno) ali
– AC 24/70 (avtocisterna),
– GVGP-1 (gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov).
3. člen
(sofinanciranje gasilskih vozil iz sredstev proračuna
Občine Prebold)
(1) Podlaga za določanje deležev višine sofinanciranega
zneska iz sredstev proračuna Občine Prebold za nova gasilska
vozila, opredeljena v 2. členu tega pravilnika, bodo enotne
izhodiščne vrednosti za sofinanciranje za posamezno vrsto
gasilskega vozila, in sicer:

Izhodiščna vrednost novega vozila
(v EUR z DDV)

Delež sofinanciranja (v %)

Maksimalni delež
sofinanciranja (v EUR z DDV)

GVM-1

50.000,00 €

60 %

30.000,00 €

GV-1

100.000,00 €

80 %

80.000,00 €

GVV-1

120.000,00 €

70 %

84,000,00 €
140.000,00 €

Gasilska oznaka vozila

GVV-2

200.000,00 €

70 %

GVGP-1

70.000,00 €

60 %

42.000,00 €

GVC 16/24

180.000,00 €

70 %

126.000,00 €

GVC 16/15

245.000,00 €

90 %

220.000,00 €

GVC 24/50

225.000,00 €

90 %

202.000,00 €

AC 24/70

220.000,00 €

90 %

198.000,00 €

Uradni list Republike Slovenije
Vrednost gasilskih vozil se usklajuje vsakih pet let.
(2) Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele,
in sicer:
Starost vozila v letih
1
2
3
4
5

% od izhodiščne vrednosti
za vozilo ali podvozje
80 %
70 %
60 %
50 %
50 %

(3) Ne glede na prejšnji odstavek Občina Prebold ne bo
sofinancirala nakupa rabljenega gasilskega vozila z oznako
GVM.
4. člen
(sofinanciranje motornih brizgalno iz sredstev proračuna
Občine Prebold)
Za zamenjavo in nabavo motornih brizgaln (v nadaljevanju: MB) veljajo naslednja merila, če je MB vključena v operativnem načrtu delovanja javne gasilske službe v občini:
– po preteku normalne dobe operativne uporabnosti je
društvo upravičeno do nabave in sofinanciranja MB iz sredstev
proračuna občine,
– višina sofinanciranje nabave MB je v razmerju 50 %
PGD in 50 % občina.
5. člen
(plan nabave gasilskih vozil in motornih brizgaln)
Bistvena pogoja plana oziroma realizacije možnosti sofinanciranja gasilskih vozil in motornih brizgaln iz sredstev
proračuna Občine Prebold sta:
– enaka ali večja starost obstoječega vozila in motorne
brizgalne, kot je to opredeljeno v spodnji tabeli:

Gasilska oznaka vozila
GVM-1
GV-1
GVGP-1
GVV-1
GVV-2
GVC 16/15
GVC 16/24
GVC 24/50
AC 24/70
MB

Minimalna starost obstoječega
gasilskega vozila in motorne
brizgalne
15 let
25 let
15 let
25 let
25 let
25 let
25 let
25 let
25 let
25 let

– veljaven sklep Gasilske zveze Prebold (v nadaljevanju:
gasilska zveza) o nabavi gasilskega vozila ali motorne brizgalne in/ali potrjen plan nabave gasilskih vozil, tehnike, motorni
brizgaln in opreme s strani gasilske zveze. Ta plan mora biti
pripravljen najmanj za obdobje 5 let. Le-ta mora biti posredovan
v uskladitev in potrditev Občini Prebold najkasneje do konca
meseca septembra tekočega leta.
6. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Gasilsko društvo obvesti Občino Prebold o nameravani nabavi gasilskega vozila in motorne brizgalne, ki je v
potrjenem planu nabave gasilske zveze, z dopisom, žigosanim
in podpisanim s strani pooblaščene osebe.
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(2) V dopisu se obvezno navede podatke o obstoječem
vozilu ali motorne brizgalne, tip nameravane nabave gasilskega
vozila ali motorne brizgalne, okvirna vrednost vozila ali motorne
brizgalne, terminski plan nabave ter zaprto planirano finančno
konstrukcijo nabave vozila ali motorne brizgalne. K dopisu
mora biti priloženo soglasje GZ Prebold in GZ Slovenije za
nabavo omenjenega vozila in ustreznost podvozja.
(3) V kolikor gasilsko vozilo ali motorna brizgalna ni v
potrjenem planu gasilske zveze za nabavo gasilskih vozil in
motornih brizgaln, mora gasilsko društvo k dopisu nujno priložiti
veljaven sklep gasilske zveze, ki podpira nabavo definiranega
gasilskega vozila ali motorne brizgalne.
(4) V primeru izpolnjevanja vseh opredeljenih osnovnih
pogojev ter finančnih zmožnostih Občina Prebold umesti predvideno nabavo vozila ali motorne brizgalne v načrt razvojnih
programov (NRP) in v okviru proračuna Občine Prebold zagotovi potrebna finančna sredstva za nabavo predvidenega vozila
ali motorne brizgalne v višini, kot jo opredeljuje ta pravilnik.
(5) Po podpisu pogodbe o sofinanciranju gasilsko društvo
izvede postopek javnega naročanja, do vključno odločitve o
oddaji naročila. Za javni razpis društvo pripravi dokumentacijo
za izvedbo javnega razpisa.
(6) Za izvedbo postopka javnega naročila se imenuje
komisija, v kateri sta tudi en član iz Občine Prebold in en član
iz gasilske zveze.
(7) Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklene
z izbranim ponudnikom pogodbo predsednik gasilskega društva, ki nabavlja gasilsko vozilo.
7. člen
(prehodna določba)
Po uveljavitvi tega pravilnika preneha veljati dosedanji
Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za nabavo gasilske tehnike in druge reševalne opreme, ki ga je sprejel Občinski svet Občin Prebold na 32. seji dne 15. julija 2010.
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2020
Prebold, dne 23. julija 2020
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

2134.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 52/13) in Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Prebold
na 16. seji dne 23. 7. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli:
1483/2 – k.o. 1004 – Gornja vas ID 1503286
1467 – k.o. 1006 – Latkova vas ID 2490178
1473 – k.o. 1006 – Latkova vas ID 1597227 za delež
1238/2216
kot javno dobro.
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2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in se pri njej vknjiži lastninska pravica
na ime Občina Prebold, Hmeljarska 3, p. Prebold, matična
številka 1357654.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0042/2020
Prebold, dne 23. julija 2020
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

2135.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v Vzgojnoizobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec
Prebold

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 15. člena Statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski
svet Občine Prebold na 16. redni seji dne 23. 7. 2020 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold
OE vrtec Prebold
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
(Uradni list RS, št. 26/13, 36/15, 72/16, 6/17, 27/18) se doda
nov člen, ki glasi:
Otroci so lahko v vrtcu prisotni največ 9 ur dnevno, znotraj
obratovalnega časa vrtca. Za prisotnost otroka v vrtcu nad 9 ur
(po obratovalnem času) lahko vrtec zaračuna zamudnino v
višini 5,00 €, za vsako začeto uro, nad 9 ur prisotnosti.
V primeru, da starši prihajajo po otroka izven obratovalnega časa vrtca in za to nimajo opravičljivega razloga, vrtec staršem zaračuna zamudnino (podaljšano varstvo) v višini 5,00 €
za vsakih začetih 5 minut zamude, nad 9 ur prisotnosti.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602/0002/2020
Prebold, dne 23. julija 2020
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak
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POPRAVKI
2136.

Popravek Pravilnika o obremenjevanju
nepremičnega premoženja Občine Tržič

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) Uradni list RS objavlja

POPRAVEK
Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega
premoženja Občine Tržič
V Pravilniku o obremenjevanju nepremičnega premoženja
Občine Tržič, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 97/20, z dne
10. 7. 2020, se v prvem odstavku 9. člena tabela pravilno glasi:
»
OBMOČJE
nadomestilo v EUR/m2
za poseg v kategorizirano
občinsko cesto
nadomestilo v EUR/m2
za poseg v stavbno
zemljišče
nadomestilo v EUR/m2
za poseg v kmetijska,
gozdna in ostala zemljišča

1. OBMOČJE 2. OBMOČJE
7

7

7

5

2

1,5
«.

Št. 5/2020
Ljubljana, dne 20. avgusta 2020
Denis Stroligo
direktor
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VSEBINA
2130.

2131.

VLADA

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih
prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na
notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije
Odlok o ustanovitvi Komisije za plazove

4723
4726

OBČINE
2132.

2133.
2134.
2135.

2136.

PREBOLD

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Prebold
Pravilnik za nabavo gasilskih vozil in motornih brizgaln, ki jih sofinancira Občina Prebold
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

4727
4730
4731
4732

POPRAVKI

Popravek Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja Občine Tržič

4733
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