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VLADA
2530. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji 

za rabo reke Save za proizvodnjo električne 
energije v hidroelektrarnah HE Moste, 
HE Mavčiče in HE Medvode

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vo-
dah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo reke 

Save za proizvodnjo električne energije  
v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče  

in HE Medvode

1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo 

električne energije v hidroelektrarnah HE Moste, HE Mavčiče 
in HE Medvode (Uradni list RS, št. 13/03 in 88/04) se v 4. členu 
v tretjem odstavku v drugi alineji število »96,5« nadomesti s 
številom »95,915«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-35/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-2550-0031

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2531. Odlok o ceni strokovnega izpita iz upravnega 
postopka in plačilu za delo v izpitni komisiji

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 
82/13) in 25. ter 26. člena Uredbe o izobrazbi in strokovnem 
izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 12/13 in 61/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o ceni strokovnega izpita iz upravnega postopka 

in plačilu za delo v izpitni komisiji

1. člen
Ta odlok določa ceno strokovnega izpita iz upravnega 

postopka (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit) in plačilo za 
delo v izpitni komisiji članom in zapisnikarju.

2. člen
(1) Cena strokovnega izpita je 117 eurov. Izvajalci izpita 

ne morejo določati nižje ali višje cene.
(2) Za neposredne uporabnike državnega proračuna je 

opravljanje strokovnega izpita pri izvajalcu izpita, ki je neposre-
dni uporabnik državnega proračuna, brezplačno.

3. člen
(1) Članom izpitne komisije in zapisnikarju pripada plačilo 

za delo v izpitni komisiji.
(2) Za posameznega kandidata, ki pristopi k opravljanju 

izpita, pripada predsedniku 18 eurov, članoma 15 eurov in 
zapisnikarju 10 eurov.

(3) Za pripravo in pregled pisne naloge kandidatu pripada 
predsedniku oziroma članu izpitne komisije 10 eurov.

(4) Za izpraševanje kandidata pripada predsedniku oziro-
ma članu izpitne komisije 10 eurov.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(1) Plačilo zneska cene izpita, ki je zapadlo v plačilo pred 

uveljavitvijo tega odloka, se obračuna v skladu z Uredbo o izo-
brazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 12/13).

(2) Predsedniku oziroma članu izpitne komisije za pregled 
pisne naloge in izpraševanje kandidata, opravljeno pred uve-
ljavitvijo tega odloka, pripada plačilo, ki se obračuna v skladu 
z uredbo iz prejšnjega odstavka tega člena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00714-13/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-3130-0024

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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2532. Odlok o finančni pomoči v prireji govejega 
mesa za obdobje od 1. junija 2020 
do 30. septembra 2020

Na podlagi 10., 12. in 23. 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

O D L O K
o finančni pomoči v prireji govejega mesa  

za obdobje od 1. junija 2020  
do 30. septembra 2020

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, po-
goje, način izračuna in postopek dodelitve finančne pomoči v 
prireji govejega mesa zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v 
sektorju govedoreje v letu 2020 za obdobje od 1. junija 2020 do 
30. septembra 2020 (v nadaljnjem besedilu: finančna pomoč).

(2) Finančna pomoč se upravičencem dodeli v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 
24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 
(EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem 
sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1408/2013/EU).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
1. primarna kmetijska proizvodnja pomeni proizvodnjo, 

kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 
1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 
2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notra-
njim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

2. govedo je moško govedo (biki, voli in teleta) oziroma 
žensko govedo (krave in telice), ki je starejše od dvanajstih 
mesecev;

3. enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstav-
kom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.

3. člen
(vlagatelj in upravičenec)

(1) Vlagatelj zahtevka za finančno pomoč iz Priloge, ki je 
sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), je 
nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ki redi govedo in ga je dal v zakol, 
izvoz ali odpremo v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020.

(2) Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj iz prejš-
njega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne 
pomoči po tem odloku.

4. člen
(pogoji za pridobitev finančne pomoči)

Vlagatelj mora za pridobitev finančne pomoči po tem 
odloku izpolnjevati naslednje pogoje:

1. do 10. julija 2020 je oddal zbirno vlogo za leto 2020 v 
skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske 
politike za leto 2020;

2. v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020 je dal v 
zakol, odpremo ali izvoz govedo, starejše od enega leta, ki ga 
je pred tem imel v reji vsaj šest mesecev;

3. za govedo iz 2. točke tega člena morajo biti v Cen-
tralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG) prigla-
šeni vsi odhodi goveda iz kmetijskega gospodarstva do  
15. oktobra 2020, prihodi v zbirne centre ali klavnice pa 
potrjeni. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) prevzame 
podatke iz CRG 20. oktobra 2020. V obdobje reje iz prejšnje 
točke se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem 
ali razstavo;

4. na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju in ne 
sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, v višini, ki presega 50 eurov;

5. vlagatelj mora imeti 5. novembra 2020 najmanj 70 % 
števila govedi od števila govedi, ki jih je imel na 31. maj 2020;

6. govedo iz prejšnje točke, ki je na presečne datume iz 
tega odloka na začasnem odhodu na planini, pašniku, sejmu 
ali razstavi, se prišteje k številu goved na kmetijskem gospo-
darstvu.

5. člen
(finančne določbe)

(1) Za finančno pomoč iz tega odloka se zagotovijo sred-
stva do višine 4.200.000 eurov.

(2) Finančna pomoč se dodeli na podlagi števila govedi, 
ki ga je upravičenec oddal v zakol, odpremo ali izvoz v obdobju 
od 1. junija do 30. septembra 2020.

(3) Višina finančne pomoči za posamezno govedo znaša 
100 eurov.

(4) Skupna višina finančne pomoči na upravičenca se 
izračuna tako, da se število govedi iz drugega odstavka tega 
člena pomnoži z vrednostjo iz prejšnjega odstavka.

(5) Za posamezno govedo se finančna pomoč po tem 
odloku lahko dodeli le enkrat.

(6) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravi-
čenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna 
pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla in-
tenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega 
primera v predpisih Evropske unije.

(7) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, 
ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju, ne 
sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. 
Pomoč se upravičencu ustrezno zniža, če bi bila z odobreno 
finančno pomočjo po tem odloku presežena omejitev iz tega 
odstavka.

(8) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje 
upravičenca, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejavno 
v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 
z dne 24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene 
veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi 
s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami 
(UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za 
dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem 
odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno 
sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, 
določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti 
ali stroškov zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja 
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU.
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(9) Če je kmetijsko gospodarstvo ali enotno podjetje upra-
vičenca, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejavno v sek-
torju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za 
dejavnosti v sektorju primarne kmetijske proizvodnje, v skladu 
s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodelje-
no sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene 
v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture 
(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov 
zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.

6. člen
(postopek za pridobitev sredstev)

Zahtevek mora vlagatelj vložiti na Agencijo Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska ce-
sta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji 
govejega mesa« do 2. novembra 2020.

7. člen
(odločba o finančni pomoči)

(1) V izreku odločbe o finančni pomoči se navede, 
da gre za pomoč de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo 
1408/2013/EU, pri čemer se navede njen popoln naslov in sklic 
na objavo v uradnem glasilu.

(2) Odločbo o odobritvi sredstev izda agencija najpozneje 
do 1. decembra 2020.

8. člen
(preveritev pred odobritvijo finančne pomoči in poročanje)

(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že 
dodeljene pomoči de minimis za posamezno kmetijsko gospo-
darstvo upravičenca v evidenci pomoči de minimis za kmetij-
stvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo).

(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija pred 
odobritvijo pomoči preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis 
za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih 
mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU v katerem koli obdobju 
treh proračunskih let.

(3) Agencija v petnajstih dneh po izplačilu pomoči de 
minimis posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dode-
ljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

(4) Agencija pred izdajo odločb pri Finančni upravi Repub-
like Slovenije preveri, ali ima vlagatelj na dan oddaje zahtevka 
neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, v višini, ki presegajo 50 eurov.

(5) Agencija pred izdajo odločb preveri podatke o izpol-
njevanju pogojev iz 4. člena tega odloka iz uradnih evidenc.

9. člen
(hramba dokumentacije)

Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili 
o dodeljenih finančnih pomočeh deset let od dneva dodelitve 
zadnje finančne pomoči po tem odloku.

KONČNA DOLOČBA

10. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-42/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-2330-0107

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA:  

Zahtevek za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa  

1. Podatki o vlagatelju 

1.1 Ime in priimek oz. naziv vlagatelja: 

 

1.2 Matična 
številka ali 
EMŠO: 

                          Davčna številka: 

  

1.3 KMG MID: 

  

1.4 Naslov (ulica ali naselje): 

  

1.5 Poštna št. in 
pošta: 

          

 

1.6 Kontaktna oseba: 
Telefon: 
E-pošta: 

1.7 Uveljavljam finančno pomoč za govedo, dano v zakol, odpremo ali izvoz v 
obdobju med 1. junijem 2020 in 30. septembrom 2020, na podlagi podatkov, 
pridobljenih iz CRG. 
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2. Izjave vlagatelja 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da: 
1. sem seznanjen s pogoji in obveznostmi odloka, ki ureja finančno pomoč v prireji 

govejega mesa (v nadaljnjem besedilu: odlok); 
2. so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter da za svoje 

izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost;  
3. za isti namen, ki ga navajam v zahtevku za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem 

prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; 
4. soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za odločanje o zahtevku iz uradnih 

evidenc; 
5. sem seznanjen, da se finančna pomoč v prireji govejega mesa dodeli kot pomoč de 

minimis v primarni kmetijski proizvodnji, pri čemer skupna pomoč de minimis v primarni 
kmetijski proizvodnji, odobrena istemu upravičencu, ne sme presegati zgornjih mej iz  
3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v 
kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z 
Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 
1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU); 

6. sem seznanjen, da bo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred izplačilom sredstev preverila izplačila, 
ki so mi bila kot vlagatelju dodeljena kot pomoč de minimis v primarni kmetijski 
proizvodnji, in v primeru prekoračitev ustrezno znižala izplačilo sredstev v okviru tega 
zahtevka; 

7. sem seznanjen, da bo agencija, če smo enotno podjetje, predhodno preverila, ali 
dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 
zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU; 

8. bom z ločevanjem računov in dejavnosti ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost 
primarne kmetijske proizvodnje od drugih gospodarskih dejavnosti, s katerimi se 
morebiti še ukvarjam. 

 
 
 
 
Datum:         Podpis vlagatelja: 
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3. Izjava glede enotnega podjetja (IZPOLNIJO VSI VLAGATELJI): 
 
IZJAVA glede enotnega podjetja  
 
Podpisani __________________________________________ izjavljam, da kmetijsko 
gospodarstvo 
                    (ime in priimek oziroma naziv nosilca kmetijskega gospodarstva) 
 
_________________                         JE/NI enotno podjetje  
     (številka KMG MID)                      (ustrezno obkrožite) 
 
v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.* 
 
Če ste obkrožili JE in da je KMG MID enotno podjetje, obvezno izpolnite spodnjo 
preglednico. 
Naziv pravne/fizične 
osebe 

Naslov Matična 
številka/Davčna 
številka 

KMG MID 

    
    
    
    
 
Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 1., 2. in 3. točki tega zahtevka resnični, 
za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. 
 
 
VLAGATELJ: ________________________________ 

           (ime in priimek)    
Podpis vlagatelja 

 

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni 
vsa podjetja, ki so med seboj v najmanj enem od teh razmerij: 

 podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega 
podjetja; 

 podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, 
poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; 

 podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi 
pogodbe, sklenjene s tem podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali 
statutu; 

 podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z 
drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje prejšnjega odstavka, 
prek enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. 
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2533. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka 
o začasnih ukrepih na področju izvajanja 
sekundariata, pripravništva in specializacije 
v času epidemije COVID-19

Na podlagi 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega odstavka 37. člena Zako-
na o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) in a18.a členom 
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 
40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 
in 66/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih 
ukrepih na področju izvajanja sekundariata, 

pripravništva in specializacije v času epidemije 
COVID-19

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, priprav-
ništva in specializacije v času epidemije COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 64/20).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-41/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0096

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2534. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. 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 začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi 

preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja na-

lezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje prehajanje 
iz statističnih regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 
14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, razen če ta odlok 
določa drugače. Uradne podatke o številu okuženih po regijah 
najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) na svoji spletni strani in 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo 

pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, sa-
moupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

3. člen
Gibanje iz statistične regije iz 1. člena tega odloka je ob 

upoštevanju priporočil NIJZ ne glede na določbo 1. člena tega 
odloka za posameznike dovoljeno za:

1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih de-

javnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življe-

nje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstav-

ništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na 

zasebnem objektu ali zemljišču,
11. koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je 

bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

4. člen
(1) Šteje se, da oseba prebiva v statistični regiji iz 1. člena 

tega odloka, če ima v občini iz te statistične regije stalno ali 
začasno prebivališče.

(2) Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v 
statistični regiji iz 1. člena tega odloka, je lahko nastanjen samo 
na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema 
prebivališčema.

(3) Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin 
je dovoljen le v statistični regiji, kjer oseba prebiva.

(4) Ne glede na določbe 1. člena tega odloka lahko po-
sameznik ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma 
odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča izvaja špor-
tno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja ali izvaja 
takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem 
izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki.

5. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

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

6. člen
V okviru izjem, ki jih v 3. členu dovoljuje ta odlok za pre-

hajanje iz regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh 
presega 140 na 100 000 prebivalcev, v regije z indikatorjem 
pod 140, ni dovoljeno koriščenje storitev, ki zaradi omejitev iz 
odlokov za preprečitev širjenja SARS-CoV-2 niso na voljo v 
regijah bivališča.

7. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z 

zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka po-
leg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru 
svojih pristojnosti.

(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik 
Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more 
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma 
obvesti najbližjo postajo Policije.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-40/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-1711-0050

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2535. Odlok o spremembah Odloka o začasni 
splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 
ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi 
prometa posameznih vrst blaga in izdelkov 
v času zbiranja ljudi

Na podlagi 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o začasni splošni 
omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi  

v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa 
posameznih vrst blaga in izdelkov v času 

zbiranja ljudi

1. člen
V Odloku o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi 

zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posa-
meznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list 
RS, št. 138/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset lju-

di. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče 
zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi 
navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na sple-
tnih straneh NIJZ.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zbiranje 
ljudi dovoli:

1. skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane 
skupnega gospodinjstva;

2. skupinam sodelavcev do največ šest oseb, če upora-
bljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in upora-
bljajo zaščito nosne in ustne sluznice.«.

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

»3. člen
Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in 

verski obredi v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih 
oseb v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev. 
Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat 
tedensko objavlja NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu 
Republike Slovenije.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Javne posamične prireditve, za katere je pred uveljavitvijo 

tega odloka NIJZ izdal pozitivno mnenje v skladu z Odlokom o 
začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Re-
publiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga 
in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se 
lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-41/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-1711-0049

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2536. Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka 
o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvr-
ševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 
– ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih 

ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe  
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 

okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 124/20 in 135/20) se za 2. členom doda nov 2.a člen, 
ki se glasi:

»2.a člen
V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v za-

dnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, je uporaba 
zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma 
prostorih in v osebnih vozilih. Uradne podatke o številu oku-
ženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni 
inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani in v Uradnem listu 
Republike Slovenije.«.

2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na 2. člen tega odloka se ta odlok ne upo-

rablja za:
1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
2. učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno 

ko so v matičnem oddelku,
3. vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih 

otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne 
šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,

4. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zašči-
tno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

5. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je 
zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
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6. prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali 
več članov istega gospodinjstva.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-42/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-2711-0098

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2537. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga 

in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20 in 138/20) se 2. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(1) Ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskote-

kah in nočnih klubih je prepovedano.
(2) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe 

jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno 
od 6.00 do 22.30.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek časovna omejitev oprav-
ljanja dejavnosti ne velja za dejavnost priprave jedi in pijač v 
primeru dostave jedi in pijač, dejavnost priprave in strežbe jedi in 
pijač v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastani-
tvenih obratih (sobna strežba) ter za osebni prevzem jedi in pijač.

(4) Gostje, ki so ob 22.30 še v obratih iz drugega odstavka 
tega člena, jih morajo zapustiti najpozneje v 30 minutah, če v 
njih strežejo le preproste jedi, pijače in napitke (kavarne, slašči-
čarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najpozneje v 60 minutah, 
če strežejo tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne, kmetije).

(5) Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač 
v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami 
(sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami naj-
manj 1,5 metra.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek omejitev razdalje 1,5 metra 
ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.

(7) Ne glede na peti odstavek tega člena omejitev ne velja 
za osebni prevzem jedi in pijač.

(8) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se iz-
vaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošni-
kom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

(9) Število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih 
za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju sku-

pinske vadbe se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno 
stranko.«.

2. člen
V 3. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 

odstavek.

3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
(1) Ne glede na drugi do sedmi odstavek in deveti odstavek 

2. člena tega odloka za regije, kjer število na novo okuženih v 
zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, veljajo 
naslednje omejitve oziroma prepovedi:

1. ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes cen-
trih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih 
dejavnosti na področju skupinske vadbe je prepovedano;

2. opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi 
in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, 
kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari) je prepovedano;

3. opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi 
in pijač za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih (hoteli, 
moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska 
naselja, planinski in drugi domovi, kampi, prostori za goste pri 
sobodajalcih, kmetije ter marine), je dovoljeno od 6.00 do 22.30;

4. gostje iz nastanitvenih obratov iz prejšnje točke, ki so ob 
22.30 še v prostorih, v katerih se opravlja gostinska dejavnost 
strežbe jedi in pijač, morajo prostore zapustiti najpozneje v 60 
minutah;

5. ne glede na 2. in 3. točko tega odstavka prepoved in 
časovna omejitev opravljanja gostinske dejavnosti priprave in 
strežbe jedi in pijač ne veljata za dejavnost priprave jedi in pijač 
v primeru dostave jedi in pijač, za dejavnost strežbe jedi in pijač 
v sobe oziroma druge oblike nastanitvenih enot v nastanitvenih 
obratih (sobna strežba) ter v primeru osebnega prevzema jedi 
in pijač;

6. opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v 
nastanitvenih obratih iz 3. točke tega odstavka je dovoljeno le 
za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med 
osebami najmanj 1,5 metra;

7. ne glede na prejšnjo točko omejitev razdalje 1,5 metra 
ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo;

8. ne glede na 6. točko tega odstavka omejitev ne velja za 
osebni prevzem jedi in pijač;

9. v prostoru, v katerih se opravljata frizerska ali kozmetič-
na dejavnost, se lahko hkrati nahaja le ena stranka.

(2) Uradne podatke o številu okuženih po regijah objavlja 
NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slove-
nije najmanj enkrat tedensko. Ukrepi iz prvega odstavka tega 
člena v regiji začnejo veljati naslednji dan po objavi uradnih 
podatkov.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Prve uradne podatke o številu okuženih po regijah ob-

javi NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike 
Slovenije naslednji dan po objavi tega odloka v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00726-30/2020
Ljubljana, dne 14. oktobra 2020
EVA 2020-2130-0046

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBČINE
ŠKOFLJICA

2538. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 
Odloka o zazidalnem načrtu za območji 
urejanja VP9/1 in VO9/2 za funkcionalno enoto 
F23

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 9. in 
27. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni list RS, št. 47/19) je 
župan Občine Škofljica dne 8. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka  

o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 
in VO9/2 za funkcionalno enoto F23

1. člen
Ocena stanja in razlogi za izdelavo OPPN
(1) Obravnavano območje funkcionalne enote F23 se 

ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu za območji urejanja 
VP9/1 in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 
54/15, 50/16, 50/17, 66/17 – UPB, 24/19), v nadaljevanju sdZN. 
Območje je v veljavnem OPN Občine Škofljica (Uradni list RS, 
št. 56/15, 102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 
24/19, 44/19, 78/19; v nadaljevanju OPN) opredeljeno v EUP 
ŠK18, ki se ureja skladno s tipom gradbene enote varovanja 
meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov.

(2) Investitor želi z izdelavo sdZN določiti nove pogoje 
gradnje na zemljiščih s parcelnimi št. 737/63, 737/9, 737/352 
– del, 737/353 – del, 750/20 – del, 750/21 – del, 750/19 – del 
vse k. o. 1697 Lanišče. Za potrebe gradnje infrastrukturnih 
objektov, funkcioniranja enote F23 in lastništva zemljišč je v 
postopku sdZN dovoljena natančnejša geodetska uskladitev 
oziroma določitev popravka meje funkcionalne enote F23.

2. člen
Pravna podlaga za pripravo sdZN so Zakon o urejanju 

prostora 2 (Uradni list RS, št. 61/17), Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 56/15, 
102/15, 17/16, 50/16, 74/16, 34/17, 75/17, 44/18, 24/19, 44/19, 
78/19) in Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja VP9/1 
in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08, 26/12, 58/13, 54/15, 
50/16, 50/17, 66/17 – UPB, 24/19).

3. člen
Območje sdZN
(1) Območje izdelave sdZN obsega zemljišča s parcelnimi 

št. 737/63, 737/9, 737/352 – del, 737/353 – del, 750/20 – del, 
750/21 – del, 750/19 – del vse k. o. 1697 Lanišče. Približna 
velikost ureditvenega območja je 9.500 m2.

(2) Na osnovi izdelanih izhodišč ter izraženih interesov 
pripravljavca sdZN in lastnikov zemljišč se območje sdZN lahko 
tudi zmanjša ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite 
urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.

4. člen
Način pridobivanja strokovnih rešitev
V okviru strokovnih rešitev se prouči in prikaže možnosti 

izrabe in oblikovanja območja. Pri izdelavi strokovnih rešitev se 
poleg pogojev na samem območju, upošteva še navezavo na 
kontaktna območja, oziroma se mora zagotoviti, da predvideni 
posegi ne vplivajo negativno na celovitost prostorske ureditve. 
Strokovne rešitve se uskladi s smernicami in mnenji nosilcev 
urejanja prostora.

5. člen
Predmet in izhodišča
(1) Predmet izdelave sdZN je določitev prostorsko iz-

vedbenih pogojev gradnje objektov in funkcionalnost enote 

F23 skladno z dopustnimi dejavnostmi trenutno veljavnega 
podrobnega izvedbenega akta.

(2) Izhodišča za realizacijo načrtovanega programa so:
– pripravljena Izhodišča št. 3500-20/2020, ki predvidevajo 

minimalne spremembe prostorsko izvedbenih pogojev v funk-
cionalni enoti F23. Izhodišča so sestavni del oziroma priloga 
tega Sklepa.

– upošteva se namenska raba prostora, določena z ve-
ljavnim OPN,

– upošteva se obstoječe stanje in lega v prostoru ter pro-
storske omejitve, ki iz tega izhajajo,

– upošteva se prometne ureditve območja in predvidene 
navezave območja na javno cestno omrežje,

– upošteva se mnenja in smernice, ki jih izdajo nosilci 
urejanja prostora.

6. člen
Vrsta postopka:
Postopek priprave sdZN poteka skladno z določbami od 

118. do 121. ter 123. člena ZUreP-2.

7. člen
Okvirni plan za pripravo sdZN
Roki za pripravo sdZN in njegovih posameznih faz so 

opredeljeni v 7. točki Izhodišč – priloga tega Sklepa. Roki so 
okvirni in se lahko zaradi zahtev nosilcev urejanja prostora ali 
izdelave CPVO tudi podaljšajo.

8. člen
Navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora
(1) Občina pripravi osnutek sdZN na podlagi stanja v 

prostoru in strokovnih rešitev.
(2) Občina pošlje osnutek sdZN Ministrstvu za okolje in 

prostor RS. Ministrstvo v 30 dneh občini pisno sporoči, če je 
v okviru izdelave spremembe zazidalnega načrta potrebno 
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

(3) Občina pošlje osnutek sdZN nosilcem urejanja prosto-
ra in jih pozove, da v roku 30 dni, podajo mnenja. Če mnenja v 
predpisanem roku ne pošljejo se šteje, da ga nimajo.

(4) Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo 
mnenj so navedeni v pripravljenih Izhodiščih – priloga tega 
Sklepa.

(a) Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
pridobiti mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso zavedeni v 
Izhodiščih, se jih v postopek vključi naknadno.

9. člen
Načrt vključevanja javnosti
Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določili 

112. člena ZUreP-2.

10. člen
Obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem
(1) Pripravljavec izdelave OPPN, nosilec organizacijskih 

in postopkovnih aktivnosti je Občina Škofljica.
(2) Pobudnik izdelave je zasebni investitor, ki zagotavlja 

sredstva za izdelavo sdZN.
(3) Dodatne strokovne podlage se izdelajo, v kolikor bodo 

zahtevani s strani nosilcev urejanja prostora.

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

listu Republike Slovenije in na internetni strani Občine Škofljica.

Št. 007-10/2020
Škofljica, dne 8. oktobra 2020

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan
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UVOD 
 
Spremembe in dopolnitve ZN VP 9/1, VO 9/2 se pripravljajo na pobudo zasebnega investitorja. Občina bo z njim sklenila 
dogovor in pogodbo o medsebojnih obveznostih, zlasti glede finančnih in rokovnih vidikov priprave ZN. Stroške izdelave 
sprememb in dopolnitev ZN so na strani investitorja. 
 
Ker gre za manjše spremembe PIP (prostorski izvedbeni pogoji) obstoječega zazidalnega načrta, ki so skladne z namenom 
obstoječega ZN, gradnja nove javne komunalne opreme pa ne bo potrebna, se izhodišča pripravi kot (za namen) predhodne 
programske naloge, na podlagi katere se sprejme sklep o začetku priprave sd ZN. Sodelovanje z javnostjo se zagotovi tekom 
postopka sd ZN skladno s 119. členom ZUREP-2. Predhodna mnenja NUP zaradi majhnih sprememb ZN niso potrebna. 
 
 
1. NAMEN IN POTREBA PO sd ZN VP 9/1, VO 9/2 
 
Zagotoviti podrobne izvedbene pogoje, ki bodo omogočali namero investitorja po gradni v enoti F23. 
 
 
2. PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE Z OPISOM IN PRIKAZOM UMESTITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV V 
PROSTOR 
 
- Namen in cilj investicijske namere 
Investitor namerava v območju funkcionalne enote F23 zgraditi skladiščni objekt - hladilnico in spremljajoče poslovne in 
skladiščne prostore. Predvideni objekt bo v tlorisnih gabaritih v okviru dovoljenega iz obstoječega veljavnega ZN. Predvidena je 
sprememba višine objekta z 8,00 m na 13,00 m. 
Predvidena pozidava in zunanja ureditev sta prikazani v grafični prilogi: »4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerez«. 
 
- Obstoječe in predvideno stanje komunalne opreme 
Obstoječa komunalna opremljenost zemljišča omogoča priključitev objekta na vodovodno, kanalizacijsko, elektro in plinovodno 
omrežje. 
Objekt bo priključen na vodovod NL DN 150, ki poteka po cesti Pot ob hrastih, na zahodni strani. Priključek na fekalno 
kanalizacijo PVC 200 in priključek na meteorno kanalizacijo PVC 200 sta že izvedena in sta na parceli funkcionalne enote F23.  
Elektro priključek bo izveden direktno na TP, ki se nahaja na zahodni strani ob cesti. Za ogrevanje poslovnih prostorov je 
predvideno izkoriščanje odvečne tehnološke toplote iz hladilnice.  
Obstoječi komunalni vodi so prikazani v grafični prilogi: »4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«. 
   
- Predvidena in obstoječa prometna ureditev 
Na vzhodni strani funkcionalne enote F23, je že izveden cestni priključek na cesto Pot ob hrastih, ki ustreza za dovoz do 
predvidenega objekta. Izvoz iz funcionalne enote je predviden na zahodni strani na Obrtno cesto v križišču s Potjo ob hrastih, ki 
še ni izveden. 
Parkirišča za osebna vozila bodo izvedena na severni strani F23, kot je že predvideno v veljavnem ZN. 
 
- Prostorski prikaz nove zasnove območja F23 
grafična priloga: 4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerez   M 1:500 
 
 
3. IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA SPREMEMBO PIP V ENOTI F23 
- Skladnost s cilji prostorskega razvoja občine (strateški del OPN) 
Ključni cilji prostorskega razvoja Občine Škofljica so zagotavljati dobre pogoje za bivanje, ohraniti kakovosti naravnega okolja in 
izboljšati pogoje za razvoj družbenih dejavnosti ter urejenost javne gospodarske infrastrukture. Predvidena gradnja v funcionalni 
enote F23 je v skladu z načrtovanimi posegi v okviru ZN VP 9/1 in VP 9/2. Načrtovani posegi morajo biti tudi v skladu z vsemi 
omejitvami v prostoru glede območij varovanja. 
Obrtne in servisne dejavnosti se prvenstveno izvajajo na Škofljici, ter na območju naselja Reber pri Škofljici. 
Prednostna območja za razvoj proizvodnih dejavnosti se ohranja v okvirih obstoječih površin poslovno-obrtne cone Škofljica, ki 
še ni v celoti izrabljena. Nezazidane površine bodo predvidoma v prihodnjem srednjeročnem obdobju v celoti izkoriščene. 
Predvidena gradnja je bila načrtovana v ZN in bo s pozidavo izkoristila nepozidane površine. 
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4. SKLADNOST Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI 
- Skladnost z izvedbenim delom OPN in obstoječim ZN 
Funkcionalna enota F23 se nahaja v območju, ki je namenjeno za gospodarske cone (IG). Predvidene spremembe ZN v 
funcionalni enoti F23 so skladne z izvedbenim delom OPN, odstopajo pa od obstoječega ZN v prometni ureditvi – nov izvoz na 
Obrtno cesto in v višini objekta.  Ker tlorisni gabariti objekta ostanejo nespremenjeni, se tudi faktor zazidanosti parcele (FZ) ne 
spreminja. 
 
 
 
5. OMEJITVE V PROSTORU IN SODELOVANJE Z NOSILCI UREJANJA PROSTORA 
- Navedba vrst območij varovanja (EPO, Natura, VVO, …) 

 Predviden je predhodni postopek glede presoje vplivov na okolje.  
 Zemljišče na katerem je predvidena postavitev objekta se nahaja v območju poplavne vode 500-letne pogostosti. 

Na južni strani ob meji z F24 se nahaja struga nestalnega vodotoka 2. reda. Priobalno zemljišče sega 5,0 m od 
vodnega zemljišča. 

 Zemljišče je na območju enot kulturne dediščine in je vpisano v Registru nepremičnine kulturne dediščine kot: 
Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko Barje (EŠD9368) in Ljubljana – kulturna krajina Ljubljansko barje 
(EŠD 11819), ki sta varovani z varstvenim režomom za arheološko dediščino in kulturno krajino. 

 Zemljišče za gradnjo se nahaja v območju Nature 2000, Ljubljansko barje. 
 Zemljišče se nahaja v ekološko pomembnem območju Ljubljansko barje ID 31400   

 
- Navedba predvidenih nosilcev urejanja prostora 
 

 RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice,  
                Kopitarjeva ulica 5, 2000 MARIBOR 

  
 RS Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,  

                Vojkova cesta 61, 1000 LJUBLJANA 
   

 RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,  
                Vojkova cesta 61, 1000 LJUBLJANA 

   
 RS, MOP, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana; 

   
 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,  

Tržaška 4, Ljubljana 
           

 RS, MOP, Direkcija RS za vode, Sektor za območja srednje Save, Vojkova 52, Ljubljana; 
               

 Promet - Občina Škofljica, Oddelek za investicije in komunalo, Šmarska cesta 3, Škofljica;  
 

 Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana;  
 Vodovod 
  

 Javno podjetje VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana;  
 Kanalizacija 
  

 Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo el. energije, d.d., Slovenska c.58, Ljubljana;  
  
 Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, Oskrba s toploto;  
 
 Energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova 62, Ljubljana, Oskrba s  plinom;  
  
 Javna razsvetljava - Občina Škofljica, Oddelek za investicije in komunalo, Šmarska cesta 3, Škofljica;  
 
 Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Cigaletova 15, Ljubljana;  
  
 Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,  Ljubljana;  
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 SNAGA, Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana;  
 

 RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 
                Dunajska cesta 48, 1000 LJUBLJANA 

   
Pripravljalec bo upošteval splošne smernice nosilcev urejanja prostora. 
 
 
 
 
6. SODELOVANJE Z JAVNOSTJO 
Sodelovanje z javnostjo se zagotovi tekom postopka sd ZN skladno s 119. členom ZUREP-2, saj gre za manjše spremembe 
prostorsko izvedbenih pogojev. 
Z začetkom postopka se seznani Občinski svet in matično telo komisije za prostor. 
 
7. OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO sd ZN VP 9/1, VO 9/2 
   

FAZE V POSTOPKU  
Priprava osnutka po podpisu pogodbe in prejemu vseh podlag 30 dni  

Priprava osnutka za pridobitev smernic 15 dni po potrditvi osnutka s 
strani občinske uprave 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora  30 dni  

Priprava dopolnjenega osnutka  15 dni po pridobitvi vseh 
smernic 

Priprava gradiva za prvo obravnavo na OS 15 dni po potrditvi gradiva s 
strani občinske uprave 

Obravnava gradiva na seji OS Rok določi naknadno občinska 
uprava 

Popravki gradiva glede na pripombe OS 
7 dni po prejemu pripomb, v 
kolikor pripomb ni, se rok ne 
upošteva 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi 7 dni pred javno obravnavo 
Javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni 

Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave 15 dni po zaključeni javni 
razgrnitvi in obravnavi 

Priprava predloga sd ZN za pridobitev mnenj  15 dni po sprejemu stališč do 
pripomb  

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora  cca 30 dni 
Priprava usklajenega predloga za obravnavo na občinskem svetu  20 dni po pridobitvi vseh mnenj  

Obravnava in sprejem sd ZN na občinskem svetu Rok odvisen od terminskega 
plana zasedanja OS 

Priprava končnega predloga po sprejemu akta na občinskem svetu 10 dni po sprejemu na 
občinskem svetu 

 
Roki so okvirni in se lahko zaradi zahtev NUP ali izdelave CPVO tudi podaljšajo. 
 
 
 
8. GRAFIČNE PRILOGE 

3.1 Geodetski in katastrski načrt s prikazom območja OPPN                             M 1:500 

4.1 Arhitekturna zazidalna situacija in prerez                                                     M 1:500 

4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav                                        M 1:500 

4.4 3D prikazi 
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