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DRŽAVNI ZBOR
2923. Odlok o spremembah Odloka o okviru 

za pripravo proračunov sektorja država 
za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-C)

Državni zbor je na podlagi šestega odstavka 6. člena v 
povezavi s prvim odstavkom 13. člena Zakona o fiskalnem pra-
vilu (Uradni list RS, št. 55/15) in tretjega odstavka 108. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) na seji 
18. novembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o okviru za pripravo 

proračunov sektorja država za obdobje  
od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-C)

1. člen
V Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država 

za obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 26/19, 67/20 
in 126/20) se v 2. členu v prvem odstavku ciljni saldo sektorja 
država za leto 2021 spremeni tako, da se odstotek »1,1« 
nadomesti z odstotkom »–6,6«, ciljni saldo sektorja država za 
leto 2022 se spremeni tako, da se odstotek »1,2« nadomesti z 
odstotkom »–4,6«, najvišji obseg izdatkov sektorja država za 
leto 2021 se spremeni tako, da se znesek »22.160« nadomesti 
z zneskom »24.900«, najvišji obseg izdatkov sektorja država 
za leto 2022 pa se spremeni tako, da se znesek »23.000« 
nadomesti z zneskom »24.950«.

2. člen
V 3. členu se ciljni saldo za državni proračun za leto 

2021 spremeni tako, da se odstotek »1,2« nadomesti z odstot-
kom »–5,7«, ciljni saldo za državni proračun za leto 2022 se 
spremeni tako, da se odstotek »1,0« nadomesti z odstotkom 
»–3,2«, najvišji obseg izdatkov za državni proračun za leto 
2021 se spremeni tako, da se znesek »10.455« nadomesti z 
zneskom »13.520«, najvišji obseg izdatkov za državni prora-
čun za leto 2022 pa se spremeni tako, da se znesek »10.705« 
nadomesti z zneskom »12.650«.

3. člen
V 4. členu se najvišji obseg izdatkov za lokalne enote sek-

torja država za leto 2021 spremeni tako, da se znesek »2.360« 
nadomesti z zneskom »2.440«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/20-78/11
Ljubljana, dne 18. novembra 2020
EPA 1384-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2924. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Združenih 
državah Amerike

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Združenih državah Amerike

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Združenih državah Amerike postavim Toneta Kaj-
zerja, spec..

Št. 501-03-16/2020-2
Ljubljana, dne 16. novembra 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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2925. Ukaz o postavitvi stalnega opazovalca 
Republike Slovenije pri Organizaciji 
ameriških držav

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi stalnega opazovalca Republike 
Slovenije pri Organizaciji ameriških držav

Za stalnega opazovalca Republike Slovenije pri Orga-
nizaciji ameriških držav s sedežem v Washingtonu postavim 
Toneta Kajzerja, spec..

Št. 501-03-17/2020-2
Ljubljana, dne 16. novembra 2020

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

VLADA
2926. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) 

o določitvi zahtev glede učinkovitosti 
in interoperabilnosti nadzora za enotno 
evropsko nebo

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi 

zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti 
nadzora za enotno evropsko nebo

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisi-
je (EU) št. 1207/2011 z dne 22. novembra 2011 o določitvi zah-
tev glede učinkovitosti in interoperabilnosti nadzora za enotno 
evropsko nebo (UL L št. 305 z dne 23. 11. 2011, str. 35), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/587 
z dne 29. aprila 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
št. 1206/2011 o zahtevah glede identifikacije zrakoplova v okvi-
ru dejavnosti nadzora za enotno evropsko nebo ter Izvedbene 
uredbe (EU) št. 1207/2011 o določitvi zahtev glede učinkovitosti 
in interoperabilnosti nadzora za enotno evropsko nebo (UL L 
št. 138 z dne 30. 4. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Iz-
vedbena uredba 1207/2011/EU) določajo pristojna organa, ob-
veznosti izvajalca komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih 
služb ter upravljavcev nadzornih spraševalnikov, Medresorska 
skupina za zaščito spektra ter prekrški.

(2) Ta uredba ne posega v upravljanje radiofrekvenčnega 
spektra, določenega z zakonom, ki ureja elektronske komuni-
kacije.

2. člen
(pristojna organa)

(1) Organ, pristojen za izvajanje Izvedbene uredbe 
1207/2011/EU, je Javna agencija za civilno letalstvo Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).

(2) Nadzor nad izvajanjem Izvedbene uredbe 
1207/2011/EU in te uredbe izvaja agencija, razen v delu, ki 
se nanaša na delovanje nadzornih spraševalnikov, ki so v 
upravljanju ministrstva, pristojnega za obrambo, ali gostujočih 
sil (v nadaljnjem besedilu: vojaški nadzorni spraševalniki). V 
zvezi z delovanjem vojaških nadzornih spraševalnikov ima 
ministrstvo, pristojno za obrambo, vojaški letalski nadzorni 
organ, pristojnosti v skladu s šestim odstavkom 5. člena te 
uredbe.

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Izraz »sprejemnik sekundarnega nadzornega radar-
skega odzivnika«, uporabljen v tej uredbi, pomeni enako kot 
izraz »prejemnik sekundarnega nadzornega radarskega od-
zivnika« iz Izvedbene uredbe 1207/2011/EU.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako 
kot izrazi, ki jih določa Izvedbena uredba 1207/2011/EU.

4. člen
(navodila za zagotavljanje zaščite spektra)

Agencija izda navodila za zagotavljanje zaščite spektra 
za izvajanje 6. člena Izvedbene uredbe 1207/2011/EU in te 
uredbe.

5. člen
(zaščita spektra – monitoring in ukrepi)

(1) Monitoring nadzornega spraševanja izvaja izvajalec 
komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb. S tem mo-
nitoringom se preprečuje, da sekundarni nadzorni radarski 
odzivnik na katerem koli zrakoplovu, ki leti nad Republiko 
Slovenijo, ni podvržen pretiranemu spraševanju, ki se prenaša 
prek nadzornih spraševalnikov na zemlji, ki so pri sprejemanju 
ali nesprejemanju odzivov dovolj močni, da presegajo najmanj-
ši prag sprejemnika sekundarnega nadzornega radarskega 
odzivnika.

(2) Upravljavec uradnih evidenc v skladu z zakonom, ki 
ureja elektronske komunikacije, obvešča izvajalca monitoringa 
o izdanih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za nadzorne 
spraševalnike.

(3) Izvajalec monitoringa nadzornega spraševanja vodi 
seznam nadzornih spraševalnikov in njihovih upravljavcev.

(4) Če se pri izvajanju monitoringa iz prvega odstavka 
tega člena ugotovi, da vsota spraševanj presega parametre, 
kot jih določajo standardi iz zvezka IV priloge 10 h Konvenciji 
o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ – Med-
narodne pogodbe, št. 3/54, Uradni list RS, št. 24/92 – akt o 
notifikaciji nasledstva in Uradni list RS – Mednarodne pogod-
be, št. 3/00), izvajalec monitoringa o tem v skladu z navodili 
iz 4. člena te uredbe obvesti agencijo. Če obstaja sum, da 
je povzročitelj pretiranega nadzornega spraševanja vojaški 
nadzorni spraševalnik, izvajalec monitoringa o tem obvesti tudi 
ministrstvo, pristojno za obrambo.

(5) V primeru zaznave izgube nadzornih podatkov, ki je 
posledica pretiranega nadzornega spraševanja iz prejšnjega 
odstavka, lahko agencija upravljavcu nadzornega spraševal-
nika, razen upravljavcu vojaškega nadzornega spraševalnika, 
naloži omejitev ali prekinitev delovanja tistega nadzornega 
spraševalnika, za katerega obstaja sum, da je povzročitelj 
pretiranega nadzornega spraševanja. V primeru, da se ugotovi, 
da je upravljavec nadzornega spraševalnika zunaj Republike 
Slovenije, agencija o tem obvesti pristojni organ te države.

(6) V primeru zaznave izgube nadzornih podatkov, ki 
je posledica pretiranega nadzornega spraševanja vojaške-
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ga nadzornega spraševalnika, lahko ministrstvo, pristojno za 
obrambo, vojaški letalski nadzorni organ, naloži omejitev ali 
prekinitev delovanja tistega vojaškega nadzornega spraševal-
nika, za katerega obstaja sum, da povzroča pretirano nadzorno 
spraševanje.

6. člen
(Medresorska skupina za zaščito spektra)

(1) Usklajevanje interesov in predlaganje ukrepov za 
dosego ciljev zaščite spektra iz 6. člena Izvedbene uredbe 
1207/2011/EU izvaja Medresorska skupina za zaščito spektra, 
ki jo vodi agencija.

(2) Medresorsko skupino za zaščito spektra sestavljajo 
predstavniki agencije, ministrstva, pristojnega za promet, mi-
nistrstva, pristojnega za obrambo, Kontrole zračnega prometa 
Slovenije, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: KZPS), in Agencije 
za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: AKOS). Člane Medresorske skupine za 
zaščito spektra iz agencije imenuje direktor agencije, člane z 
ministrstev imenujeta pristojna ministra, člane iz KZPS direktor 
KZPS in člane iz AKOS direktor AKOS.

(3) Medresorska skupina za zaščito spektra agenciji pre-
dlaga izdajo navodil iz 4. člena te uredbe.

7. člen
(obveznosti upravljavca nadzornega spraševalnika)
(1) Upravljavec nadzornega spraševalnika, razen upra-

vljavca vojaškega nadzornega spraševalnika, mora v skladu z 
navodili iz 4. člena te uredbe o načinu in spremembi njegovega 
delovanja obveščati izvajalca monitoringa.

(2) Upravljavec vojaškega nadzornega spraševalnika 
mora o načinu in spremembi delovanja vojaškega nadzornega 
spraševalnika, ki bi lahko povzročil pretirano nadzorno spraše-
vanje, v skladu z navodili iz 4. člena te uredbe obveščati izva-
jalca monitoringa neposredno ali prek ministrstva, pristojnega 
za obrambo.

(3) Upravljavec nadzornega spraševalnika, razen upra-
vljavca vojaškega nadzornega spraševalnika, vzpostavi po-
stopke ukrepanja v primeru pretiranega nadzornega spraše-
vanja, ki ga lahko povzroča, ter jih pošlje agenciji.

(4) Upravljavec vojaškega nadzornega spraševalnika 
vzpostavi postopke ukrepanja v primeru pretiranega nadzorne-
ga spraševanja, ki ga lahko povzroča, ter jih pošlje ministrstvu, 
pristojnemu za obrambo, vojaškemu letalskemu nadzornemu 
organu, ta pa jih pošlje v seznanitev agenciji.

8. člen
(kršitve upravljavca nadzornega spraševalnika)

(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost upravljanja nad-
zornega spraševalnika, če:

1. ne obvešča izvajalca monitoringa v skladu s prvim 
odstavkom 7. člena te uredbe;

2. ne vzpostavi postopkov ukrepanja v primeru pretira-
nega nadzornega spraševanja, ki ga povzroča nadzorni spra-
ševalnik v njegovem upravljanju, v skladu s tretjim odstavkom 
7. člena te uredbe;

3. ne pošlje postopkov ukrepanja agenciji v skladu s tre-
tjim odstavkom 7. člena te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 6.000 eurov se za prekršek ka-
znuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetni-
ka posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev 
po uveljavitvi te uredbe.

Št. 00710-54/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2430-0046

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2927. Uredba o podelitvi rudarske pravice 
za izkoriščanje mineralne surovine tehnični 
kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru 
Laze 2 v občini Kočevje

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu 
(Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 
– GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje 

mineralne surovine tehnični kamen – dolomit  
v pridobivalnem prostoru Laze 2  

v občini Kočevje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje za 
podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineral-
ne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru 
Laze 2 v občini Kočevje.

2. člen
(koncesijska pogodba)

Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske 
pogodbe veljajo določbe te uredbe.

3. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)

(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med iz-
vajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del 
izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, goz-
dove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo 
kulturne dediščine, varstvo pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.

(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka 
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:

– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da 
se pretežno zmanjša poraba prostora in energije;

– ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo 
okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, 
tla, površinske vode ali podtalnico;

– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja 
okolja s hrupom;

– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo 
ustrezne sodobne tehnologije;
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– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izho-
dišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot 
in ohranjanje biotske raznovrstnosti;

– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni 
ekološki nesreči kot posledici posega;

– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar 
odkrije nahajališče vode;

– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ure-
ditev;

– ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih 
derivatov;

– ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč 
med dejavnostjo in po njenem prenehanju, in sicer tako, da 
se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko 
stanje, in

– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni režim.

4. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)

Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za 
izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.

5. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)

Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in za-
vodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode, 
varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja, 
ter drugimi predpisi.

6. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih 

sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec 

za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in pla-
čevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom, 
ki ureja rudarstvo.

(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje 
v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, in predpisom, ki ureja 
plačevanje rudarskih koncesnin.

(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo, od-
merjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki ureja ru-
darstvo, in predpisom, ki ureja plačevanje sredstev za sanacijo.

7. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha iz razlogov in tako, kot to 
določa zakon, ki ureja rudarstvo.

8. člen
(odvzem rudarske pravice)

Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov 
in tako, kot to določa zakon, ki ureja rudarstvo.

II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR  
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA 

PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE

9. člen
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen –  

dolomit v pridobivalnem prostoru Laze 2 v Občini Kočevje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne 

surovine tehnični kamen – dolomit v količini 1 666 634 (milijon 
šeststo šestinšestdeset tisoč šeststo štiriintrideset) kubičnih 
metrov v raščenem stanju.

(2) Pridobivalni prostor Laze 2 je nov pridobivalni pro-
stor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne 
surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega razširitev v 

globino ter na sosednje zemljišče obstoječega pridobivalnega 
prostora Laze, v katerem so še izkoristljive zaloge mineralne 
surovine.

(3) Pridobivalni prostor Laze 2 obsega:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami: 1378, 1385, 

1389, 1396, 1397, 1400, 1403, 1404, 1405, 1406/1, 1406/2, 
1407, 1408, 1409, 1414, 1415, 1416/1, 1416/2, 1417/1, 1417/2, 
1418, 1419, 1425, 1436, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1440, 
1441, 1442/2, 1443, 1444, 1445, 1446, 1448, 1449, 1460, 
1863, 1864, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 
1873/1, 1873/2, 1884, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 in 2330, vse katastrska 
občina 1596 Brezje;

– v delu zemljišča s parcelnimi številkami: 1357, 1359, 
1362, 1363, 1364, 1366, 1370, 1380, 1386/1, 1388, 1390, 1392, 
1393, 1394, 1395, 1398, 1399, 1420/2, 1421/2, 1422/2, 1426/2, 
1427/2, 1428, 1429, 1430/1, 1431, 1432/1, 1433, 1442/1, 1450, 
1856/4, 1860, 1861/1, 1861/2, 1862, 1873/4, 1874/1, 1875/1, 
1876, 1880/1, 1881, 1885/1, 1886/1, 1899, 1900, 1901, 1902, 
1982, 1983, 1984, 2030, 2160, 2161/1, 2162/3, 2163, 2164, 
2165, 2166/1, 2167, 2169, 2170/1, 2170/2, 2171/2, 2329/1, 
2331 in 2332, vse katastrska občina 1596 Brezje.

(4) Zemljišča s parcelnimi številkami iz prejšnjega od-
stavka ležijo znotraj poligona, omejenega z lomnimi točkami 
PP1-PP2-PP3-PP4-PP5-PP6-PP7-PP8-PP9-PP10-PP11- 
PP12-PP13-PP14-PP15-PP1, ki so določene z naslednjimi 
koordinatami v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:

Točka Y X
PP1 499.722,8402 51.536,7775
PP2 499.840,3006 51.620,0137
PP3 499.841,5309 51.631,2597
PP4 499.840,8579 51.645,5054
PP5 499.845,9825 51.678,2099
PP6 499.850,3975 51.703,2779
PP7 499.833,4860 51.733,8726
PP8 499.819,1825 51.763,7401
PP9 499.500,2300 51.841,6200
PP10 499.491,5300 51.815,6600
PP11 499.486,6600 51.810,8400
PP12 499.478,5600 51.802,2900
PP13 499.469,6200 51.793,5700
PP14 499.461,7500 51.781,6600
PP15 499.460,2767 51.779,4924

(5) Pridobivalni prostor Laze 2 sega v najglobljem delu do 
k. +765 m nadmorske višine.

(6) Pridobivalni prostor Laze 2 obsega površino 
6,3542 hektarja.

(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za obdobje 45 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez jav-

nega razpisa pravni osebi RIGLER d. o. o., Grič, Cesta IV 10, 
1310 Ribnica, matična številka: 1804359000. Rudarska pravica 
se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.

(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja na-
rave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih mora 
nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju, so:

a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za 
izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži k predlogu 
za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu 
z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba 
morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o 
skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z dokumenti 
o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega projekta pridobi 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti;

b) pridobitev soglasij pristojnih soglasodajalcev k rudar-
skemu projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje in do-
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voljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode, naravo, naravne 
vrednote, kulturno dediščino in drugo;

c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Repu-
blike Slovenije za varstvo narave številka 3-III-456/2-O-17/HT, 
LJP z dne 6. julija 2017, ki so objavljene na spletnih straneh 
ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del od-
ločbe o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;

č) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v 
predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo 
vplivov na okolje;

d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin 
v obdobju enega leta od dneva podpisa koncesijske pogodbe;

e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora v 
enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.

(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec 
rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b) in č) 
prejšnjega odstavka.

(11) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim 
rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje. 
Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega 
prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja odpad-
kov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del 
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri ministrstvu, 
pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za 
opustitev rudarskih del.

(12) Vrste dejavnosti, ki se bodo lahko opravljale v zvezi 
s pridobljeno mineralno surovino:

– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine,
– dostava mineralne surovine na trg.

III. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodnih  

rudarskih pravic)
Pravna oseba RIGLER d. o. o., Grič, Cesta IV 10, 

1310 Ribnica, matična številka: 1804359000, mora izvesti 
dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč obstoječega pri-
dobivalnega prostora Laze v skladu s koncesijsko pogodbo 
št. 0141-122/2006 z dne 28. maja 2007, razen če sklene novo 
koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te uredbe.

11. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati 60. toč-
ka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb po drugem 
odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih surovin« 
Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom dovoljenj za 
raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih surovin (Uradni 
list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18, 62/19, 97/20, 124/20 
in 152/20).

12. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00710-52/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2430-0060

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2928. Uredba o državnem prostorskem načrtu 
za rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1038 
Bača–Dolenja Trebuša

Na podlagi drugega odstavka 270. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v zvezi s prvim odstav-
kom 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(Uradni list RS, št. 57/12) in drugim odstavkom 11. člena Za-
kona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v 
prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 
– ZUreP-2) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu  

za rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1038  
Bača–Dolenja Trebuša

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji pro-
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 
– ZPNačrt, 57/12 – ZPNačrt-B in 61/17 – ZUreP-2) in Ured-
bo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 
33/07 – ZPNačrt, 57/12 – ZPNačrt-B in 61/17 – ZUreP-2) 
sprejme državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste 
G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša.

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz kate-
rega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni 
del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je v septembru 2020 pod šte-
vilko 17047 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, 
d. o. o.

2. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, ob-
močje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namemb-
nosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, 
pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne 
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja pro-
storskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, 
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja 
zdravja ljudi, obrambe države in varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge 
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, 
dopustna odstopanja in nadzor.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikaza-
ne v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi 
prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem 
za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora na Občini 
Tolmin.

(3) Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek 
celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja (dopis št. 35409-8/2010/37 z dne 27. 12. 2012).

(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker 
v skladu s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje za 
načrtovane prostorske ureditve ta postopek in pridobitev oko-
ljevarstvenega soglasja nista potrebna.

(5) Stacionaže, navedene v 3., 6., 9., 10., 11., 12., 13. in 
15. členu te uredbe, so stacionaže glavne ceste G2-102/1038 
iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.



Stran 7476 / Št. 168 / 20. 11. 2020 Uradni list Republike Slovenije

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo nasle-
dnje prostorske ureditve:

– rekonstrukcija odseka glavne ceste G2-102/1038 Bača–
Dolenja Trebuša od km 6 + 500 do km 7 + 455 s prestavitvijo 
ceste v osrednjem delu z vsemi objekti in ureditvami, potrebni-
mi za njeno nemoteno delovanje,

– ureditev lokacij za začasno skladiščenje presežkov 
materiala,

– ureditev pripadajoče in prilagoditev že vzpostavljene 
energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektron-
skih komunikacij,

– ureditve obcestnega prostora,
– objekti in ureditve za varovanje okolja,
– drugi ukrepi in ureditve, povezani z načrtovanimi ure-

ditvami.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z 
geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s par-
celnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

1. območje rekonstrukcije glavne ceste G2-102/1038 
Bača–Dolenja Trebuša in območij portalov predora, vključno s 
pripadajočimi krajinskimi ureditvami ter ureditvami pripadajoče 
in prilagoditvami že vzpostavljene prometne, energetske in 
komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij:

– k. o. Slap (2257): 325/1, 325/2, 325/3, 332/2, 333/1, 
333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 334/2, 334/3, 
334/5, 335/1, 335/3, 335/4, 335/5, 336/2, 360/1, 360/7, 360/8, 
360/9, 363/1, 363/2, 363/4, 361, 621/35, 621/36, 621/39, 
621/58, 621/61, 621/62, 638/2, 638/5, 638/6;

– k. o. Prapetno Brdo (2260): 596/3, 608/1, 608/3, 609/1, 
610/1, 610/2, 1121/5, 1121/21, 1138/3, 1138/4;

2. območje lokacij za začasno skladiščenje presežkov 
materiala:

– k. o. Slap (2257): 332/1, 332/2, 333/1, 333/3, 333/5, 
333/6, 333/7, 333/8, 360/10, 361, 621/36, 621/58.

(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno 
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel 
v naravo. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz gra-
fičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Območje 
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, list št. 3).

5. člen
(raba zemljišč)

Na območju državnega prostorskega načrta so glede na 
zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe 
zemljišč:

– zemljišča izključne rabe so zemljišča za rekonstrukcijo 
glavne ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša z vsemi 
objekti in ureditvami na njej ter ureditve portalov predora,

– zemljišča omejene rabe so zemljišča izven izključne 
rabe, to so načrtovane prestavitve in novogradnje gospodarske 
javne infrastrukture in zemljišča rekultivacij,

– zemljišča začasne rabe v času gradnje so zemljišča na 
območju lokacij za začasno skladiščenje presežkov, ki so izven 
zemljišč izključne in omejene rabe.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

6. člen
(rekonstrukcija odseka glavne ceste G2-102/1038)
(1) Odsek glavne ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja Tre-

buša je načrtovan za rekonstrukcijo v dolžini 1,01 km. Trasa se 

začne na zahodu v km 6 + 439 in najprej poteka po trasi obsto-
ječe glavne ceste. V km 6 + 655 je ob severni strani načrtovan 
enostranski usek v strmo južno pobočje Dominovega roba, na 
južni strani je načrtovano počivališče. Trasa nato poteka čez 
viadukt Dominov rob po brežini Idrijce. V km 6 + 900 se odcepi 
od trase obstoječe glavne ceste in poteka skozi predor Oblaz. 
Od km 7 + 420 naprej spet poteka po trasi obstoječe glavne ce-
ste in se v km 7 + 455 zaključi z navezavo na obstoječe stanje.

(2) Vertikalni in horizontalni elementi se načrtujejo z upo-
števanjem projektne hitrosti 60 km/h.

(3) Širina voznega pasu znaša 3,00 m. Prečni profil se 
spreminja vzdolž celotnega odseka v odvisnosti od obvoziščnih 
elementov in od cestnih objektov (viadukt, predor). Prečni profili 
so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta 
(karta Karakteristični prečni profili ceste, list št. 2.3).

7. člen
(cestni objekti)

(1) Na glavni cesti se zgradijo naslednji objekti:
– viadukt Dominov rob na brežini reke Idrijce okvirne 

dolžine 112 m in širine normalnega prečnega profila 11,00 m,
– enocevni in dvosmerni predor Oblaz okvirne dolžine 

396 m in širine normalnega prečnega profila 9,00 m s portal-
nima objektoma,

– podporne konstrukcije kot armiranobetonski zidovi raz-
ličnih višin na dveh odsekih vzdolž južne strani glavne ceste,

– oporna konstrukcija kot kamnita zložba na dveh odsekih 
vzdolž severne strani glavne ceste in kot sidrana pilotna stena 
pred predorom Oblaz,

– prepusti različnih dimenzij.
(2) Lega in dimenzije cestnih objektov so razvidne iz gra-

fičnega dela državnega prostorskega načrta (karta Ureditvena 
situacija, list št. 2.1).

8. člen
(tehnični elementi nasipov in vkopov ceste)

Enostranski useki se izvedejo v naklonu 3: 1 z vmesnimi 
bermami širine 2 m. Pri useku na območju Dominovega roba 
se berme izvedejo na višini 10 m in nadalje vsakih 5 m, spodnja 
brežina se zaščiti z lahko visečo mrežo. Preostale vkopne in 
nasipne brežine se izvedejo v naklonu največ 2: 3, v naspro-
tnem primeru se izvedejo oporne ali podporne konstrukcije. 
Brežine, ki jih je treba zaradi prostorskih omejitev izvesti v 
naklonu 1: 1, se obložijo s kamni.

9. člen
(cestni priključki)

Na glavni cesti se uredijo naslednji priključki javnih cest 
ali posameznih zemljišč:

– v km 6 + 540 – desni priključek za dostope do zemljišč 
in za začasni dovoz do lokacije za začasno skladiščenje pre-
sežkov materiala,

– v km 6 + 852 – desni priključek za zaselek Oblaz,
– v km 7 + 416 – levi skupni priključek dveh stavb.

10. člen
(počivališče in odstavni prostori)

(1) Med km 6 + 550 in km 6 + 620 se uredi počivališče z 
ločilnim otokom, parkirnimi mesti za osebna vozila, hodnikom 
za pešce in urbano opremo.

(2) Na obeh straneh predora se na obeh straneh vozišča 
uredijo odstavni prostori dolžine 40 m in širine 2,5 m.

11. člen
(vodenje kolesarjev)

Kolesarji se vodijo po vozišču glavne ceste z izjemo odse-
ka skozi predor. Za kolesarje se odsek obstoječe glavne ceste 
vzhodno od zaselka Oblaz preuredi v kolesarsko pot. Enosmer-
na kolesarska steza se uredi med km 7 + 390 in 7 + 410 vzdolž 
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severne strani ter dvosmerna kolesarska steza med km 7 + 330 
in km 7 + 390 in enosmerna kolesarska steza med km 7 + 390 
in km 7 + 440 vzdolž južne strani glavne ceste. V km 7 + 390 
se uredi prehod za kolesarje.

12. člen
(vodne ureditve)

Izvedejo se naslednji ukrepi na pritokih reke Idrijce s po-
bočja nad glavno cesto:

– za pritok v km 6 + 690 se v sklopu izvedbe useka 
Dominov rob izvede usek za strugo, ki se preusmeri pod vi-
adukt Dominov rob, ob in pod viaduktom med km 6 + 656 in 
km 6 + 767 se odstrani material, med km 6 + 676 in km 6 + 690 
se uredi drča za preusmeritev struge, ureditev se dimenzionira 
za vrednost karakterističnega pretoka Q100, ki znaša 5,0 m3/s;

– za pritok v km 7 + 330 se med vzhodnim portalom pre-
dora Oblaz in kolesarsko potjo oblikuje depresija z betonskim 
zidom s prelivom v funkciji manjšega zadrževalnika, struga se 
oblikuje nad vzhodnim portalom, ureditev se dimenzionira za 
vrednost karakterističnega pretoka Q100, ki znaša 0,8 m3/s;

– za pritok v km 7 + 393 se nad cesto v okvirni dolžini 
5 m izvede hrapava drča iz lomljenca v betonu z zveznim pre-
hodom do prepusta parabolične oblike, na cestnem priključku 
v km 7 + 416 se izvede rešetka za zajem meteornih (izcednih) 
vod, ureditev se dimenzionira za vrednost karakterističnega 
pretoka Q100, ki znaša 1,3 m3/s.

13. člen
(lokacije za začasno skladiščenje presežkov materiala)

(1) Presežek materiala se med gradnjo začasno skladišči 
na naslednjih lokacijah:

– pod obstoječo glavno cesto med km 6 + 280 in 
km 6 + 500,

– pod obstoječo glavno cesto v območju priključka Oblaz 
med km 6 + 820 in km 7 + 060.

(2) Presežki materiala se z lokacij za začasno skladišče-
nje presežkov materiala odvažajo na predelavo. Prevzemnik 
presežkov materiala mora imeti pridobljena ustrezna dovo-
ljenja.

(3) Začasno skladiščenje presežkov materiala je dopu-
stno le izven dosega območij poplav s stoletno povratno dobo.

14. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje)

(1) Viadukt Dominov rob se izvede kot integralna, predna-
peta, armiranobetonska konstrukcija preko šestih polj. Izvede 
se kot kombinacija polobjekta na odsekih med polji ena in dva 
ter med polji štiri, pet in šest in premostitvenega objekta čez 
polje tri. Konstrukcijski elementi so vitki.

(2) Portalna objekta sta pokrita vkopa, ki se oblikujeta 
enotno kot armiranobetonski ločni konstrukciji. Zunanji armira-
nobetonski rob se izvede tanjše od same konstrukcije predora 
in je enakomerne okvirne debeline 35 cm. Stanjšanje se izvede 
v zadnjih dveh metrih portalnega objekta, in sicer v zgornjem 
delu portala na notranji strani, v spodnjem delu pa na zasuti 
zunanji strani. Portalna objekta se izvedeta z naklonom, ki sledi 
naravni morfologiji hribine.

(3) Vse vidne naprave in zunanji elementi za krmiljenje 
signalizacije in druge opreme v predoru se enotno oblikujejo in 
so barvno usklajeni (temnejša barva) ter so čim manj izposta-
vljeni iz smeri cestišča in obrežja.

(4) Kamnite zložbe se izvedejo z avtohtonim materialom 
in zemljino, ki omogoča ozelenitev. Armiranobetonski zidovi se 
obložijo s kamnito oblogo iz avtohtonih materialov.

(5) Arhitekturne rešitve za ureditve, načrtovane z držav-
nim prostorskim načrtom, se določijo v arhitekturnem načrtu 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

15. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)

(1) Relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi obli-
kami. Kjer je možno, se oblikuje z vertikalnim zaokroževanjem 
konkavne in konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem 
prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief.

(2) Med km 6 + 470 in km 6 + 525 se brežina ob južni 
strani zasadi s skupinami drevja in grmovnic, ki se navežejo na 
obstoječo zarast. Območje priključka Oblaz med km 6 + 845 in 
km 6 + 950 se zasadi s skupinami drevja in grmovnic. Vmesne 
berme usekov se zasadijo z grmovnicami in popenjavkami. 
Ločilni otok na počivališču se zasadi s pokrovnicami. Vzdolž 
zunanje strani počivališča se zasadijo drevesa. Brežine, kjer 
ni predvidenih podpornih in opornih konstrukcij, se utrdijo, 
humusirajo in zatravijo.

(3) Novo nastali gozdni rob se sanira. Nad brežinami use-
kov se oblikuje klinasta zgradba gozdnega roba. Posek manj 
debelejših in težjih ter manj stabilnih dreves se izvede v vsaj 
petmetrskem pasu od zgornjega roba brežine.

(4) Za zasaditev se izberejo pretežno avtohtone rastlinske 
vrste, ki uspevajo tudi v bolj skrajnih rastnih razmerah in imajo 
lastnosti pionirskih vrst. Zatravitev se izvede s travno-zeliščno 
mešanico. Uporaba tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst ni 
dovoljena.

(5) Pri zasaditvah se upošteva potek cevovodov in kablo-
vodov gospodarske javne infrastrukture.

(6) Zasaditev mora zagotavljati prometno varnost, pred-
vsem zadostno polje preglednosti cest in cestnih priključkov ter 
zadosten odmik večjih dreves od vozišča.

(7) Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za prostorske ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim 
načrtom, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture, ki se izde-
la v skladu s tem državnim prostorskim načrtom.

16. člen
(drugi dopustni posegi in dopustne dejavnosti)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta so dopu-
stni tudi naslednji posegi pod pogojem, da ne ovirajo gradnje 
in obratovanja prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim 
prostorskim načrtom:

– gradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje in odstranitev ob-
stoječe gospodarske javne infrastrukture ter povečanje njene 
zmogljivosti glede na prostorske in okoljske možnosti,

– urejanje vodotokov,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami,
– izvajanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na zemlji-

ščih izven izključne rabe, določene v 5. členu te uredbe,
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu 

s predpisom, ki ureja področje razvrščanja objektov, in v skladu 
z določili na območju veljavnih občinskih prostorskih aktov, ki 
veljajo za istovrstne posege in dejavnosti,

– izvajanje rednih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v 
javno korist.

(2) Za vse posege se pridobi soglasje investitorja oziroma 
njegovega upravljavca, če so načrtovane prostorske ureditve 
že zgrajene in predane v uporabo.

(3) Za vse posege na območjih kulturne dediščine, na ob-
močjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na vodnih zemlji-
ščih se pridobijo mnenja mnenjedajalcev, v katerih pristojnosti 
posegajo ti posegi.

(4) Na poplavnih območjih so dopustni posegi iz prvega 
odstavka tega člena le v primeru, da ne povečujejo predvidene 
stopnje poplavne ogroženosti. Na vodnih in priobalnih zemlji-
ščih so dopustni posegi iz prvega odstavka tega člena le v 
primeru, da ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.
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V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  

IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA 
PROSTORSKIH UREDITEV NANJE

17. člen
(skupne določbe)

(1) Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infra-
strukture in grajenega javnega dobra:

– projektiranje in gradnja posameznih križanj, vzporednih 
potekov, morebitnih začasnih ali trajnih prestavitev, zaščita 
gospodarske javne infrastrukture in priključitve nanjo ter drugi 
posegi v gospodarsko javno infrastrukturo se izvedejo v skla-
du s projektnimi pogoji upravljavcev in geološko-hidrološkimi 
razmerami območja,

– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medse-
bojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmi-
kov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur,

– če se med gradnjo ugotovi, da je treba posamezen 
infrastrukturni vod zaščititi ali začasno ali trajno prestaviti, se 
to naredi v skladu s soglasjem lastnika oziroma upravljavca 
tega voda,

– pred gradnjo se že vzpostavljena gospodarska javna 
infrastruktura zakoliči na kraju samem,

– v primeru nadomeščanja ali prestavitve že vzpostavlje-
ne gospodarske javne infrastrukture se najprej zgradi nova, 
nato se izvede prevezava in šele nato ukinitev že vzpostavljene 
gospodarske javne infrastrukture,

– dopustne so delne in začasne prestavitve ali ureditve 
gospodarske javne infrastrukture, ki morajo biti v skladu s 
programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne 
infrastrukture, izvedejo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v 
končno etapo načrtovane ureditve.

(2) Novogradnje in prestavitve objektov gospodarske jav-
ne infrastrukture in grajenega javnega dobra in priključki nanjo 
ter vsa križanja z objekti gospodarske javne infrastrukture in 
grajenega javnega dobra so razvidni iz grafičnega dela držav-
nega prostorskega načrta (karta Ureditvena situacija gospodar-
ske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, list št. 2.2).

18. člen
(odvodnjavanje)

(1) Odvajanje padavinskih vod s cestišča odprte trase 
glavne ceste se izvede razpršeno preko bankin ali pa se vode 
zbirajo ob robniku ali koritnici in odvedejo do reke Idrijce.

(2) Odvajanje zalednih vod se izvede z zajemom s ka-
naletami in koritnicami in nato z odvodnjo preko prepustov do 
reke Idrijce.

(3) Odpadne vode s cestišča predora Oblaz se odvajajo 
gravitacijsko v kanalizacijo in nato v nov podzemni vodote-
sni zbiralnik odpadnih vod. Zbiralnik odpadnih vod kapacitete 
50 m3 se postavi pri vzhodnem portalu. Voda se nato iz zbiral-
nika odvaža s cisternami do čistilne naprave.

(4) V predoru Oblaz se vgradijo drenažne cevi za odvo-
dnjo zalednih hribinskih vod, ki se nato preko čistilnih niš preč-
no na vozišče vodijo v kanalizacijo in nato na območju portalov 
preko prepustov do reke Idrijce.

19. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Izvede se naslednja elektroenergetska infrastruktura:
– transformatorska postaja 20 kV, ki se postavi ob zaho-

dnem portalu predora Oblaz,
– podzemni srednjenapetostni vod od droga na obstoje-

čem srednjenapetostnem vodu (20-kV daljnovod DV Trebuša) 
za napajanje transformatorske postaje,

– vsa potrebna električna oprema predora Oblaz.
(2) Preverijo se varnostne višine nadzemnih nizkonape-

tostnih vodov na odsekih, kjer prečkajo glavno cesto, ter se po 
potrebi drogovi prestavijo.

20. člen
(cestna razsvetljava)

Cestna razsvetljava se uredi pri prehodu za kolesarje.

21. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

Nadzemni telekomunikacijski vod, ki poteka vzdolž glavne 
ceste, se prestavi ob rob glavne ceste.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

22. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom območja 
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehničnimi 
elementi za prenos mej parcel v naravo v grafičnem delu držav-
nega prostorskega načrta (karta Območje državnega prostor-
skega načrta z načrtom parcel, list št. 3), na katerem so s teh-
ničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje v naravi, določene 
tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načr-
tom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim 
stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja ter se po namemb-
nosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE 
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA  

IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, 
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE  

TER VARSTVA PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI

23. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško-
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni 
iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta: Prikaz sta-
nja prostora, priloga P2. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo 
kulturne dediščine.

(2) O začetku gradnje se najmanj deset dni prej pisno 
obvesti pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine ter se ji med gradnjo omogoči stalen arheološki nad-
zor nad zemeljskimi deli.

24. člen
(ohranjanje narave)

(1) Dela v priobalnem pasu, pri katerih je kljub ukrepom 
pričakovati povečano kalnost, potekajo izven obdobja drsti rib 
in razmnoževanja raka koščaka.

(2) Gradnja in izvajanje najbolj hrupnih del se mora izva-
jati tako, da ne bosta motena paritev in vzreja mladičev ptic, 
vidre in drugih sesalcev.

(3) Vegetacija se odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno. 
Sečnja in odstranjevanje lesne vegetacije se izvajata izven 
vegetacijske sezone. Pred začetkom gradnje se pred poškod-
bami zaščitijo gozdni rob, obvodna zarast, živice in posamezna 
drevesa. Na območjih, na katera se posega le v času gradnje in 
je odstranitev vegetacije nujno potrebna, se po končani gradnji 
znova zasadijo avtohtone rastlinske vrste, neposredno ob Idrijci 
tudi siva vrba (Salix eleagnos).

(4) Izvedejo se vsi ukrepi za preprečitev naselitve in ra-
zvoja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.

(5) Za razsvetljavo se uporabijo svetila, ki ne sevajo 
svetlobnega toka navzgor ter imajo ravno zaščitno in nepredu-
šno steklo, ki ne oddaja svetlobe v UV-spektru. Gradbišče se 
osvetljuje s svetili s senzorjem in le, če je to nujno potrebno.
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(6) O začetku gradnje je treba vsaj štirinajst dni prej ob-
vestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja. Z njegovimi 
predstavniki se opravijo pregled lokacij in po potrebi interven-
cijski izlov rib in rakov ter njihova preselitev v neprizadete dele 
vodotoka.

(7) O začetku gradnje je treba vsaj štirinajst dni prej ob-
vestiti pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije za 
varstvo narave ter ji med gradnjo omogočiti spremljanje stanja.

(8) V času gradnje se ob morebitnem odprtju podzemne 
jame, brezna, odkritju mineralov in fosilov ter drugih tektonskih 
in geomorfoloških pojavov o tem obvesti območna enota Za-
voda Republike Slovenije za varstvo narave.

25. člen
(varstvo voda)

(1) Gradnja se izvaja ob nizkem vodostaju vodotokov. 
Med gradnjo se material ne odlaga v strugo vodotoka in na 
poplavna območja. Preprečita se tudi sipanje zemljine in grad-
benega materiala v vodo ter onesnaženje vode s cementnim 
mlekom, olji, gorivi in drugimi strupenimi snovmi. Med gradnjo v 
vodotoku ne smejo nastati razmere neprekinjene kalnosti (več 
kot tri dni). Za potrebe gradnje se ne zajema voda iz vodotokov.

(2) Kjer bodo padavinske vode speljane v vodotok, iztočni 
objekt ne sme segati v svetli profil vodotoka in se izpelje v na-
klonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota dna iztoka 
je na spodnjem delu brežine. V območju izpusta se struga 
vodotoka zaščiti pred erozijo.

(3) Izkopi gradbenih jam in brežin se izvajajo v suhem 
vremenu ob učinkoviti odvodnji zaledne talne vode za in pod 
konstrukcijo. Spremlja se izcejanje talne vode v prepereli hri-
binski plasti in, če se voda pojavi, se zajame z izvedbo lokalnih 
kaptaž (zajetij).

26. člen
(varstvo tal)

Temeljna tla in brežine se varujejo pred erozijo Idrijce. 
Ukrepi varovanja brežin se dimenzionirajo in preverijo na pod-
lagi stabilnostnih analiz.

27. člen
(kmetijska zemljišča)

(1) V fazi izdelave dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja se izdela pedološka analiza. Ta analiza 
mora vsebovati lokacije in obseg primernih in medresorsko 
usklajenih površin, strokovne utemeljitve primerljivosti zemljišč 
in potrebne ukrepe za vzpostavitev kmetijskih zemljišč ter ko-
ličino rodovitnega dela tal, analizo ničelnega stanja začasno 
uporabljenih kmetijskih zemljišč in način njihove rekultivacije 
po izvedbi posega. V pedološki analizi se obravnavajo vsi 
spremljajoči posegi, ki se načrtujejo poleg same izvedbe ceste, 
kot so: počivališča, ureditev križišč, dostopne poti, prestavitev 
že umeščenih cest, lokacije za začasno skladiščenje in druge 
posege ter omejitve, ki bodo nastali zaradi gradnje ceste. 
Ustreznost izvedenih del rekultivacije potrdi strokovnjak kme-
tijske stroke – pedolog, z ugotovitvami pedologa se seznani 
pristojno ministrstvo.

(2) Med gradnjo je treba ustrezno ravnati s plodno zemljo 
(odstranitev in deponiranje horizontov) in jo po gradnji vrniti v 
ustreznem vrstnem redu. Rodovitni del tal se odstrani in pre-
mesti, tako da se prepreči onesnaženje s škodljivimi snovmi in 
manj kakovostnim materialom. Na lokacijah za začasno skladi-
ščenje presežkov materiala se izkop plodne zemlje izvede tako, 
da se ohranita rodovitnost in količina tal, pri čemer se ne smeta 
mešati mrtvica in živica. Začasna odlagališča rodovitnega dela 
tal se uredijo pod nadzorom pedologa.

(3) Vsa dela se morajo opravljati v obdobju, ko tla niso 
preveč razmočena, kar se določi z nadzorom med gradnjo.

(4) Zagotovi se dostop do kmetijskih zemljišč med gradnjo 
in po njej. Gradnja mora potekati kar najmanj moteče za redno 
kmetijsko pridelavo.

(5) Na prizadetih zemljiščih je treba zagotoviti nadome-
stilo za zmanjšanje uporabnosti (pridelovalne sposobnosti) 
zemljišč in motenje posesti med gradnjo.

28. člen
(varstvo zraka)

(1) Preprečuje se nenadzorovano raznašanje materialov z 
območja gradbišča na javne prometne površine. Izvedejo se vsi 
ukrepi za preprečitev prašenja kot na primer: prekrivanje skla-
diščnega in transportiranega materiala, vlaženje, zaslanjanje 
pred vetrom, ustrezno čiščenje gradbiščnih površin, ustrezna 
gradbena mehanizacija.

(2) Po potrebi se izvedejo protiprašne zaslombe pri naj-
bližjih stanovanjskih stavbah.

29. člen
(varstvo pred hrupom in vibracijami)

(1) Za zaščito s hrupom preobremenjenih stavb z varova-
nimi prostori se preveri potreba in možnost izvedbe protihru-
pnih ukrepov na stavbah.

(2) Transport za potrebe gradnje po javnem cestnem 
omrežju in gradnja se lahko izvajata le med 6. in 18. uro. Grad-
bena dela v predoru, z izjemo miniranja, se lahko izvajajo ves 
dan, pri tem ne sme biti presežena mejna vrednost kazalnika 
nočnega hrupa za gradbišče pri stavbah v bližini vzhodnega 
portala. Intenzivna gradbena dela, ki povzročajo vibracije ve-
čjega obsega, se lahko izvajajo le v kratkotrajnih obdobjih v 
dnevnem času.

(3) Uporabljajo se lažji vibracijski stroji za utrjevanje spo-
dnjega ustroja in vibro nabijač, ki obratujejo v frekvenčnem 
območju nad 35 Hz.

30. člen
(varstvo pred požarom)

Požarna varnost obstoječih objektov in požarna ogrože-
nost okolja se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta 
ne smeta poslabšati. Na voljo mora biti zadostna količina vode 
za zagotavljanje požarne varnosti v predoru in drugih načrto-
vanih prostorskih ureditvah.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski 
načrt, se lahko izvedejo po naslednjih etapah:

– posamezni odseki glavne ceste z ureditvijo obcestnega 
prostora,

– posamezni useki in druge ureditve brežin,
– predor s portalnimi objekti,
– viadukt,
– novogradnje, prestavitve, razširitve in druge prilagoditve 

objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega 
dobra,

– drugi ukrepi in ureditve,
– dopolnitev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu 

z rezultati načrtnega spremljanja oziroma monitoringa.
(2) Ureditve se lahko izvedejo posamezno ali sočasno, 

pomeniti pa morajo zaključene funkcionalne celote.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

32. člen
(monitoring)

(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje načrtnega 
spremljanja oziroma monitoringa med gradnjo in obratovanjem 
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del, določenih s tem državnim prostorskim načrtom za podro-
čja, opredeljena v okoljskem poročilu. Zavezanec za izvedbo 
monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med obra-
tovanjem pa upravljavec ceste.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke 
že opravljenih meritev ničelnega stanja. Kadar je mogoče, se 
monitoring prilagodi in uskladi z drugim obstoječim ali predvide-
nim državnim in lokalnim spremljanjem stanja kakovosti okolja. 
Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj toli-
kšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija 
o stanju sestavine okolja in je omogočeno stalno pridobivanje 
podatkov. Rezultati monitoringa so javni.

(3) V primeru odstopanj od dovoljenih vrednosti v času 
gradnje ali obratovanja načrtovanih prostorskih ureditev se 
na podlagi rezultatov monitoringa zagotovijo dodatni zaščitni 
ukrepi:

– dodatne prostorske in tehnične rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodb,
– spremembe rabe prostora ali objektov in
– drugi ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno 

področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).

33. člen
(organiziranost gradbišča)

(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostor-
skega načrta. Zavaruje se tako, da je zagotovljena varna in 
nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. Gradbišče se 
zavaruje pred poplavljanjem in erozijo tal. Na gradbišču, lokaci-
jah za začasno skladiščenje presežkov materiala, transportnih 
in manipulativnih površinah se uredita zbiranje in odstranjeva-
nje odpadnih vod.

(2) Med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukre-
pi in takšna organiziranost gradbišča, da se prepreči onesna-
ženje okolja, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in upo-
rabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, ob nezgodi pa se 
zagotovi takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.

(3) Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja se izdelata načrt gospodarjenja z gradbenimi od-
padki ter načrt gradbišča, parkirišč in pretakališč, vključno z 
načrtom poteka prometa in prevoznih poti med gradnjo. Za pre-
vozne poti se uporabljajo obstoječe kategorizirane in nekate-
gorizirane ceste. Prevozne poti se utrdijo in redno čistijo. Trase 
prevoznih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo 
tako, da kar najmanj prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, 
kmetijska zemljišča, objekte in območja kulturne dediščine ter 
že vzpostavljene ureditve.

(4) Na vseh zemljiščih, na katerih se posega le v času 
gradnje, in na lokacijah za začasno skladiščenje presežkov 
materiala se po končani gradnji vzpostavi prvotno stanje.

(5) Na gradbišču se odpadki zbirajo ločeno po vrstah 
gradbenih odpadkov. Z inertnim materialom se ravna v skladu 
s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki – 
mednje spadata tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja ne-
varnih snovi, in odpadna embalaža nevarnih snovi – se predajo 
pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se 
ustrezno evidentira.

34. člen
(druge obveznosti)

(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v 32. in 33. členu 
te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:

– pred začetkom gradnje obvestiti upravljavce gospodar-
ske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z 
njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi 
posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne 
pasove,

– pravočasno seznaniti in obvestiti prebivalstvo o začetku 
in načinu izvajanja gradbenih del ter morebitnih omejitvah pro-
meta in oskrbe s komunalno infrastrukturo,

– ustrezno zaščititi objekte in naprave med gradnjo, po 
zaključku gradnje pa odpraviti morebitne poškodbe na njih,

– zagotavljati nemoteno komunalno, energetsko in tele-
komunikacijsko oskrbo objektov,

– zagotoviti ali nadomestiti dostope in dovoze do obstoje-
čih objektov in zemljišč,

– zagotoviti varen potek prometa,
– narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se bodo med 

gradnjo uporabljale za prevozne poti na gradbišča, in po potrebi 
izvesti rekonstrukcijo teh cest pred gradnjo, po gradnji pa jih 
sanirati v skladu s predpisi, ki urejajo področje cest,

– pred začetkom gradnje zagotoviti naročilo za prevzem 
gradbenih in drugih odpadkov ali pa prevoz ter njihovo prede-
lavo in odstranjevanje.

(2) Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno 
dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopredajo 
vseh gozdnih zemljišč in gospodarske javne infrastrukture ter 
grajenega javnega dobra, ki jih v skladu s predpisi za področje 
javnih cest ne bo prevzel v upravljanje, upravljavci pa so jih v 
upravljanje in vzdrževanje dolžni prevzeti.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

35. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, obliko-
valskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem preučevanju funkcionalnih, tehno-
loških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer 
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, 
prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, upoštevajo 
zadnje stanje tehnike in omogočajo razumnejšo rabo prostora.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo poslabšati bivalnih in 
delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali 
na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z javnimi ko-
ristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati mnenjedajalci, 
v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo 
tudi druga križanja objektov gospodarske infrastrukture s pro-
storskimi ureditvami, načrtovanimi s tem državnim prostorskim 
načrtom, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi 
križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami 
mora investitor gospodarske infrastrukture prej pridobiti soglas-
je investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, oziroma 
soglasje njenega upravljavca.

(4) Vse dimenzije in stacionaže, navedene v tem držav-
nem prostorskem načrtu, se natančneje določijo v dokumenta-
ciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

XI. NADZOR

36. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, 
pristojni za prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje  

prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena 

te uredbe ali njenih posameznih etap, določenih v 31. členu 
te uredbe, so na območju državnega prostorskega načrta iz 
4. člena te uredbe dopustni:
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– izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na kmetij-
skih in gozdnih zemljiščih,

– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospo-
darske javne infrastrukture ter grajenega javnega dobra,

– izvajanje ukrepov proti škodljivemu delovanju voda in 
ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se 
zaradi njih ne poslabšajo pogoji za prostorske ureditve iz tega 
državnega prostorskega načrta. Z njimi mora soglašati investi-
tor načrtovanih prostorskih ureditev.

38. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da 
je spremenjen in dopolnjen Odlok o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12, 37/15 – obv. 
razl.).

39. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00719-49/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2550-0073

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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2929. Uredba o spremembi Uredbe o državnem 
prostorskem načrtu za 110 kV kablovod 
v MO Koper

Na podlagi tretjega odstavka in v zvezi s četrto alinejo 
prvega odstavka 92. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembi Uredbe o državnem prostorskem 

načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper

1. člen
V Uredbi o državnem prostorskem načrtu za 110 kV 

kablovod v MO Koper (Uradni list RS, št. 17/19 in 38/19) se 
priloga nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del 
te uredbe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-48/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2550-0079

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA 
 
»Priloga: Grafični prikaz meje državnega prostorskega načrta 
 

 
 «. 
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2930. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka 
z emisijo ogljikovega dioksida

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega od-
stavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vla-
da Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski 

dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida

1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18) se v 
2. členu črta 16. točka.

Dosedanje 17. do 19. točka postanejo 16. do 18. točka.

2. člen
V 15. členu se na koncu tretje alineje pika nadomesti z 

vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»– oseba, ki je utekočinjeni zemeljski plin, za katerega 

je obračunala okoljsko dajatev, vnesla v omrežje zemeljskega 
plina.«.

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

»19. člen
(oprostitev plačila okoljske dajatve za rabo goriva  

v mali napravi)
(1) Upravljavec male naprave, ki mu je Evropska komisija 

odobrila izključitev iz sistema Skupnosti za trgovanje s pravi-
cami do emisije toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo okolja, je upravičen do oprostitve plačila okoljske 
dajatve za enote obremenitve do višine dodeljene količine.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka plača za vsako enoto 
obremenitve, ki presega dodeljene količine, okoljsko dajatev 
po tej uredbi. Obveznost plačila lahko poravna tudi z nakazilom 
ustrezne količine emisijskih kuponov na državni račun Repu-
blike Slovenije v registru Unije v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja. Nakazane emisijske kupone nacionalni admi-
nistrator razveljavi v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena lahko obveznost 
iz drugega odstavka tega člena preloži na naslednje leto, če 
skupna razlika med emisijami toplogrednih plinov, ugotovljenimi 
iz poročila o emisijah toplogrednih plinov, in dodeljenimi koli-
činami od leta 2021 dalje ne presega 20 odstotkov dodeljene 
količine iz leta 2021, pri čemer mora biti celotna obveznost iz 
drugega odstavka tega člena izpolnjena najpozneje do 30. apri-
la tekočega leta, ki sledi zadnjemu letu trgovalnega obdobja.

(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena obveznost 
iz drugega odstavka tega člena poravna s plačilom okoljske 
dajatve in povprečna cena emisijskih kuponov na trgu ogljika 
presega ceno ene enote obremenitve za več kot 30 odstotkov, 
plača oseba iz prvega odstavka tega člena okoljsko dajatev 
v višini povprečne cene emisijskih kuponov, ki jo izračuna in 
objavi ministrstvo na svoji spletni strani do 28. februarja te-
kočega leta. Ministrstvo povprečno ceno izračuna kot količnik 
med zneskom prilivov iz prodaje emisijskih kuponov na dražbi v 
državni proračun, ki so bili v preteklem letu doseženi s prodajo 
emisijskih kuponov, in količino teh emisijskih kuponov v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(5) Oseba iz prvega odstavka tega člena sestavi obračun 
obveznosti iz drugega odstavka tega člena na podlagi poročila 

o emisijah toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja.

(6) Obračun obveznosti iz prejšnjega odstavka in način 
izpolnitve obveznosti sta del poročila o emisijah toplogrednih 
plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

(7) Oseba iz prvega odstavka tega člena plača okoljsko 
dajatev iz drugega odstavka tega člena ali nakaže emisijske ku-
pone, najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.«.

4. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. člen
(letni obračun okoljske dajatve za obveznosti male naprave, 

ugotovljene v poročilu o emisijah toplogrednih plinov)
(1) Upravljavec male naprave, pri katerem iz poročila o 

emisijah toplogrednih plinov izhaja obveznost plačila okoljske 
dajatve za preteklo leto, finančni upravi do 25. aprila tekočega 
leta predloži letni obračun okoljske dajatve za uporabo goriva 
v mali napravi na obrazcu za letni obračun okoljske dajatve, ki 
je objavljen na spletni strani finančne uprave.

(2) Če oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena ne 
izpolni obveznosti iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega 
člena do roka iz šestega odstavka prejšnjega člena, plača 
okoljsko dajatev za celotno količino emisij toplogrednih plinov, 
ugotovljeno v poročilu iz četrtega odstavka prejšnjega člena. 
Letni obračun okoljske dajatve predloži na obrazcu iz prejšnje-
ga odstavka finančni upravi do 10. maja tekočega leta za pre-
teklo leto in plača okoljsko dajatev do 20. maja tekočega leta.

(3) Letni obračun okoljske dajatve iz prvega in drugega 
odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:

– obdobje, na katero se nanaša obveznost plačila okolj-
ske dajatve,

– enote obremenitve, za katere se obračuna okoljska 
dajatev, in

– znesek okoljske dajatve za plačilo.
(4) Podatke za letni obračun okoljske dajatve na podlagi 

prvega odstavka tega člena ministrstvo pošlje finančni upravi 
do 20. aprila tekočega leta za preteklo leto in do 10. maja te-
kočega leta za obračun okoljske dajatve iz drugega odstavka 
tega člena.

(5) Finančna uprava do 30. junija tekočega leta obvesti 
ministrstvo o plačani okoljski dajatvi, če je bila poravnava 
obveznosti iz drugega odstavka prejšnjega člena opravljena s 
plačilom okoljske dajatve.«.

5. člen
21. člen se spremeni, tako, da se glasi:

»21. člen
(oprostitev plačila okoljske dajatve in predpisi  

o državnih pomočeh)
(1) Oprostitev plačila okoljske dajatve iz drugega od-

stavka 9. člena te uredbe in vračilo iz tretje alineje 15. člena 
se dodeljujeta v skladu s 44. členom Uredbe Komisije (EU) 
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, 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 ustre-
znimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str  3), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU).

(2) Do oprostitve plačila ali vračila že plačane okoljske 
dajatve iz prejšnjega odstavka je upravičen upravljavec, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– ni podjetje iz tretjega odstavka tega člena,
– ni prejemnik preveč izplačane pomoči po pravilu de mi-

nimis ali državne pomoči, kar mora izhajati iz uradne evidence 
ministrstva, pristojnega za finance, v času izdaje odločbe,
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– na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih 
davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 
v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, če vrednost 
teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov, kar 
mora izhajati iz uradne evidence finančne uprave, v času izdaje 
odločbe,

– je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohod-
ke iz delovnega razmerja za zadnji dve leti do dneva vložitve 
vloge, kar mora izhajati iz uradne evidence finančne uprave,

– v zvezi s stroški porabe goriva, ki je predmet oprostitve 
plačila okoljske dajatve po tej uredbi, do dneva vložitve vloge 
ni prejel nobenih drugih javnih sredstev iz občinskih, državnih, 
mednarodnih ali drugih javnih virov in

– ima pravnomočno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih 
plinov.

(3) Do oprostitve plačila ali vračila že plačane okoljske 
dajatve iz prvega odstavka tega člena ni upravičeno:

– podjetje iz sektorja ribištva in ribogojstva,
– podjetje, ki bi oprostitev plačila okoljske dajatve name-

nilo za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo 
določa Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 
o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premo-
govnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),

– podjetje v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 
651/2014/EU ali

– podjetje, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izter-
javo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.

(4) Upravljavec iz drugega odstavka 9. člena in tretje ali-
neje 15. člena te uredbe mora spremljati višino državne pomoči 
tako, da vodi evidenco o oprostitvi plačila okoljske dajatve v 
spletni aplikaciji ministrstva, s katero izračuna višino državne 
pomoči v eurih. Višino državne pomoči sporoči ministrstvu 
vsako leto najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo 
koledarsko leto.«.

6. člen
23. člen se spremeni, tako, da se glasi:

»23. člen
(odločba o oprostitvi plačila okoljske dajatve)

(1) Ministrstvo na podlagi vloge iz prvega odstavka prej-
šnjega člena in ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 
21. člena te uredbe izda odločbo o oprostitvi plačila okoljske 
dajatve za obdobje do 31. decembra 2023.

(2) Ministrstvo v odločbi upravljavcu določi obveznost 
plačila vsaj najnižje ravni obdavčitve v Skupnosti v skladu s 
četrtim in petim odstavkom 9. člena te uredbe.

(3) Ministrstvo upravljavca v odločbi tudi seznani, da je 
prejemnik državne pomoči v višini oprostitve plačila okoljske 
dajatve na podlagi sheme državne pomoči v skladu s 44. čle-
nom Uredbe 651/2014/EU.

(4) Upravljavec o vsaki spremembi dejstev v zvezi z iz-
polnjevanjem pogojev iz drugega odstavka 21. člena te uredbe 
nemudoma pisno obvesti ministrstvo, kar dokazuje s potrdilom 
o oddani pošiljki.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec vsako leto 
preveri upravičenost do oprostitve plačila glede izpolnjevanja 
vseh pogojev za oprostitev plačila okoljske dajatve in do konca 
februarja tekočega leta o tem pisno obvesti ministrstvo, kar 
dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.«.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

7. člen
(podaljšanje odločb o oprostitvi plačila okoljske dajatve)

Ministrstvo po uradni dolžnosti podaljša veljavnost odločb 
o oprostitvi plačila okoljske dajatve, izdanih za obdobje do 
31. decembra 2020, ob izpolnjevanju pogojev iz spremenjene-
ga drugega odstavka 21. člena uredbe do 31. decembra 2023.

8. člen
(začetek uporabe)

Spremenjena 19. in 20. člen uredbe se začneta upora-
bljati 1. januarja 2021.

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-47/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2550-0058

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2931. Uredba o spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne 
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav 
za zaposlovanje in investiranje

Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega 
odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11, 57/12 in 46/16) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči  
ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude  

za zaposlovanje ter davčnih olajšav  
za zaposlovanje in investiranje

1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter 

načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter 
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, 
št. 93/14, 77/16 in 14/18) se v 2. členu drugi odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»(2) Mikro, mala in srednje velika podjetja po tej uredbi (v 
nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, kakor jih določa prilo-
ga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji 
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), nazadnje spremenjene 
z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spre-
membi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem nje-
ne 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 651/2014/EU).«.

2. člen
V 3. členu se besedilo »Uredbi o karti regionalne pomoči 

za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13; v nadalj-
njem besedilu: uredba o regionalni karti)« nadomesti z bese-
dilom »uredbi, ki ureja karto regionalnih pomoči za obdobje 
2014–2021 (v nadaljnjem besedilu: uredba o regionalni karti)«.

3. člen
V 4. členu se na koncu drugega odstavka doda nov sta-

vek, ki se glasi:
»Navedeno ne velja za podjetja, ki 31. decembra 2019 

niso bila v težavah, a so v obdobju od 1. januarja 2020 do 
30. junija 2021 postala podjetja v težavah.«.
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4. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek se izgube delovnih 

mest pri enaki ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslov-
nih enot upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru, 
do katerih pride med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021, ne 
štejejo za prenos, če so bile zaveze iz drugega odstavka tega 
člena podane pred 31. decembrom 2019.«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

5. člen
V 15. členu se v prvem odstavku v drugi alineji pika 

nadomesti z vejico ter doda beseda »in« ter doda nova, tretja 
alineja, ki se glasi:

»– ima ob oddaji vloge vsa dovoljenja in soglasja za za-
četek investicije.«.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-35/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2130-0036

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2932. Uredba o spremembah Uredbe o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, 

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih  
v organih javne uprave in v pravosodnih organih

1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 
51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 
4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 
54/19, 67/19, 89/20, 104/20 in 118/20) se v 13. členu 1. točka 
spremeni tako, da se glasi:

»1. v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti:

– Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela,
– Direktorat za trg dela in zaposlovanje,
– Direktorat za socialne zadeve,
– Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo,
– Direktorat za družino,
– Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega 

nasilja;«.

4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. v Ministrstvu za javno upravo:
– Direktorat za javni sektor,
– Direktorat za informatiko,
– Direktorat za informacijsko družbo,
– Direktorat za stvarno premoženje,
– Direktorat za javno naročanje,
– Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organiza-

cije in politični sistem;«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti in Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Ministrstva za javno upravo se s to uredbo uskladita najpozneje 
v treh mesecih po njeni uveljavitvi.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-15/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-3130-0038

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2933. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev 
pridobitve državljanstva Republike Slovenije 
v postopku naturalizacije

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 12. člena ter 
28. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/17) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev 
pridobitve državljanstva Republike Slovenije  

v postopku naturalizacije

1. člen
V Uredbi o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev 

pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku na-
turalizacije (Uradni list RS, št. 51/07 in 112/09) se v 3. členu v 
prvem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:

»– prejemki iz pogodbe o zaposlitvi;«.
V drugem odstavku se na koncu drugega stavka dodata 

vejica in besedilo »če najmanj enega izmed njih neprekinjeno 
prejema vsaj dve leti pred vložitvijo prošnje za naturalizacijo, 
preostale pa neprekinjeno prejema vsaj eno leto«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da ima 

prosilec zagotovljeno materialno in socialno varnost iz 4. toč-
ke prvega odstavka 10. člena zakona, če vsaj šest mesecev 
pred vložitvijo prošnje za naturalizacijo neprekinjeno prejema 
prejemke iz pogodbe o zaposlitvi in če gre za prvo zaposli-
tev prosilca po uspešno zaključenem najmanj visokošolskem 
strokovnem programu v Republiki Sloveniji, ki jo je sklenil do 
dopolnjenega 28. leta starosti.«.
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Na koncu šestega odstavka se dodata vejica in besedilo 
»če jih neprekinjeno prejema najmanj šest mesecev pred vlo-
žitvijo prošnje za naturalizacijo«.

V sedmem odstavku se v prvem stavku besedilo »prvega 
in petega« nadomesti z besedilom »prvega, drugega, petega 
in šestega«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Postopki za pridobitev državljanstva Republike Slovenije 

z naturalizacijo, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo 
v skladu z Uredbo o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev 
pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku natu-
ralizacije (Uradni list RS, št. 51/07 in 112/09).

3. člen
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-50/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-1711-0002

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
2934. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji 

zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom 
pri delu

Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti 
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uvodna določba)

(1) Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavlja-
nje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji, ki so posledica 
ali so lahko posledica vpliva bioloških dejavnikov pri delu, 
kakor tudi ukrepe za preprečevanje takšnih tveganj v skladu z 
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES z dne 
18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (UL L št. 262 z 
dne 17. 10. 2000, str. 21), Direktivo Komisije (EU) 2019/1833 z 
dne 24. oktobra 2019 o spremembi prilog I, III, V in VI k Direktivi 
Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES glede izključno 
tehničnih prilagoditev (UL L št. 279 z dne 31. 10. 2019, str. 54) 
in Direktivo Komisije (EU) 2020/739 z dne 3. junija 2020 o 
spremembi Priloge III k Direktivi Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/54/ES glede vključitve SARS-CoV-2 na seznam 
bioloških dejavnikov, za katere je znano, da okužijo ljudi, in 
spremembi Direktive Komisije (EU) 2019/1833 (UL L št. 175 z 
dne 4. 6. 2020, str. 11).

(2) Ta pravilnik se ne uporablja za dela, pri katerih so 
prisotni gensko spremenjeni organizmi, razen če določbe tega 
pravilnika predpisujejo višjo raven varnosti in zdravja pri delu.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. »Biološki dejavnik« je mikroorganizem, vključno z gen-

sko spremenjenim organizmom, celična kultura in človeški 
endoparazit, ki lahko povzroči okužbo, alergijo ali zastrupitev.

2. »Mikroorganizem« je mikrobiološka celična ali necelič-
na enota, s sposobnostjo razmnoževanja ali prenosa genskega 
materiala.

3. »Celična kultura« je in-vitro rast celic, pridobljenih iz 
večceličnih organizmov.

4. »Biološki dejavniki« so, glede na tveganje za okužbo, 
razvrščeni v štiri skupine:

– biološki dejavnik iz 1. skupine je dejavnik, za katerega je 
verjetnost, da povzroči bolezni pri ljudeh minimalna; tveganje, 
da se razširi v okolico, je zanemarljivo;

– biološki dejavnik iz 2. skupine je dejavnik, ki lahko pov-
zroči bolezni pri ljudeh in je lahko nevaren za delavce; tveganje, 
da se razširi v okolico, je majhno; v večini primerov je na voljo 
učinkovita preventiva ali zdravljenje;

– biološki dejavnik iz 3. skupine je dejavnik, ki lahko 
povzroči težje bolezni pri ljudeh in predstavlja veliko nevarnost 
za delavce; tveganje, da se bo razširil v okolico, je zmerno; v 
večini primerov je na voljo učinkovita preventiva ali zdravljenje;

– biološki dejavnik iz 4. skupine je dejavnik, ki povzroči 
težje bolezni pri ljudeh in predstavlja veliko nevarnost za de-
lavce; tveganje, da se bo razširil v okolico, je veliko; običajno 
ni na voljo učinkovite preventive ali zdravljenja.

5. »Pristojni organ« je organ pristojen za inšpekcijo dela.

II. OCENA TVEGANJA

3. člen
(ocena tveganja)

(1) Za vsako dejavnost, pri kateri obstaja tveganje za 
izpostavljenost biološkim dejavnikom, je treba določiti vrsto, 
stopnjo in trajanje izpostavljenosti delavcev z namenom, da 
se oceni tveganje za zdravje ali varnost delavcev in določi 
ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Če delavec opravlja dejavnost, 
pri kateri je izpostavljen več skupinam bioloških dejavnikov, 
se tveganje oceni na podlagi nevarnosti, ki jo predstavljajo vsi 
prisotni nevarni biološki dejavniki. Delodajalec obnavlja oceno 
tveganja redno in pri vsaki spremembi razmer, ki lahko vplivajo 
na izpostavljenost delavcev biološkim dejavnikom. Delodajalec 
pristojnemu organu na njegovo zahtevo zagotovi podatke, ki so 
bili uporabljeni pri oceni tveganja.

(2) Delodajalec izdela oceno tveganja iz prejšnjega od-
stavka na podlagi vseh razpoložljivih podatkov, upoštevajoč:

1. razvrstitev bioloških dejavnikov, ki so ali so lahko ne-
varni za zdravje ljudi, v skladu s 17. členom tega pravilnika;

2. priporočila pristojnega organa, v katerih je navedeno, 
da je potrebno določen biološki dejavnik nadzorovati, da bi se 
zavarovalo zdravje delavcev, kadar so ali so lahko le-ti, zaradi 
svojega dela, izpostavljeni takemu biološkemu dejavniku;

3. bolezni, ki jih delavci lahko dobijo zaradi svojega dela;
4. bolezni, ki se ugotovijo pri delavcu, njihov pojav pa je 

neposredno povezan z delom tega delavca;
5. možne alergogene ali toksične vplive ter mutagene 

oziroma karcinogene vplive, zaradi dela delavcev z biološkimi 
dejavniki.

4. člen
(upoštevanje posameznih členov glede na oceno tveganja)

(1) Če ocena tveganja iz 3. člena tega pravilnika poka-
že, da gre za izpostavljenost ali potencialno izpostavljenost 
biološkemu dejavniku iz 1. skupine, za katerega ni dokazano, 
da predstavlja tveganje za zdravje delavcev, se 5. do 16. člen 
tega pravilnika ne uporabljajo, upoštevati pa je treba točko 1 iz 
Priloge VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
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(2) Če ocena tveganja iz 3. člena tega pravilnika poka-
že, da dejavnost ne vključuje dela z biološkim dejavnikom ali 
njegove uporabe, vendar kljub temu obstaja tveganje za izpo-
stavljenost delavcev biološkim dejavnikom, zaradi opravljanja 
del, kjer lahko pride do nenamerne izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom, kot na primer pri izvajanju del iz Priloge I, ki je 
sestavni del tega pravilnika, se uporabljajo 5., 7., 8., 10., 11., 
12., 13. in 14. člen tega pravilnika, razen če ocena tveganja iz 
prejšnjega člena pokaže, da je to nepotrebno.

III. OBVEZNOSTI DELODAJALCA

5. člen
(nadomestitev)

Delodajalec škodljiv biološki dejavnik nadomesti z biolo-
škim dejavnikom, ki pod zahtevanimi pogoji uporabe ni neva-
ren ali je manj nevaren za zdravje delavcev, če je to tehnično 
možno.

6. člen
(zmanjševanje tveganja)

(1) Delodajalec prepreči izpostavljenost delavcev biolo-
škim dejavnikom v vseh primerih, ko rezultati ocene tveganja 
iz 3. člena tega pravilnika pokažejo, da obstaja tveganje za 
zdravje ali varnost delavcev.

(2) Če to tehnično ni možno, delodajalec tveganje zaradi 
izpostavljenosti biološkim dejavnikom zmanjša do tako nizke 
ravni, kot je treba za zagotavljanje varnosti in zdravja izposta-
vljenih delavcev z upoštevanjem rezultatov ocene tveganja iz 
3. člena tega pravilnika in z naslednjimi ukrepi:

1. zagotavljanje čim manjšega števila in čim krajšega 
časa izpostavljenosti delavcev, ki so ali so lahko izpostavljeni 
biološkim dejavnikom;

2. načrtovanje delovnega procesa in tehničnih kontrolnih 
ukrepov tako, da ne pride do sproščanja bioloških dejavnikov 
v prostor, kjer poteka delo, ali da je sproščanje čim manjše;

3. uporaba kolektivnih varnostnih ukrepov ali, če se izpo-
stavljenosti ni mogoče drugače izogniti, individualnih varnostnih 
ukrepov;

4. uporaba higienskih ukrepov, katerih cilj je prepreče-
vanje ali zmanjševanje nenamernega prenosa ali sproščanja 
biološkega dejavnika iz delovnega mesta;

5. uporaba znaka za biološko nevarnost, ki je slikovno 
prikazan v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika, in drugih 
opozorilnih znakov;

6. priprava načrta, za ravnanje ob nezgodah, pri katerih 
lahko pride do sproščanja biološkega dejavnika;

7. preverjanje, če so biološki dejavniki, uporabljani pri 
delu, prisotni zunaj primarnega, fizično omejenega prostora, 
kadar je to potrebno in tehnično izvedljivo;

8. zagotovitev sredstev za varno zbiranje, shranjevanje in 
odlaganje odpadkov, vključno z uporabo varnih in razpoznavnih 
vsebnikov in z ustrezno obdelavo odpadkov, če je to primerno;

9. varno ravnanje z biološkimi dejavniki in ureditev njiho-
vega prevoza znotraj delovnega mesta;

10. cepljenje in zaščita z zdravili.

7. člen
(podatki za pristojni organ)

(1) Kadar rezultati ocene tveganja iz 3. člena tega pra-
vilnika pokažejo, da obstaja tveganje za zdravje ali varnost 
delavcev, delodajalec pristojnemu organu na njegovo zahtevo 
omogoči dostop do podatkov o:

1. rezultatih ocene tveganja iz 3. člena tega pravilnika;
2. dejavnostih, pri katerih delavci so ali bi lahko izposta-

vljeni biološkim dejavnikom;
3. številu izpostavljenih delavcev;
4. imenih in usposobljenosti oseb, odgovornih za varnost 

in zdravje pri delu;

5. sprejetih varnostnih in preventivnih ukrepih, vključno z 
delovnimi postopki in metodami;

6. načrtu za ravnanje v primeru nezgode ali nevarnega 
pojava, predvsem načrt za varovanje delavcev pred izposta-
vljenostjo biološkim dejavnikom iz 3. ali 4. skupine, do katere 
lahko pride zaradi izgube fizične zapore.

(2) V primeru nezgode ali nevarnega pojava, zaradi kate-
rega lahko pride do sproščanja kateregakoli biološkega dejav-
nika, ki lahko povzroči težjo okužbo oziroma bolezen pri ljudeh, 
delodajalec takoj obvesti pristojni organ.

(3) Če delodajalec preneha z dejavnostjo, pristojnemu 
organu preda seznam iz 11. člena tega pravilnika.

(4) Če delodajalec preneha z dejavnostjo, se pristojne-
mu organu omogoči dostop do zdravstvene dokumentacije iz 
14. člena tega pravilnika.

8. člen
(higienski in individualni ukrepi)

(1) Delodajalec za vsa dela, pri katerih obstaja tveganje 
za varnost ali zdravje delavcev zaradi dela z biološkimi dejav-
niki, sprejeme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da:

1. delavci ne uživajo hrane ali pijače na delovnih obmo-
čjih, kjer obstaja tveganje, da bo prišlo do kontaminacije z 
biološkimi dejavniki;

2. so delavci preskrbljeni z ustrezno varovalno obleko ali 
drugimi posebnimi oblačili;

3. imajo delavci na voljo umivalnice, toaletne prostore, 
tekočino za spiranje oči oziroma razkužila za kožo;

4. se točno določi postopke za vzorčenje, ravnanje in 
obdelovanje vzorcev človeškega ali živalskega izvora (dobra 
laboratorijska praksa);

5. je potrebna varovalna oprema:
– pravilno shranjena na točno določenem mestu,
– pregledana in očiščena, če je mogoče pred in vsekakor 

po vsaki uporabi,
– popravljena, če ima kakšne pomanjkljivosti, ali zamenja-

na pred nadaljnjo uporabo.
(2) Delovna oblačila in varovalno opremo, vključno z varo-

valno obleko iz prejšnjega odstavka, ki so lahko kontaminirani z 
biološkimi dejavniki, je treba ob odhodu iz delovnega območja 
odstraniti. Delodajalec mora zagotoviti, da se taka oblačila in 
varovalna oprema hrani ločeno od drugih oblačil, dokler ne 
zagotovi dekontaminacije in čiščenja ali če je treba, uničenja 
takšnih oblačil in varovalne opreme.

(3) Stroški za ukrepe iz tega člena bremenijo delodajalca.

9. člen
(seznanjanje in usposabljanje)

(1) Delodajalec s pisnimi navodili in obvestili zagotovi, da 
so delavci in njihovi predstavniki seznanjeni o:

1. morebitnem tveganju za zdravje;
2. varnostnih ukrepih, ki jih je treba izvajati, da se prepreči 

izpostavljenost;
3. higienskih ukrepih;
4. uporabi in nošenju delovne ali varovalne obleke in 

osebne varovalne opreme;
5. ravnanju v primeru nevarnih pojavov ter preprečitvi 

nevarnih pojavov.
(2) Delodajalec zagotovi, da so delavci usposobljeni za 

delo, ki ga opravljajo. Delodajalec usposabljanje:
1. izvede pred nastopom dela, ki vključuje stik z biološkimi 

dejavniki,
2. prilagodi tako, da so upoštevana nova ali spremenjena 

tveganja in
3. periodično ponavlja v skladu s predpisi o varnosti in 

zdravju pri delu in oceno tveganja.

10. člen
(obveščanje)

(1) Delodajalec za vsa delovna mesta zagotovi pisna 
navodila za delo in na ustrezen način izobesi obvestila, ki so 
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enostavna in dobro vidna, na katerih je vsaj opis postopka, ki 
ga je treba izvesti v primeru:

a) nezgode ali nevarnega pojava, vključno za ravnanje z 
biološkim dejavnikom v takih primerih;

b) ravnanja z biološkim dejavnikom iz 4. skupine.
(2) Delavec o vsaki nezgodi ali nevarnem pojavu, ob ka-

terem je potrebno posebno ravnanje z biološkim dejavnikom, 
takoj obvesti odgovornega vodjo ali osebo, odgovorno za var-
nost in zdravje pri delu.

(3) Delodajalec o nezgodi ali nevarnem pojavu, zaradi 
katerega lahko pride do sproščanja kakšnega biološkega de-
javnika, ki lahko povzroči težjo okužbo oziroma bolezen pri 
ljudeh, takoj obvesti delavce oziroma predstavnike delavcev. 
Delodajalec v primeru nezgode ali nevarnega pojava čim prej 
obvesti delavce oziroma njihove predstavnike o vzrokih in o 
ukrepih, ki so bili ali jih je treba sprejeti za izboljšanje stanja.

(4) Vsakemu delavcu je omogočen dostop do tistih po-
datkov iz seznama iz 11. člena tega pravilnika, ki se nanašajo 
nanj osebno.

(5) Delavcem oziroma njihovim predstavnikom je omogo-
čen dostop do depersonaliziranih skupinskih podatkov.

(6) Delodajalec delavcem oziroma njihovim predstavni-
kom na njihovo zahtevo omogoči dostop do podatkov iz prvega 
odstavka 7. člena tega pravilnika.

11. člen
(seznam izpostavljenih delavcev)

(1) Delodajalec vodi seznam delavcev, izpostavljenih bi-
ološkim dejavnikom iz 3. ali 4. skupine, v katerem je navedena 
tudi vrsta dela, ki ga opravljajo in biološki dejavnik, kateremu 
so bili izpostavljeni. Delodajalec vodi tudi evidenco o izposta-
vljenostih, nesrečah in izrednih dogodkih.

(2) Delodajalec hrani seznam iz prejšnjega odstavka še 
najmanj 10 let po koncu izpostavljenosti.

(3) Delodajalec hrani seznam iz prvega odstavka tega 
člena 40 let po koncu zadnje znane izpostavljenosti, kadar gre 
za izpostavljenost, katere posledica je lahko okužba:

1. z biološkim dejavnikom, za katere je znano, da lahko 
povzročijo dolgotrajno ali latentno okužbo;

2. ki je glede na spoznanja ni mogoče diagnosticirati, 
dokler se več let pozneje ne razvije bolezen;

3. ki ima posebej dolgo inkubacijsko dobo, preden se 
razvije bolezen;

4. ki ima za posledico bolezen, ki se kljub zdravljenju 
občasno ponovi po dolgem času;

5. ki lahko kot posledico bolezni povzroči težje dolgotrajne 
zdravstvene težave.

(4) Delodajalec omogoči dostop do seznama iz prvega 
odstavka tega člena izvajalcu medicine dela, pristojnemu or-
ganu in strokovnim delavcem ter vsem drugim osebam, odgo-
vornim za varnost in zdravje pri delu.

12. člen
(posvetovanje in sodelovanje z delavci)

Delodajalec o zadevah, ki jih ureja ta pravilnik, zagotovi 
posvetovanje in sodelovanje z delavci oziroma njihovimi pred-
stavniki v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

13. člen
(obvestilo pristojnemu organu)

(1) Delodajalec 30 dni pred začetkom prve uporabe bi-
oloških dejavnikov iz 2., 3. ali 4. skupine o tem pisno obvesti 
pristojni organ. Če delodajalec sam začasno razvrsti biološki 
dejavnik, pisno obvesti pristojni organ tudi o prvi uporabi vsa-
kega nadaljnjega biološkega dejavnika iz 4. skupine in nadalj-
njega novega biološkega dejavnika iz 3. skupine.

(2) Od laboratorijev, ki opravljajo diagnostične storitve v 
zvezi z biološkimi dejavniki iz 4. skupine, se zahteva le začetno 
pisno obvestilo pristojnemu organu.

(3) Vsakokrat, ko pride v delovnih procesih oziroma po-
stopkih do bistvenih sprememb, pomembnih za varnost ali 
zdravje pri delu, zaradi katerih je postalo pisno obvestilo za-
starelo, delodajalec pristojnemu organu posreduje novo pisno 
obvestilo.

(4) Delodajalec v obvestilu navede naslednje podatke:
1. ime in naslov podjetja ali ustanove;
2. ime in usposobljenost osebe, odgovorne za varnost in 

zdravje pri delu;
3. rezultate ocene iz 3. člena tega pravilnika;
4. vrsto biološkega dejavnika;
5. predvidene varnostne in preventivne ukrepe.

IV. ZDRAVSTVENI NADZOR

14. člen
(zdravstveni nadzor)

(1) Delodajalec mora izvajati zdravstveni nadzor delavcev, 
pri katerih so rezultati ocene tveganja iz 3. člena tega pravilnika 
pokazali, da obstaja tveganje za zdravje in varnost.

(2) Zdravstveni nadzor delavcev se izvaja pred izposta-
vljenostjo in v rednih časovnih obdobjih po izpostavljenosti, da 
se omogoča neposredno izvajanje higienskih in individualnih 
ukrepov.

(3) V oceni tveganja iz 3. člena tega pravilnika se določi, 
za katere delavce so potrebni posebni varnostni ukrepi. Kadar 
je treba, se zagotovi učinkovito cepivo za tiste delavce, ki še 
niso odporni za biološki dejavnik, ki so mu ali so mu lahko izpo-
stavljeni. Kadar delodajalec zagotovi cepivo, upošteva kodeks 
ravnanja iz Priloge VII, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Če se ugotovi, da je eden od delavcev okužen ali je 
zbolel in se sumi, da je to posledica izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom pri delu, izvajalec medicine dela, ki izvaja naloge 
zdravstvenega varstva delavcev, priporoči izreden zdravstveni 
nadzor tudi za druge delavce, ki so bili podobno izpostavljeni. V 
tem primeru se ponovno oceni tveganje zaradi izpostavljenosti 
v skladu s 3. členom tega pravilnika. V posebnih primerih iz tre-
tjega odstavka 11. člena tega pravilnika se zdravstvena doku-
mentacija hrani 40 let po koncu zadnje znane izpostavljenosti.

(5) Izvajalec medicine dela predlaga preventivne in var-
nostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti za posameznega delavca.

(6) Izvajalec medicine dela delavce obvesti in jim svetuje 
o za njih primernem zdravstvenem nadzoru po koncu izposta-
vljenosti.

(7) Delavci imajo dostop do rezultatov zdravstvenega 
nadzora, ki jih zadeva. Delavci ali delodajalci, ki jih to zadeva, 
lahko zahtevajo ponoven pregled rezultatov zdravstvenega 
nadzora.

(8) Izvajalec medicine dela hrani zdravstveno dokumen-
tacijo še najmanj 10 let po koncu izpostavljenosti.

(9) Praktična priporočila za zdravstveni nadzor delavcev 
so podana v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.

(10) Delodajalec o vseh primerih bolezni ali smrti, za ka-
tere je ugotovljeno, da so posledica izpostavljenosti biološkim 
dejavnikom pri delu, uradno obvesti pristojni organ.

15. člen
(izvajalci zdravstvene in veterinarske dejavnosti,  

razen diagnostičnih laboratorijev)
(1) Pri pripravi ocene tveganja iz 3. člena tega pravilnika 

je treba nameniti posebno pozornost:
1. ugotavljanju prisotnosti bioloških dejavnikov pri bolnih 

ljudeh in živalih ter v materialih in vzorcih, ki so jim bili odvzeti;
2. nevarnosti, ki jo predstavljajo biološki dejavniki, za ka-

tere je znano ali se sumi, da so prisotni v bolnih ljudeh ali živalih 
ter v materialih in vzorcih, ki so jim bili odvzeti;

3. tveganjem, ki jih predstavlja vrsta dela.
(2) V prostorih, kjer se izvaja zdravstvena ali veterinarska 

dejavnost, je treba sprejeti ustrezne ukrepe za varovanje zdrav-
ja in varnost delavcev. Ti ukrepi so:
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1. izrecna določitev ustreznih postopkov za dekontamina-
cijo in dezinfekcijo in

2. izvajanje postopkov, ki omogočajo ravnanje s kontami-
niranimi odpadki in njihovo odlaganje brez tveganja.

(3) V prostorih za izolacijo, kjer so bolni ljudje ali živali, ki 
so okuženi ali za katere obstaja sum, da so okuženi z biološkimi 
dejavniki iz 3. ali 4. skupine, je treba izbrati zadrževalne ukrepe 
iz stolpca A Priloge V, ki je sestavni del tega pravilnika, tako da 
je tveganje za širitev okužbe čim manjše.

16. člen
(posebni ukrepi za industrijske procese in laboratorije)

(1) Laboratoriji, vključno z diagnostičnimi laboratoriji, ter 
prostori za laboratorijske poskuse na živalih, ki so bile namer-
no okužene z biološkimi dejavniki iz 2., 3. ali 4. skupine, ali za 
katere obstaja sum, da so prenašalke takih dejavnikov, izvajajo 
naslednje ukrepe:

1. laboratoriji, ki opravljajo delo, ki vključuje ravnanje z 
biološkimi dejavniki iz 2., 3. ali 4. skupine za potrebe raziskav, 
razvoja, poučevanja ali diagnosticiranja, določijo zadrževalne 
ukrepe v skladu s Prilogo V tega pravilnika, da čim bolj zmanj-
šajo tveganje za okužbe;

2. po opravljeni oceni tveganja iz 3. člena tega pravilnika 
in po določitvi ustrezne zadrževalne stopnje za biološke dejav-
nike, določene glede na raven tveganja, se v skladu s Prilogo 
V tega pravilnika določi potrebne ukrepe.

3. dejavnosti, ki vključujejo ravnanje z biološkim dejavni-
kom, je treba opravljati:

– le na delovnih območjih, ki ustrezajo najmanj 2. zadrže-
valni stopnji za biološki dejavnik iz 2. skupine,

– le na delovnih območjih, ki ustrezajo najmanj 3. zadrže-
valni stopnji za biološki dejavnik iz 3. skupine,

– le na delovnih območjih, ki ustrezajo najmanj 4. zadrže-
valni stopnji za biološki dejavnik iz 4. skupine;

4. za delo v laboratorijih, kjer ravnajo z materiali, za katere 
obstaja negotovost o prisotnosti bioloških dejavnikov, ki lahko 
povzročijo bolezen pri ljudeh, njihov namen pa ni delati z bio-
loškimi dejavniki kot takimi (da bi jih gojili ali koncentrirali), je 
treba sprejeti vsaj 2. zadrževalno stopnjo. Tretjo ali 4. zadrže-
valno stopnjo je treba uporabiti, kadar je znano ali obstaja sum, 
da je takšna zadrževalna stopnja potrebna, razen če praktične 
smernice pokažejo, da je v določenih primerih ustrezna nižja 
zadrževalna stopnja.

(2) Pri industrijskih procesih, ki uporabljajo biološke de-
javnike iz 2., 3. ali 4. skupine, delodajalec sprejme naslednje 
ukrepe:

1. pri industrijskih procesih se na podlagi praktičnih ukre-
pov in postopkov, navedenih v Prilogi VI tega pravilnika, upora-
blja zadrževalne ukrepe iz 2. točke prejšnjega odstavka;

2. v skladu z oceno tveganja iz 3. člena tega pravilnika, ki 
je povezana z uporabo bioloških dejavnikov iz 2., 3. ali 4. sku-
pine, lahko pristojni organ odloči o ustreznih ukrepih, ki jih je 
treba uporabljati pri industrijski uporabi takšnih dejavnikov.

(3) V primerih, ko pri dejavnostih, na katere se nanašata 
prvi in drugi odstavek tega člena, ni mogoče opraviti dokončne 

ocene tveganja za določen biološki dejavnik, ki bi ob predvideni 
uporabi lahko pomenil veliko tveganje za zdravje delavcev, 
se sme dejavnosti izvajati le na delovnih mestih, ki ustrezajo 
najmanj 3. zadrževalni stopnji.

17. člen
(razvrstitev bioloških dejavnikov)

(1) Biološki dejavniki se glede na tveganje za okužbo 
razvrščajo v posamezne skupine na podlagi definicij iz druge, 
tretje in četrte alineje 4. točke 2. člena tega pravilnika (skupine 
2, 3 in 4).

(2) Razvrstitev bioloških dejavnikov na podlagi definicij iz 
druge, tretje in četrte alineje 4. točke 2. člena tega pravilnika je 
podana v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Če biološki dejavnik, ki je nevaren ali bi lahko bil ne-
varen za zdravje ljudi, ni naveden v Prilogi III tega pravilnika, 
se razvrsti v posamezno skupino na podlagi definicij iz druge, 
tretje in četrte alineje 4. točke 2. člena tega pravilnika (skupine 
2, 3 in 4).

(4) Če biološkega dejavnika, ki se ocenjuje, ni mogoče 
z gotovostjo razvrstiti v eno od skupin, definiranih v 4. točki 
2. člena tega pravilnika, se biološki dejavnik razvrsti v najvišjo 
skupino tveganja.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
(prenehanje veljavnosti in uporaba)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
biološkim dejavnikom pri delu (Uradni list RS, št. 4/02, 39/05 
in 43/11 – ZVZD-1), ki se uporablja do začetka uporabe tega 
pravilnika.

Ne glede na prejšnji odstavek se razvrstitev biološkega 
dejavnika Koronavirus 2 hudega akutnega respiratornega sin-
droma (SARS-CoV-2) iz Priloge III tega pravilnika, Prilogi V in 
Prilogi VI iz tega pravilnika, v delu, ki se nanaša na biološki 
dejavnik SARS-CoV-2, začnejo uporabljati 24. novembra 2020.

19. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. no-
vembra 2021.

Št. 0072-16/2020
Ljubljana, dne 29. oktobra 2020
EVA 2020-2611-0054

Janez Cigler Kralj
minister 

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti
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PRILOGA I

Odprt seznam dejavnosti, pri katerih lahko delavci pridejo v stik z biološkimi dejavniki:

1. Delo v obratih za proizvodnjo hrane.
2. Delo v kmetijstvu.
3. Delo, pri katerem prihaja do stika z živalmi in/ali izdelki živalskega izvora.
4. Delo v zdravstvu, vključno z enotami za izolacijo in mrtvašnicami.
5. Delo v kliničnih, veterinarskih in diagnostičnih laboratorijih, razen v diagnostičnih 

mikrobioloških laboratorijih.
6. Delo v obratih odlagališč odpadkov.
7. Delo v obratih za čiščenje odpadnih voda.

Če rezultat ocene tveganja pokaže nenamerno izpostavljenost biološkim dejavnikom, je treba 
upoštevati tudi dejavnosti, ki v prilogo niso vključene.
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PRILOGA II

Simbol za biološko nevarnost

Slika II-1: Znak za biološko nevarnost - črn znak na rumeni podlagi
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PRILOGA III 
 
Razvrstitev bioloških dejavnikov za katere je znano, da okužijo ljudi 
 
Uvodna pojasnila 
 

1. V seznam so vključeni le dejavniki, za katere je znano, da okužijo ljudi. Kjer je to primerno, je 
naveden toksični in alergogeni potencial teh dejavnikov. Živalski in rastlinski patogeni, za katere 
je znano, da ne učinkujejo na ljudi, so izključeni. Pri sestavljanju tega seznama razvrščenih 
bioloških dejavnikov niso bili upoštevani gensko spremenjeni mikroorganizmi. 

 
2. Seznam temelji na vplivu teh dejavnikov na zdrave delavce. Posebni učinki na tiste, na katerih 

občutljivost lahko zaradi različnih razlogov vpliva predhodna bolezen, zdravljenje, zmanjšana 
odpornost, nosečnost ali dojenje, niso posebej upoštevani. Dodatno tveganje za take delavce 
je potrebno oceniti v okviru ocene tveganja, ki jo izdela delodajalec. Pri nekaterih industrijskih 
procesih, laboratorijskem delu ali delu z živalmi, kjer prihaja do namernega ali nenamernega 
stika z biološkimi dejavniki iz 3. ali 4. skupine, se sprejmejo vsi varnostni ukrepi v skladu s 16. 
členom tega pravilnika. 

 
3. Biološki dejavniki, ki niso razvrščeni  2., 3. ali 4. skupino bioloških dejavnikov na seznamu, niso 

implicitno razvrščeni v 1. skupino bioloških dejavnikov. Ko gre za dejavnike, za katere je znano, 
da je za človeka patogena več kot ena vrsta, seznam vključuje tiste vrste, za katere je znano, 
da so najpogostejši povzročitelji bolezni, s splošnejšo navedbo dejstva, da lahko na zdravje 
vplivajo tudi druge vrste istega rodu. Kadar je v seznamu bioloških dejavnikov naveden celotni 
rod, je s tem implicirano, da so vrste in sevi, za katere je znano, da niso patogene, izključeni. 

 
4. Kadar je določen sev oslabljen ali je izgubil znane virulentne gen, ni treba uporabljati ukrepov 

za omejevanje, ki so glede na razvrstitev potrebni za prvotni sev, temveč se upošteva oceno 
tveganja na delovnem mestu. Tako se ravna, ko se takšen sev uporablja kot proizvod ali del 
proizvoda za profilaktične ali terapevtične namene. 

 
5. Poimenovanje razvrščenih dejavnikov, uporabljeno pri določitvi tega seznama, je skladno z 

najnovejšimi mednarodnimi dogovori o taksonomiji in poimenovanju dejavnikov.. 
 

6. Seznam razvrščenih bioloških dejavnikov je izdelan na osnovi znanstvenih spoznanj, ki so 
veljala v času nastajanja pravilnika.   

7. Vsi virusi, ki so bili že izolirani pri človeku, ni pa še bila opravljena ocena in niso uvrščeni v to 
prilogo, so razvrščeni najmanj v 2. skupino, razen če obstaja dokaz, da ni verjetno, da bi 
povzročali bolezen pri ljudeh. 

 
8. Biološki dejavniki, razvrščeni v 3. skupino, ki so na seznamu označeni z dvema zvezdicama 

(**), lahko predstavljajo zmanjšano tveganje za okužbo delavcev, ker se okužba ponavadi ne 
prenaša po zraku. Oceniti je treba, kakšne zadrževalne ukrepe se uporabi za takšne dejavnike, 
pri čemer je treba upoštevati vrsto dejavnosti in količino dejavnika, tako da se lahko ugotovi, če 
je v danih okoliščinah katerega od ukrepov mogoče izpustiti. 

 
9. Zahteve glede zadrževalnih ukrepov, ki izhajajo iz razvrstitve zajedavcev, veljajo le za tiste faze 

življenjskega ciklusa zajedavca, ko je nevaren za ljudi na delovnem mestu. 
 

10. Na seznamu se  posebej navede, če je možno, da biološki dejavniki povzročajo alergogene ali 
toksične reakcije in je na voljo učinkovito cepivo ali če je priporočljivo hraniti seznam 
izpostavljenih delavcev najmanj 10 let. 

 
To je prikazano z naslednjimi črkami: 

 
A: Možni alergogeni učinki. 
D: Seznam delavcev, izpostavljenih temu biološkemu dejavniku, je treba hraniti najmanj 10 let 
po zadnji znani izpostavljenosti. 
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T: Proizvaja toksin (strup). 
V: Na voljo je učinkovito cepivo, ki je registrirano v EU. 

 
Pri preventivnem cepljenju je treba upoštevati kodeks ravnanja iz Priloge VII tega pravilnika. 

 



Stran 7496 / Št. 168 / 20. 11. 2020 Uradni list Republike Slovenije
 

I. POGLAVJE 
 

BAKTERIJE 
in podobni organizmi 

 
Opomba: Pri bioloških dejavnikih na tem seznamu se vnos celotnega rodu z dodatkom "ssp." nanaša 
na druge vrste iz tega rodu, ki niso bile posebej vključene na seznam, vendar je zanje znano, da so 
povzročitelji bolezni pri ljudeh.  
 

Biološki dejavnik Razvrstitev Opombe 

Actinomadura madurae 2 
 

Actinomadura pelletieri 2 
 

Actinomyces gerencseriae 2 
 

Actinomyces israelii 2 
 

Actinomyces spp. 2 
 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus 
actinomycetemcomitans) 

2 
 

Anaplasma spp. 2 
 

Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum) 2 
 

Arcobacter butzleri 2 
 

Bacillus anthracis 3 T 

Bacteroides fragilis 2 
 

Bacteroides spp. 2 
 

Bartonella bacilliformis 2 
 

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2 
 

Bartonella (Rochalimaea) spp. 2 
 

Bordetella bronchiseptica 2 
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Bordetella parapertussis 2 
 

Bordetella pertussis 2 T, V 

Bordetella spp. 2 
 

Borrelia burgdorferi 2 
 

Borrelia duttonii 2 
 

Borrelia recurrentis 2 
 

Borrelia spp. 2 
 

Brachyspira spp. 2 
 

Brucella abortus 3 
 

Brucella canis 3 
 

Brucella inopinata 3 
 

Brucella melitensis 3 
 

Brucella suis 3 
 

Burkholderia cepacia 2 
 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3 
 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 D 

Campylobacter fetus subsp. fetus 2 
 

Campylobacter fetus subsp. venerealis 2 
 

Campylobacter jejuni subsp. doylei 2 
 

Campylobacter jejuni subsp. jejuni 2 
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Campylobacter spp. 2 
 

Cardiobacterium hominis 2 
 

Cardiobacterium valvarum 2 
 

Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus) 2 
 

Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae) 2 
 

Chlamydia felis (Chlamydophila felis) 2 
 

Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae) 2 
 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (ptičji sevi) 3 
 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (drugi sevi) 2 
 

Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis) 2 
 

Clostridium botulinum 2 T 

Clostridium difficile 2 T 

Clostridium perfringens 2 T 

Clostridium tetani 2 T, V 

Clostridium spp. 2 
 

Corynebacterium diphtheriae 2 T, V 

Corynebacterium minutissimum 2 
 

Corynebacterium pseudotuberculosis 2 T 

Corynebacterium ulcerans 2 T 

Corynebacterium spp. 2 
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Coxiella burnetii 3 
 

Edwardsiella tarda 2 
 

Ehrlichia spp. 2 
 

Eikenella corrodens 2 
 

Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium 
meningosepticum) 

2 
 

Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) 2 
 

Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae) 2 
 

Enterobacter spp. 2 
 

Enterococcus spp. 2 
 

Erysipelothrix rhusiopathiae 2 
 

Escherichia coli (razen nepatogenih sevov) 2 
 

Escherichia coli, verocitotoksigeni sevi (npr. O157:H7 ali O103) 3 (*) T 

Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2 
 

Francisella hispaniensis 2 
 

Francisella tularensis subsp. holarctica 2 
 

Francisella tularensis subsp. mediasiatica 2 
 

Francisella tularensis subsp. novicida 2 
 

Francisella tularensis subsp. tularensis 3 
 

Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme 2 
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Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum 2 
 

Gardnerella vaginalis 2 
 

Haemophilus ducreyi 2 
 

Haemophilus influenzae 2 V 

Haemophilus spp. 2 
 

Helicobacter pylori 2 
 

Helicobacter spp. 2 
 

Klebsiella oxytoca 2 
 

Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae 2 
 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae 2 
 

Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis 2 
 

Klebsiella spp. 2 
 

Legionella pneumophila subsp. fraseri 2 
 

Legionella pneumophila subsp. pascullei 2 
 

Legionella pneumophila subsp. pneumophila 2 
 

Legionella spp. 2 
 

Leptospira interrogans (vsi serovari) 2 
 

Leptospira interrogans spp. 2 
 

Listeria monocytogenes 2 
 

Listeria ivanovii subsp. ivanovii 2 
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Listeria invanovii subsp. londoniensis 2 
 

Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii) 2 
 

Morganella morganii subsp. sibonii 2 
 

Mycobacterium abscessus subsp. abscessus 2 
 

Mycobacterium africanum 3 V 

Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium) 2 
 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium 
paratuberculosis) 

2 
 

Mycobacterium avium subsp. silvaticum 2 
 

Mycobacterium bovis 3 V 

Mycobacterium caprae (Mycobacterium 
tuberculosis subsp. caprae) 

3 
 

Mycobacterium chelonae 2 
 

Mycobacterium chimaera 2 
 

Mycobacterium fortuitum 2 
 

Mycobacterium intracellulare 2 
 

Mycobacterium kansasii 2 
 

Mycobacterium leprae 3 
 

Mycobacterium malmoense 2 
 

Mycobacterium marinum 2 
 

Mycobacterium microti 3 (*) 
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Mycobacterium pinnipedii 3 
 

Mycobacterium scrofulaceum 2 
 

Mycobacterium simiae 2 
 

Mycobacterium szulgai 2 
 

Mycobacterium tuberculosis 3 V 

Mycobacterium ulcerans 3 (*) 
 

Mycobacterium xenopi 2 
 

Mycoplasma hominis 2 
 

Mycoplasma pneumoniae 2 
 

Mycoplasma spp. 2 
 

Neisseria gonorrhoeae 2 
 

Neisseria meningitidis 2 V 

Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) 2 
 

Nocardia asteroides 2 
 

Nocardia brasiliensis 2 
 

Nocardia farcinica 2 
 

Nocardia nova 2 
 

Nocardia otitidiscaviarum 2 
 

Nocardia spp. 2 
 

Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) 3 
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Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida) 2 
 

Pasteurella multocida subsp. multocida 2 
 

Pasteurella multocida subsp. septica 2 
 

Pasteurella spp. 2 
 

Peptostreptococcus anaerobius 2 
 

Plesiomonas shigelloides 2 
 

Porphyromonas spp. 2 
 

Prevotella spp. 2 
 

Proteus mirabilis 2 
 

Proteus penneri 2 
 

Proteus vulgaris 2 
 

Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) 2 
 

Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) 2 
 

Providencia spp. 2 
 

Pseudomonas aeruginosa 2 T 

Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii) 2 
 

Rickettsia africae 3 
 

Rickettsia akari 3 (*) 
 

Rickettsia australis 3 
 

Rickettsia canadensis 2 
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Rickettsia conorii 3 
 

Rickettsia heilongjiangensis 3 (*) 
 

Rickettsia japonica 3 
 

Rickettsia montanensis 2 
 

Rickettsia typhi 3 
 

Rickettsia prowazekii 3 
 

Rickettsia rickettsii 3 
 

Rickettsia sibirica 3 
 

Rickettsia spp. 2 
 

Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae 2 
 

Salmonella enteritidis 2 
 

Salmonella paratyphi A, B, C 2 V 

Salmonella typhi 3 (*) V 

Salmonella typhimurium 2 
 

Salmonella (drugi serovari) 2 
 

Shigella boydii 2 
 

Shigella dysenteriae (tip 1) 3 (*) T 

Shigella dysenteriae, razen tipa 1 2 
 

Shigella flexneri 2 
 

Shigella sonnei 2 
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Staphylococcus aureus 2 T 

Streptobacillus moniliformis 2 
 

Streptococcus agalactiae 2 
 

Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis 2 
 

Streptococcus pneumoniae 2 T, V 

Streptococcus pyogenes 2 T 

Streptococcus suis 2 
 

Streptococcus spp. 2 
 

Treponema carateum 2 
 

Treponema pallidum 2 
 

Treponema pertenue 2 
 

Treponema spp. 2 
 

Trueperella pyogenes 2 
 

Ureaplasma parvum 2 
 

Ureaplasma urealyticum 2 
 

Vibrio cholerae (vključno z El Tor) 2 T, V 

Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica) 2 
 

Vibrio spp. 2 
 

Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica 2 
 

Yersinia enterocolitica subsp. palearctica 2 
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Yersinia pestis 3 
 

Yersinia pseudotuberculosis 2 
 

Yersinia spp. 2 
 

 
(*) Glej 8. točko uvodnih pojasnil.   
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II. POGLAVJE  

VIRUSI (*) 

(*) Glej 7. točko uvodnih pojasnil. 

Opomba: virusi so razvrščeni glede na red (O), družino (F) in rod (G). 

 

Biološki dejavnik 

(vrsta virusa ali navedeni taksonomski red) 

Razvrstitev Opombe 

Bunyavirales (O) 
  

   Hantaviridae (F) 
  

      Orthohantavirus (G) 
  

         Andski ortohantavirus (vrsta hantavirusa, ki povzroča    
hantavirusni pljučni sindrom [HPS]) 

3 
 

         Ortohantavirus Bayou 3 
 

         Ortohantavirus Black Creek Canal 3 
 

         Ortohantavirus Cano Delgadito 3 
 

         Ortohantavirus Choclo 3 
 

         Ortohantavirus Dobrava-Beograd (vrsta hantavirusa, ki  
povzroča hemoragično mrzlico z renalnim sindromom 
[HMRS]) 

3 
 

         Ortohantavirus El Moro Canyon 3 
 

         Ortohantavirus Hantaan (vrsta hantavirusa, ki povzroča 
hemoragično mrzlico z renalnim sindromom [HMRS]) 

  
 

         Ortohantavirus Laguna Negra 3 
 

         Ortohantavirus Prospect Hill 2 
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         Ortohantavirus Puumala (vrsta hantavirusa, ki povzroča 
epidemično nefropatijo [EN]) 

2 
 

         Ortohantavirus Seul (vrsta hantavirusa, ki povzroča 
hemoragično mrzlico z renalnim sindromom [HMRS]) 

3 
 

         Ortohantavirus Sin Nombre (vrsta hantavirusa, ki povzroča 
hantavirusni pljučni sindrom [HPS]) 

3 
 

         Drugi hantavirusi, za katere je znano, da so patogeni 2 
 

   Nairoviridae (F) 
  

      Orthonairovirus (G) 
  

         Ortonairovirus krimsko-kongoške hemoragične mrzlice 4 
 

         Ortonairovirus Dugbe 2 
 

         Ortonairovirus Hazara 2 
 

         Ortonairovirus nairobijske bolezni ovac 2 
 

         Drugi nairovirusi, za katere je znano, da so patogeni 2 
 

   Peribunyaviridae (F) 
  

      Orthobunyavirus (G) 
  

         Ortobunjavirus Bunyamwera (virus Germiston) 2 
 

         Ortobunjavirus kalifornijskega encefalitisa 2 
 

         Ortobunjavirus Oropouche 3 
 

         Drugi ortobunjavirusi, za katere je znano, da so patogeni 2 
 

   Phenuiviridae (F) 
  

      Phlebovirus (G) 
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         Flebovirus Bhanja 2 
 

         Flebovirus Punta Toro 2 
 

         Flebovirus mrzlice doline Rift 3 
 

         Flebovirus Naples mrzlice peščene muhe (virus Toscana) 2 
 

         Flebovirus SFTS (virus visoke vročine s trombocitopeníjo) 3 
 

         Drugi flebovirusi, za katere je znano, da so patogeni 2 
 

Herpesvirales (O) 
  

   Herpesviridae (F) 
  

      Cytomegalovirus (G) 
  

         Humani betaherpesvirus 5 (citomegalovirus) 2 
 

      Lymphocryptovirus (G) 
  

         Humani gamaherpesvirus 4 (Epstein-Barrov virus) 2 
 

      Rhadinovirus (G) 
  

         Humani gamaherpesvirus 8 2 D 

      Roseolovirus (G) 
  

         Humani betaherpesvirus 6A (humani B-celični limfotropni 
virus) 

2 
 

         Humani betaherpesvirus 6B 2 
 

         Humani betaherpesvirus 7 2 
 

      Simplexvirus (G) 
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         Opičji alfaherpesvirus 1 (Herpesvirus simiae, virus herpes B) 3 
 

         Humani alfaherpesvirus 1 (humani herpesvirus 1, virus herpes 
simpleks tip 1) 

2 
 

         Humani alfaherpesvirus 2 (humani herpesvirus 2, virus herpes 
simpleks tip 2) 

2 
 

      Varicellovirus (G) 
  

         Humani alfaherpesvirus 3 (herpesvirus varicella-zoster) 2 V 

Mononegavirales (O) 
  

   Filoviridae (F) 
  

      Ebolavirus (G) 4 
 

      Marburgvirus (G) 
  

         Virus Marburg 4 
 

   Paramyxoviridae (F) 
  

      Avulavirus (G) 
  

         Virus atipične kokošje kuge 2 
 

      Henipavirus (G) 
  

         Henipavirus Hendra 4 
 

         Henipavirus Nipah 4 
 

      Morbillivirus (G) 
  

         Virus ošpic 2 V 

      Respirovirus (G) 
  



Uradni list Republike Slovenije Št. 168 / 20. 11. 2020 / Stran 7511 
 

         Humani respirovirus 1 (virus parainfluence 1) 2 
 

         Humani respirovirus 3 (virus parainfluence 3) 2 
 

      Rubulavirus (G) 
  

         Virus mumpsa 2 V 

         Humani rubulavirus 2 (virus parainfluence 2) 2 
 

         Humani rubulavirus 4 (virus parainfluence 4) 2 
 

   Pneumoviridae (F) 
  

      Metapneumovirus (G) 
  

      Orthopneumovirus (G) 
  

         Humani ortopneumovirus (respiratorni sincicijski virus) 2 
 

   Rhabdoviridae (F) 
  

      Lyssavirus (G) 
  

         Avstralski netopirski lisavirus 3 (**) V 

         Lisavirus Duvenhage 3 (**) V 

         Evropski netopirski lisavirus 1 3 (**) V 

         Evropski netopirski lisavirus 2 3 (**) V 

         Lisavirus Lagos 3 (**) 
 

         Lisavirus Mokola 3 
 

         Virus stekline 3 (**) V 

      Vesiculovirus (G) 
  



Stran 7512 / Št. 168 / 20. 11. 2020 Uradni list Republike Slovenije
 

         Virus vezikularnega stomatitisa, vezikulovirus Alagoas 2 
 

         Virus vezikularnega stomatitisa, vezikulovirus Indiana 2 
 

         Virus vezikularnega stomatitisa, vezikulovirus New Jersey 2 
 

         Vezikulovirus Piry (virus Piry) 2 
 

Nidovirales (O) 
  

   Coronaviridae (F) 
  

      Betacoronavirus (G) 
  

         Koronavirus, povezan s sindromom akutne respiratorne stiske 
(virus SARS) 

3 
 

         Koronavirus 2 hudega akutnega respiratornega sindroma 
(SARS-CoV-2) (i) 

3  

         Koronavirus bližnjevzhodnega respiratornega sindroma (virus 
MERS) 

3 
 

         Druge Coronaviridae, za katere je znano, da so patogene 2 
 

Picornavirales (O) 
  

   Picornaviridae (F) 
  

      Cardiovirus (G) 
  

         Virus Saffold 2 
 

      Cosavirus (G) 
  

         Cosavirus A 2 
 

      Enterovirus (G) 
  

         Enterovirus A 2 
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         Enterovirus B 2 
 

         Enterovirus C 2 
 

         Enterovirus D, humani enterovirus tip 70 (virus akutnega 
hemoragičnega konjunktivitisa) 

2 
 

         Rinovirusi 2 
 

         Poliovirus, tip 1 in 3 2 V 

         Poliovirus, tip 2 (1) 3 V 

      Hepatovirus (G) 
  

         Hepatovirus A (virus hepatitisa A, humani enterovirus tip 72) 2 V 

      Kobuvirus (G) 
  

         Aichivirus A (Aichivirus 1) 2 
 

      Parechovirus (G) 
  

         Parechovirusi A 2 
 

         Parechovirusi B (virus Ljungan) 2 
 

         Druge Picornaviridae, za katere je znano, da so patogene 2 
 

Nerazvrščeno (O) 
  

   Adenoviridae (F) 2 
 

   Astroviridae (F) 2 
 

   Arenaviridae (F) 
  

      Mammarenavirus (G) 
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         Brazilski mammarenavirus 4 
 

         Mammarenavirus Chapare 4 
 

         Mammarenavirus Flexal 3 
 

         Mammarenavirus Guanarito 4 
 

         Mammarenavirus Junin 4 
 

         Mammarenavirus Lassa 4 
 

         Mammarenavirus Lujo 4 
 

         Mammarenavirus limfocitnega horiomeningitisa, nevrotropni 
sevi 

2 
 

         Mammarenavirus limfocitnega horiomeningitisa (drugi sevi) 2 
 

         Mammarenavirus Machupo 4 
 

         Mammarenavirus Mobala 2 
 

         Mammarenavirus Mopeia 2 
 

         Mammarenavirus Tacaribe 2 
 

         Mammarenavirus Whitewater Arroyo 3 
 

   Caliciviridae (F) 
  

      Norovirus (G) 
  

         Norovirus (virus Norwalk) 2 
 

         Druge Caliciviridae, za katere je znano, da so patogene 2 
 

   Hepadnaviridae (F) 
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      Orthohepadnavirus (G) 
  

         Virus hepatitisa B 3 (**) V, D 

   Hepeviridae (F) 
  

      Orthohepevirus (G) 
  

         Ortohepevirus A (virus hepatitisa E) 2 
 

   Flaviviridae (F) 
  

      Flavivirus (G) 
  

         Virus denge 3 
 

         Virus japonskega encefalitisa 3 V 

         Virus Kyasanur Forest 3 V 

         Virus lupingove bolezni 3 (**) 
 

         Virus encefalitisa Murray Valley (virus avstralskega 
encefalitisa) 

3 
 

         Virus hemoragične mrzlice omsk 3 
 

         Virus Powassan 3 
 

         Virus Rocio 3 
 

         Virus encefalitisa St. Louis 3 
 

         Virus klopnega encefalitisa 
  

         Virus Absettarov 3 
 

         Virus Hanzalova 3 
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         Virus Hypr 3 
 

         Virus Kumlinge 3 
 

         Virus Negishi 3 
 

         Ruski pomladno-poletni encefalitis (a) 3 V 

         Virus klopnega encefalitisa, srednjeevropski podtip 3 (**) V 

         Virus klopnega encefalitisa, daljnovzhodni podtip 3 
 

         Virus klopnega encefalitisa, sibirski podtip 3 V 

         Virus Wesselsbron 3 (**) 
 

         Virus Zahodnega Nila 3 
 

         Virus rumene mrzlice 3 V 

         Virus zike 2 
 

         Drugi flavivirusi, za katere je znano, da so patogeni 2 
 

      Hepacivirus (G) 
  

         Hepacivirus C (virus hepatitisa C) 3 (**) D 

   Orthomyxoviridae (F) 
  

      Gammainfluenzavirus (G) 
  

         Virus influence C 2 V (c) 

      Influenzavirus A (G) 
  

         Virusi visokopatogene aviarne influence HPAIV (H5), npr. 
H5N1 

3 
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         Virusi visokopatogene aviarne influence HPAIV (H7), npr. 
H7N7, H7N9 

3 
 

         Virus influence A 2 V (c) 

         Virus influence A A/New York/1/18 (H1N1) (španska gripa 
1918) 

3 
 

         Virus influence A A/Singapur/1/57 (H2N2) 3 
 

         Virus nizkopatogene aviarne influence (LPAI) H7N9 3 
 

      Influenzavirus B (G) 
  

         Virus influence B 2 V (c) 

      Thogoto virus (G) 
  

         Virus Dhori (klopne orthomyxoviridae: Dhori) 2 
 

         Virus Thogoto (klopne orthomyxoviridae: Thogoto) 2 
 

   Papillomaviridae (F) 2 D (d) 

   Parvoviridae (F) 
  

      Erythroparvovirus (G) 
  

         Primatski eritroparvovirus 1 (humani parvovirus, virus B 19) 2 
 

   Polyomaviridae (F) 
  

      Betapolyomavirus (G) 
  

         Humani poliomavirus 1 (virus BK) 2 D (d) 

         Humani poliomavirus 2 (virus JC) 2 D (d) 

   Poxviridae (F) 
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      Molluscipoxvirus (G) 
  

         Virus mehkužk 2 
 

      Orthopoxvirus (G) 
  

         Virus govejih koz 2 
 

         Virus opičjih koz 3 V 

         Virus vakcinije (vključno z virusom bivoljih koz  (e), virusom 
slonjih koz  (f), virusom kunčjih koz  (g)) 

2 
 

         Virus črnih koz (major in minor) 4 V 

      Parapoxvirus (G) 
  

         Virus Orf 2 
 

         Parapoxvirus bovis 2 
 

      Yatapoxvirus (G) 
  

         Virus Tanapox 2 
 

         Virus Yaba (virus opičjega tumorja) 2 
 

   Reoviridae (F) 
  

      Seadornavirus (G) 
  

         Virus Banna 2 
 

      Coltivirus (G) 2 
 

      Rotavirus (G) 2 
 

      Orbivirus (G) 2 
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   Reoviridae (F) 
  

      Deltaretrovirus (G) 
  

         Primatski T-limfotropni virus 1 (humani T-celični limfotropni 
virus, tip 1) 

3 (**) D 

         Primatski T-limfotropni virus 2 (humani T-celični limfotropni 
virus, tip 2) 

3  (**) D 

      Lentivirus (G) 
  

         Virus humane imunske pomanjkljivosti 1 3  (**) D 

         Virus humane imunske pomanjkljivosti 2 3  (**) D 

         Virus opičje imunske pomanjkljivosti (SIV) (h) 2 
 

   Togaviridae (F) 
  

      Alphavirus (G) 
  

         Virus Cabassou 3 
 

         Virus vzhodnega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev 3 V 

         Virus Bebaru 2 
 

         Virus čikungunje 3  (**) 
 

         Virus Everglades 3  (**) 
 

         Virus Mayaro 3 
 

         Virus Mucambo 3  (**) 
 

         Virus Ndumu 3 (**) 
 

         Virus O’nyong-nyong 2 
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         Virus Ross River 2 
 

         Virus Semliki Forest 2 
 

         Virus Sindbis 2 
 

         Virus Tonate 3 (**) 
 

         Virus venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev 3 V 

         Virus zahodnega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev 3 V 

         Drugi alfavirusi, za katere je znano, da so patogeni 2 
 

      Rubivirus (G) 
  

         Virus rdečk 2 V 

   Nerazvrščeno (F) 
  

      Deltavirus (G) 
  

         parvovirusVirus hepatitisa D (b) 2 V, D 

 
(*) Glej 7. točko uvodnih pojasnil. 
(**) Glej 8. točko uvodnih pojasnil. 
(a) Klopni encefalitis. 
(b) Virus hepatitisa D je pri delavcih patogen le ob prisotnosti hkratne ali sekundarne okužbe, ki jo 
povzroči virus hepatitisa B. Cepljenje proti virusu hepatitisa B zaščiti delavce, ki niso okuženi z virusom 
hepatitisa B, pred virusom hepatitisa D. 
(c) Le za tip A in tip B. 
(d) Priporočljivo pri delu, ki vključuje neposreden stik s temi dejavniki. 
(e) Identificirana sta dva virusa: prvi je virus tipa bivoljih koz, drugi pa različica virusa vakcinije.  
(f) Različica virusa govejih koz.  
(g) Različica virusa vakcinije. 
(h) Ker še ni zabeleženih primerov okužb ljudi z drugimi retrovirusi opičjega porekla, se za delo z njimi  
kot varnostni ukrep priporoča 3. zadrževalna stopnja. 
(i) Diagnostično laboratorijsko delo, ki ne vključuje razmnoževanja in vključuje SARS-CoV-2, se izvaja 
v objektu, kjer se uporabljajo postopki, enakovredni najmanj 2. zadrževalni stopnji. Delo, ki vključuje 
razmnoževanje SARS-CoV-2, se mora izvajati v laboratoriju, kjer se uporabljajo postopki, enakovredni 
3. zadrževalni stopnji, tlak pa mora biti nižji od atmosferskega. Na spletni strani Svetovne zdravstvene 
organizacije so objavljene začasne Smernice o biološki varnosti za laboratorije v zvezi z novim 
koronavirusom in testiranjem kliničnih vzorcev pacientov, okuženih s SARS-CoV-2 (Laboratory 
biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19), interim guidance).  SARS-CoV-2 lahko 
povzroči hudo bolezen ljudi pri okuženi populaciji in pomeni resno nevarnost zlasti za starejše delavce in 
osebe z obstoječimi zdravstvenimi težavami ali kronično boleznijo. 
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III. POGLAVJE  

 
 

DEJAVNIKI PRIONSKIH BOLEZNI 

 

Biološki dejavnik Razvrstitev Opombe 

Dejavnik Creutzfeldt-Jakobove bolezni 3 (*) D (a) 

Variantni dejavnik Creutzfeldt-Jakobove bolezni 3 (*) D (a) 

Dejavnik bovine spongiformne encefalopatije (BSE) in drugih 
povezanih prenosljivih spongiformnih encefalopatij 

3 (*) D (a) 

Dejavnik Gerstmann-Sträussler-Scheinkerjevega sindroma 3 (*) D (a) 

Dejavnik kuruja 3 (*) D (a) 

Dejavnik praskavca 2 
 

 
(*) Glej 8. točko uvodnih pojasnil. 
(a) Priporočljivo za delo, ki vključuje neposreden stik s temi dejavniki. 
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IV. POGLAVJE  

 

ZAJEDAVCI 

Opomba: Pri bioloških dejavnikih na tem seznamu se vnos celotnega rodu z dodatkom »ssp.« nanaša 
na druge vrste iz tega rodu, ki niso bile posebej vključene na seznam, vendar je zanje znano, da so 
povzročitelji bolezni pri ljudeh. Za več informacij glej 3. točko uvodnih pojasnil. 

 

Biološki dejavnik Razvrstitev Opombe 

Acanthamoeba castellani 2 
 

Ancylostoma duodenale 2 
 

Angiostrongylus cantonensis 2 
 

Angiostrongylus costaricensis 2 
 

Anisakis simplex 2 A 

Ascaris lumbricoides 2 A 

Ascaris suum 2 A 

Babesia divergens 2 
 

Babesia microti 2 
 

Balamuthia mandrillaris 3 
 

Balantidium coli 2 
 

Brugia malayi 2 
 

Brugia pahangi 2 
 

Brugia timori 2 
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Capillaria philippinensis 2 
 

Capillaria spp. 2 
 

Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis) 2 
 

Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini) 2 
 

Cryptosporidium hominis 2 
 

Cryptosporidium parvum 2 
 

Cyclospora cayetanensis 2 
 

Dicrocoelium dentriticum 2 
 

Dipetalonema streptocerca 2 
 

Diphyllobothrium latum 2 
 

Dracunculus medinensis 2 
 

Echinococcus granulosus 3 (*) 
 

Echinococcus multilocularis 3 (*) 
 

Echinococcus oligarthrus 3 (*) 
 

Echinococcus vogeli 3 (*) 
 

Entamoeba histolytica 2 
 

Enterobius vermicularis 2 
 

Enterocytozoon bieneusi 2 
 

Fasciola gigantica 2 
 

Fasciola hepatica 2 
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Fasciolopsis buski 2 
 

Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis) 2 
 

Heterophyes spp. 2 
 

Hymenolepis diminuta 2 
 

Hymenolepis nana 2 
 

Leishmania aethiopica 2 
 

Leishmania braziliensis 3 (*) 
 

Leishmania donovani 3 (*) 
 

Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis) 3 (*) 
 

Leishmania infantum (Leishmania chagasi) 3 (*) 
 

Leishmania major 2 
 

Leishmania mexicana 2 
 

Leishmania panamensis (Viannia panamensis) 3 (*) 
 

Leishmania peruviana 2 
 

Leishmania tropica 2 
 

Leishmania spp. 2 
 

Loa loa 2 
 

Mansonella ozzardi 2 
 

Mansonella perstans 2 
 

Mansonella streptocerca 2 
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Metagonimus spp. 2 
 

Naegleria fowleri 3 
 

Necator americanus 2 
 

Onchocerca volvulus 2 
 

Opisthorchis felineus 2 
 

Opisthorchis spp. 2 
 

Paragonimus westermani 2 
 

Paragonimus spp. 2 
 

Plasmodium falciparum 3 (*) 
 

Plasmodium knowlesi 3 (*) 
 

Plasmodium spp. (humani in opičji) 2 
 

Sarcocystis suihominis 2 
 

Schistosoma haematobium 2 
 

Schistosoma intercalatum 2 
 

Schistosoma japonicum 2 
 

Schistosoma mansoni 2 
 

Schistosoma mekongi 2 
 

Strongyloides stercoralis 2 
 

Strongyloides spp. 2 
 

Taenia saginata 2 
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Taenia solium 3 (*) 
 

Toxocara canis 2 
 

Toxocara cati 2 
 

Toxoplasma gondii 2 
 

Trichinella nativa 2 
 

Trichinella nelsoni 2 
 

Trichinella pseudospiralis 2 
 

Trichinella spiralis 2 
 

Trichomonas vaginalis 2 
 

Trichostrongylus orientalis 2 
 

Trichostrongylus spp. 2 
 

Trichuris trichiura 2 
 

Trypanosoma brucei brucei 2 
 

Trypanosoma brucei gambiense 2 
 

Trypanosoma brucei rhodesiense 3 (*) 
 

Trypanosoma cruzi 3 (*) 
 

Wuchereria bancrofti 2 
 

(*) Glej 8. točko uvodnih pojasnil. 
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V. POGLAVJE  

GLIVE 

Opomba: Pri bioloških dejavnikih na tem seznamu se vnos celotnega rodu z dodatkom „ssp.“ nanaša 
na druge vrste iz tega rodu, ki niso bile posebej vključene na seznam, vendar je zanje znano, da so 
povzročitelji bolezni pri ljudeh. Za več informacij glej 3. točko uvodnih pojasnil. 

 

Biološki dejavnik Razvrstitev Opombe 

Aspergillus flavus 2 A 

Aspergillus fumigatus 2 A 

Aspergillus spp. 2 
 

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3 
 

Blastomyces gilchristii 3 
 

Candida albicans 2 A 

Candida dubliniensis 2 
 

Candida glabrata 2 
 

Candida parapsilosis 2 
 

Candida tropicalis 2 
 

Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium 
bantianum, trichoides) 

3 
 

Cladophialophora modesta 3 
 

Cladophialophora spp. 2 
 

Coccidioides immitis 3 A 
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Coccidioides posadasii 3 A 

Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora) 2 A 

Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. 
neoformans) 

2 A 

Emmonsia parva var. parva 2 
 

Emmonsia parva var. crescens 2 
 

Epidermophyton floccosum 2 A 

Epidermophyton spp. 2 
 

Fonsecaea pedrosoi 2 
 

Histoplasma capsulatum 3 
 

Histoplasma capsulatum var. farciminosum 3 
 

Histoplasma duboisii 3 
 

Madurella grisea 2 
 

Madurella mycetomatis 2 
 

Microsporum spp. 2 A 

Nannizzia spp. 2 
 

Neotestudina rosatii 2 
 

Paracoccidioides brasiliensis 3 A 

Paracoccidioides lutzii 3 
 

Paraphyton spp. 2 
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Rhinocladiella mackenziei 3 
 

Scedosporium apiospermum 2 
 

Scedosporium prolificans (inflatum) 2 
 

Sporothrix schenckii 2 
 

Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei) 2 A 

Trichophyton rubrum 2 A 

Trichophyton tonsurans 2 A 

Trichophyton spp. 2 
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PRILOGA IV 

Praktična priporočila za zdravstveni nadzor delavcev 

1. Izvajalec medicine dela se seznani s pogoji oziroma okoliščinami izpostavljenosti vsakega delavca. 

2. Zdravstveni nadzor delavcev se izvaja v skladu z načeli in prakso medicine. Vključuje vsaj 
naslednje ukrepe: 
- vodenje zdravstvene in delovne anamneze delavca, 
- oceno zdravstvenega stanja delavca, 
- fakultativno izvajanje biološkega monitoringa in 
- uporabo drugih diagnostičnih metod za odkrivanje zgodnjih in reverzibilnih učinkov. 

Ob upoštevanju najnovejših dognanj medicinske stroke se lahko za vsakega delavca v zdravstveni 
nadzor vključijo še dodatni testi.
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PRILOGA V 
 
Zadrževalni ukrepi in zadrževalne stopnje 
 
Uvodno pojasnilo 
 
Ukrepi, navedeni v tej prilogi, se uporabljajo ob upoštevanju vrste dejavnosti, ocene tveganja za delavce 
in vrste določenega biološkega dejavnika. 
 
Oznaka »Priporočljivo« v preglednici pomeni, da je ukrepe treba uporabljati, razen če rezultati ocene 
tveganja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika kažejo nasprotno. 
 

A. Zadrževalni ukrepi B. Zadrževalne stopnje 

2 3 4 

Delovno mesto 

1. Delovno mesto naj bo ločeno od 
vseh drugih dejavnosti v isti stavbi 

Ne Priporočljivo Da 

2. Delovno mesto mora biti možno 
nepropustno zapreti, da se ga da 
dezinficirati 

Ne Priporočljivo Da 

Objekti/prostori 

3. Z okuženim materialom, vključno z 
vsemi živalmi, je treba ravnati v 
varnostni sobi, izolatorju ali drugem 
ustreznem zaprtem sistemu 

Kjer je to 
ustrezno 

Da, kadar se okužba 
prenaša po zraku 

Da 

Oprema 

4. Dovajani in odvajani zrak na 
delovnem mestu je treba prečistiti z 
uporabo (HEPA1) ali na podoben 
način 

Ne Da, odvajani zrak Da, dovajani in 
odvajani zrak 

5. Na delovnem mestu je treba 
vzdrževati tlak, nižji od 
atmosferskega 

Ne Priporočljivo Da 
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6. Površine, ki so vodotesne in 
preproste za čiščenje 

Da, delovna 
miza in tla 

Da, delovna miza, tla 
in druge površine, 
določene z oceno 
tveganja 

Da, delovna 
miza, stene, tla 
in strop 

7. Površine, odporne na kisline, 
baze, topila, razkužila 

Priporočljivo Da Da 

Ureditev dela 

8. Dostop je dovoljen samo 
pooblaščenim delavcem 

Priporočljivo Da Da, skozi zračno 
zaporo2 

9. Učinkovit nadzor nad prenašalci, 
npr. glodavci in žuželkami 

Priporočljivo Da Da 

10. Posebni dezinfekcijski postopki Da Da Da 

11. Varno shranjevanje biološkega 
dejavnika 

Da Da Da, zavarovano 
skladišče 

12. Osebje se mora oprhati, preden 
zapusti nadzorovano območje 

Ne Priporočljivo Priporočljivo 

Odpadki 

13. Validiran postopek inaktivacije za 
varno odstranjevanje živalskih trupel 

Priporočljivo Da, v obratu ali izven 
obrata 

Da, v obratu 

Drugi ukrepi 

14. Laboratorij mora imeti lastno 
opremo 

Ne Priporočljivo Da 

15. Potrebno je opazovalno okno ali 
druga rešitev za opazovanje prisotnih 
v prostoru 

Priporočljivo Priporočljivo Da 

 
(1) HEPA: visokoučinkoviti zračni filter za delce (High Efficiency Particulate Air). 
(2) Zračna zapora: obvezen vstop skozi zračno zaporo, ki je od laboratorija ločen prostor. Čista stran 
zračne zapore mora biti ločena od strani, za katero veljajo omejevalni ukrepi, s prostori za 
preoblačenje ali prhanje in po možnosti z avtomatskim sledilnim zapiranjem vrat. 
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PRILOGA VI 
 
Zadrževalni ukrepi in zadrževalne stopnje pri industrijskih procesih 
 
Uvodno pojasnilo 
 
Oznaka »Priporočljivo« v preglednici pomeni, da je ukrepe treba uporabljati, razen če rezultati ocene 
tveganja iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika kažejo nasprotno. 
 
Biološki dejavniki skupine 1 
Pri delu z biološkimi dejavniki iz 1. skupine, vključno z oslabljenimi živimi cepivi, se upošteva načela 
varnosti pri delu in higiene dela. 
 
Biološki dejavniki skupine 2, 3 in 4 
Na podlagi ocene tveganja glede katerega koli posameznega delovnega postopka ali dela postopka se 
izbere in kombinira zadrževalne ukrepe iz različnih spodnjih kategorij. 
 

A. Zadrževalni ukrepi B. Zadrževalne stopnje 

2 3 4 

Splošno 

1. Z organizmi, sposobnimi za 
preživetje, naj se ravna tako, da je 
delovni postopek fizično ločen od 
ostalega okolja 

Da Da Da 

2. Z odvedenimi plini iz zaprtega 
sistema naj se ravna tako, da: 

je sproščanje čim 
manjše 

se sproščanje 
prepreči 

se sproščanje 
prepreči 

3. Vzorčenje, dodajanje snovi v 
zaprti sistem in prenos 
organizmov, sposobnih za 
preživetje, v drug zaprti sistem je 
treba opraviti tako, da: 

je sproščanje čim 
manjše 

se sproščanje 
prepreči 

se sproščanje 
prepreči 

4. Večje količine tekoče kulture se 
ne sme odstraniti iz zaprtega 
sistema, razen če so bili 
organizmi, sposobni za preživetje: 

inaktivirani z 
validiranimi 
kemičnimi ali 
fizikalnimi sredstvi 

inaktivirani z 
validiranimi 
kemičnimi ali 
fizikalnimi sredstvi 

inaktivirani z 
validiranimi 
kemičnimi ali 
fizikalnimi sredstvi 

5. Zatesnitev naj bo zasnovana 
tako, da: 

je sproščanje čim 
manjše 

se sproščanje 
prepreči 

se sproščanje 
prepreči 
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6. Nadzorovano območje mora biti 
zasnovano tako, da zadrži razlitje 
celotne vsebine zaprtega sistema 

Ne Priporočljivo Da 

7. Nadzorovano območje naj bo 
mogoče zatesniti, da se omogoči 
dezinficiranje 

Ne Priporočljivo Da 

Objekti/prostori   

8. Za osebje naj bodo zagotovljeni 
prostori za dekontaminacijo in 
umivanje 

Da Da Da 

Oprema 

9. Dovod in odvod zraka na 
nadzorovanem območju je treba 
prečistiti s filtrom HEPA (1) 

Ne Priporočljivo Da 

10. V nadzorovanem območju je 
treba vzdrževati tlak, nižji od 
atmosferskega 

Ne Priporočljivo Da 

11. Nadzorovano območje je treba 
ustrezno prezračevati, da se čim 
bolj zmanjša kontaminacija zraka 

Priporočljivo Priporočljivo Da 

Sistem dela 

12. Zaprti sistemi (2) morajo biti na 
nadzorovanem območju 

Priporočljivo Priporočljivo Da, in namensko 
zgrajeni 

13. Postavljeni naj bodo znaki za 
biološko nevarnost 

Priporočljivo Da Da 

14. Dostop naj bo dovoljen samo 
pooblaščenemu osebju 

Priporočljivo Da Da, skozi zračno 
zaporo (3) 

15. Osebje naj se oprha, preden 
zapusti nadzorovano območje 

Ne Priporočljivo Da 
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16. Osebje naj nosi varovalno 
obleko 

Da, delovno 
obleko 

Da Da, popolnoma 
se preobleče 

Odpadki 

17. Odpadne vode iz odtokov in 
prh naj se pred izpuščanjem 
zberejo in inaktivirajo 

Ne Priporočljivo Da 

18. Čiščenje odpadnih voda pred 
končnim izpustom 

Inaktivirati z 
validiranimi 
kemičnimi ali 
fizikalnimi sredstvi 

Inaktivirati z 
validiranimi 
kemičnimi ali 
fizikalnimi sredstvi 

Inaktivirati z 
validiranimi 
kemičnimi ali 
fizikalnimi sredstvi 

 

(1) HEPA: visokoučinkoviti zračni filter za delce (High Efficiency Particulate Air). 
(2) Zaprti sistem: sistem, ki fizično ločuje delovni postopek od ostalega okolja (npr. inkubacijske posode, 
cisterne itd.). 
(3) Zračna zapora: obvezen vstop skozi zračno zaporo, ki je od laboratorija ločen prostor. Čista stran 
zračne zapore je ločena od strani, za katero veljajo omejevalni ukrepi, s prostori za preoblačenje ali 
prhanje, po možnosti z avtomatskim sledilnim zapiranjem vrat. 
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PRILOGA VII 

Kodeks ravnanja pri cepljenju 

1. Če ocena tveganja iz 3. člena tega pravilnika pokaže, da obstaja tveganje za zdravje in varnost 
delavcev zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom, za katere obstaja učinkovito cepivo,  
delodajalec zagotovi cepljenje.

2. Cepljenje se opravi v skladu s predpisi in prakso s področja nalezljivih bolezni in njihovega 
preprečevanja. Delodajalec delavce seznani o pomenu cepljenja in o možnih posledicah opustitve 
cepljenja. 

3. Stroške cepljenja krije delodajalec. 

4. O cepljenju se izda potrdilo, ki je na voljo posameznemu delavcu, in na podlagi zahteve pristojnemu 
organu.
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2935. Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske 
duhovne oskrbe v domovih za starejše

Na podlagi 25. člena Zakona o verski svobodi (Uradni 
list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13) 
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
izdaja

P R A V I L N I K
o organizaciji in izvajanju verske duhovne 

oskrbe v domovih za starejše

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za uresničevanje pravice do 

ustrezne verske duhovne oskrbe v domovih za starejše (v 
nadaljnjem besedilu: DSO), ki v okviru javne mreže izvajajo 
storitev institucionalnega varstva, ki obsega vse oblike pomo-
či, s katerimi se stanovalcem v DSO (v nadaljnjem besedilu: 
starejši) nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne 
družine, zlasti pa bivanje, varstvo, organizirana prehrana in 
zdravstveno varstvo.

2. člen
(1) Starejši imajo v času, ko se nahajajo v DSO, pravico 

do verske duhovne oskrbe v skladu s predpisi, ki urejajo versko 
duhovno oskrbo.

(2) O pravici iz prejšnjega odstavka se starejše na prime-
ren način obvesti ob sprejemu oziroma prihodu v DSO.

3. člen
Versko duhovno oskrbo izvajajo verski uslužbenci registri-

ranih cerkva in drugih verskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: 
verski uslužbenci).

4. člen
(1) DSO zagotovi prostorske in tehnične pogoje za versko 

duhovno oskrbo.
(2) Starejši imajo pravico do prostega dostopa do prostora 

v DSO, namenjenega za versko duhovno oskrbo (v nadaljnjem 
besedilu: sakralni prostor). Starejšemu, ki zaradi svojega zdra-
vstvenega stanja ne more samostojno dostopati do sakralnega 
prostora, se omogoči pomoč pri dostopu do sakralnega prosto-
ra oziroma se zagotovi verska duhovna oskrba v njegovi sobi 
ali drugem primernem prostoru.

(3) V nujnih primerih (na primer zaradi pričakovane bližnje 
smrti) se starejšemu omogoči verska duhovna oskrba v njegovi 
sobi ali drugem primernem prostoru tudi, ko se zaradi varova-
nja zdravja ljudi zahteva poseben način dela oziroma omejitev 
gibanja v DSO.

(4) DSO omogoči starejšim prejemanje knjig z versko 
vsebino in napotkov.

5. člen
(1) Način izvajanja verske duhovne oskrbe, ki se lahko 

izvajajo v DSO, so:
1. organiziranje in omogočanje verskih dejavnosti in obre-

dov,
2. obiskovanje in duhovno spremljanje,
3. nudenje pogovorov in verske duhovne pomoči,
4. zagotavljanje obredov, tudi ob verskih praznikih,
5. nudenje verskih obredov ob umrlih,
6. nudenje verske in duhovne oskrbe v nujnih primerih,
7. drugi načini izvajanja verske duhovne oskrbe.
(2) Verski uslužbenci izvajajo versko duhovno oskrbo 

iz prejšnjega odstavka tako, da ne motijo ali ovirajo rednega 
dela DSO, zaposleni in ostali sodelavci DSO pa spoštujejo 
pravico upravičenca do verske duhovne oskrbe, tako da ver-
skim uslužbencem zagotavljajo nemoteno opravljanje službe 
ob primernem času.

6. člen
(1) Nesporazumi, ki nastanejo v zvezi z uresničevanjem 

pravice do verske duhovne oskrbe, se rešujejo na podlagi spo-
razuma med posamezno registrirano cerkvijo ali drugo versko 
skupnostjo in Vlado Republike Slovenije.

(2) Če med Republiko Slovenijo in posamezno registri-
rano cerkvijo ali drugo versko skupnostjo tak sporazum ni 
sklenjen ali pa ne ureja tega vprašanja, Republika Slovenija 
in posamezna registrirana cerkev ali druga verska skupnost 
morebitna razhajanja, ki bi lahko nastala v zvezi z uresniče-
vanjem pravice do verske duhovne oskrbe v DSO, rešujeta 
sporazumno.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-9/2020
Ljubljana, dne 5. novembra 2020
EVA 2020-2611-0039

Janez Cigler Kralj
minister 

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

2936. Odločba o prenehanju ustanove z imenom 
USTANOVA FUNDACIJA SAMOROG.SI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti izdaja na podlagi 3. člena in drugega odstavka 
32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni 
zadevi prenehanja ustanove USTANOVA FUNDACIJA SA-
MOROG.SI, s sedežem Parmova ulica 51, 1000 Ljubljana, 
naslednjo

O D L O Č B O

1. S to odločbo USTANOVA FUNDACIJA SAMOROG.SI, 
s sedežem Parmova ulica 51, 1000 Ljubljana, preneha.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

Št. 01704-26/2005/21
Ljubljana, dne 9. novembra 2020
EVA 2020-2611-0047

Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

2937. Odločba o soglasju k spremembam 
Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova 
RDEČA ŽOGA«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 
prvega odstavka 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni 
list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) 
in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – 
ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
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O D L O Č B O
o soglasju k spremembam Akta o ustanovitvi 

ustanove »Ustanova RDEČA ŽOGA«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja 
soglasje k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove 
»Ustanova Rdeča žoga«, ki sta ga ustanovitelj ELEKTRON-
ČEK, investicijsko podjetje (prej GSA, poslovno svetovanje), 
ki ga zastopa direktor Rok Uhan in pridruženi ustanovitelj 
Klub slovenskih podjetnikov-GIZ, ki ga zastopa direktor Go-
ran Novković, Dunajska 119, 1000 Ljubljana, sestavila pri no-
tarju Jožetu Rožmanu, Kolodvorska ulica 9a, 1230 Domžale, 
v notarski listini opr. št. SV-516/2014 z dne 12. 7. 2019 iz 
katerega med drugim izhajajo naslednje spremembe usta-
novitvenega akta:

– Firma ustanovitelja GSA, poslovno svetovanje d.o.o. 
se spremeni, tako, da se po novem glasi ELEKTRONČEK, 
investicijsko podjetje, d.o.o.;

– Pridruženi ustanovitelj Klub slovenskih podjetnikov-GIZ, 
Dunajska 119, 1000 Ljubljana izstopa iz ustanove »Ustanova 
Rdeča žoga«.

Št. 0070-7/2020/1
Ljubljana, dne 10. oktobra 2020
EVA 2020-3330-0004

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

USTAVNO SODIŠČE
2938. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o volitvah 

v Državni zbor ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-168/16-37
Datum: 22. 10. 2020

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem na pobudo Franca Toplaka, Maribor, Dejana Šamperla, 
Cerkvenjak, Iztoka Mraka, Ljubljana, Sebastjana Kamenika, 
Celje, ter Društva za pravice invalidov Slovenije, Ljubljana, ki 
ga zastopa Sebastjan Kamenik, Celje, na seji 22. oktobra 2020

o d l o č i l o :

Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 23/17) ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudniki izpodbijajo Zakon o volitvah v Državni zbor 

(v nadaljevanju ZVDZ). Očitajo mu, da vsebuje protiustavno 
pravno praznino, ker z njim ni bila uresničena obveznost, ki iz-
haja iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11 
z dne 10. 4. 2014 (Uradni list RS, št. 35/14, in OdlUS XX, 24). 
S to odločbo naj bi Ustavno sodišče naložilo zakonodajalcu 
obveznosti, da uredi fizično dostopnost volišč za invalide 
ter zagotovi glasovanje invalidov na voliščih s prilagojenimi 
glasovnicami oziroma z glasovalnimi pripomočki. Pobudniki 
menijo, da je zakonodajalec prvo obveznost uresničil, drugo, 
ki naj bi bila določena v točkah 26–30 obrazložitve te odločbe, 

pa ignoriral. Zato naj bi bil ZVDZ v neskladju z volilno pravico 
iz 43. člena Ustave, s prepovedjo diskriminacije iz 14. člena 
Ustave in 14. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 
– v nadaljevanju EKČP), s pravico do svobodnih volitev iz 
3. člena Prvega protokola k EKČP ter z 9., 21. in 29. členom 
Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 37/08, MP, 
št. 10/08 – v nadaljevanju MKPI).

2. Neskladnost nove zakonske ureditve s 43. in 14. čle-
nom Ustave, 14. členom EKČP, 3. členom Prvega protokola 
k EKČP ter z 9., 21. in 29. členom MKPI pobudniki utemelju-
jejo s tem, da ZVDZ invalidom ne omogoča samostojnega 
in tajnega glasovanja na voliščih. Pobudniki menijo, da ima 
vsak invalid, ki želi glasovati sam, pravico, da je njegovemu 
domu najbližje volišče opremljeno z opremo, ki mu omogoča 
samostojno glasovanje, ne da bi moral za tako opremljenost 
volišča predhodno zaprositi. Pri tem se sklicujejo na pri-
poročilo Odbora Združenih narodov za pravice invalidov (v 
nadaljevanju Odbor OZN) št. 19/2014 z dne 16. 2. 2018 (v 
nadaljevanju Priporočilo Odbora OZN). Pobudniki izpostavlja-
jo slepe volivce, ki naj bi za samostojno in tajno glasovanje 
na volišču potrebovali pomoč glasovalne naprave in ne zgolj 
pomoč pripomočka (šablone). Trdijo, da pravica invalidov 
glasovati s pomočjo naprave izhaja iz 29. člena MKPI, ki te 
naprave tudi izrecno omenja. Navajajo še, da ZVDZ ni pravil-
no implementiral pravic iz 21., 22., 26., 39. in 40. člena Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016 – v 
nadaljevanju Listina EU) ter določb Akta o volitvah članov 
Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami 
(UL L 278, 8. 10. 1976, s spremembami – v nadaljevanju Akt 
o evropskih volitvah).

3. Pobuda je bila posredovana v odgovor Državnemu 
zboru. Ta odgovarja, da je Zakon o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, 
št. 23/17 – v nadaljevanju ZVDZ-C) uresničil vse obvezno-
sti iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11. 
Glede glasovanja z glasovalnimi pripomočki pojasnjuje, da je 
Ustavno sodišče v tej odločbi ugotovilo protiustavnost takrat 
veljavnega prvega odstavka 79.a člena Zakona o volitvah 
v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno preči-
ščeno besedilo – v nadaljevanju ZVDZ/06), ker ni vseboval 
zakonskih meril za določitev volišč, prilagojenih invalidom, 
temveč je bila odločitev o tem v celoti prepuščena okrajnim 
volilnim komisijam. Državni zbor meni, da je Ustavno sodišče 
zakonodajalcu naložilo zgolj dolžnost, da preuči, katere prila-
goditve je mogoče izvesti, da se invalidom ob razumnih stro-
ških in sorazmernem finančnem bremenu za državo zagotovi 
enakopravno uresničevanje volilne pravice, pri čemer lahko 
upošteva tudi statistične podatke o dosedanji rabi glasovalnih 
naprav. Državni zbor ocenjuje, da mu Ustavno sodišče ni 
naložilo obveznosti, da vsem invalidom omogoči glasovanje z 
glasovalnimi napravami na vseh voliščih, ampak da mora, če 
se za to možnost odloči, v zakonu določiti merila za volišča, 
ki bodo opremljena z glasovalnimi napravami, da to ni prepu-
ščeno prosti presoji volilnih komisij.

4. Državni zbor pojasnjuje, da je s sprejetjem ZVDZ-C 
glasovanje z glasovalnimi napravami nadomestil z možnostjo 
glasovanja invalidov po pošti (prvi odstavek 81. člena ZVDZ). 
Meni, da ta način glasovanja povečuje možnosti invalidov za 
glasovanje na volitvah, saj glasovalne naprave niso pripomo-
ček, ki bi olajševal izvrševanje volilne pravice vsem katego-
rijam invalidom, ker niso prilagojene za vse telesne okvare. 
Glasovanje po pošti pa naj bi omogočalo izvrševanje volilne 
pravice širšemu krogu invalidov oziroma več kategorijam inva-
lidom, prav tako naj bi jim olajšalo glasovanje, saj jim ni treba 
oditi na volišče, da bi oddali svoj glas.

5. Državni zbor navaja še, da je glasovanje po pošti 
tudi z vidika stroškov izvedbe glasovanja precej ugodnejša in 
bolj učinkovita izbira. Sklicuje se na podatke Državne volilne 
komisije (v nadaljevanju DVK), ki so bili zbrani za potrebe 
priprave ZVDZ-C. DVK naj bi od leta 2008 do leta 2015 za 
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nakup glasovalnih naprav, njihov najem, strojne in program-
ske prilagoditve, izobraževanje, razvoz naprav na volišča 
in njihov odvoz, inštalacijo, tehnično asistenco in podobne 
storitve skupaj porabila 2.031.023,00 EUR. Napravo naj bi 
v navedenem obdobju na štirinajstih glasovanjih (volitvah in 
referendumih) uporabilo 3041 volivcev (najmanj 51 in največ 
632 na posamezno glasovanje) oziroma 78 volivcev na gla-
sovalno napravo. Iz navedenega naj bi izhajalo, da je strošek 
uporabe naprave zelo visok, in sicer 670,00 EUR na volivca 
oziroma 48,00 EUR na posamezno glasovanje. Običajen 
strošek za posamezno glasovanje pa je okoli 2,00 EUR na 
volivca, pri čemer je ta strošek zgolj 0,7 EUR, če gre za voli-
šče, na katerem lahko glasuje več kot 1000 volivcev. Državni 
zbor navaja še, da je okvirna ocena, da je v Republiki Sloveniji 
12–13 % invalidov glede na celotno prebivalstvo, torej okoli 
153.000 posameznikov, na zadnjem glasovanju v letu 2015 
pa je glasovalno napravo uporabilo 0,2 % vseh invalidov. Po-
jasnjuje, da je vse navedeno vodilo do ocene, da glasovalne 
naprave zelo malo pripomorejo k lažjemu izvrševanju volilne 
pravice invalidov in da so stroškovno neučinkovite, zato je 
sprejel odločitev za njihovo odpravo in uvedbo drugih mo-
žnosti glasovanja.

6. Državni zbor poudarja, da je treba pri presoji, ali je 
zakonodajalec izpolnil obveznosti iz ustavne odločbe iz leta 
2014, upoštevati ureditev glasovanja v ZVDZ kot celoto ozi-
roma vse možnosti, ki so predvidene za glasovanje invalidov. 
Navaja, da so vsa volišča invalidom fizično dostopna, ob novo 
uvedeni možnosti glasovanja po pošti (prvi odstavek 81. čle-
na ZVDZ) pa izpostavlja tudi možnost glasovanja s pomočjo 
druge osebe, če volivec zaradi telesne hibe ne more glasovati 
na običajen način (79. člen ZVDZ), glasovanje pred volilnim 
odborom na domu (83. člen ZVDZ) ter pri slepih in slabovidnih 
možnost glasovanja z uporabo pripomočka (šablone) na vseh 
voliščih.

7. Državni zbor zavrača tudi očitke o neskladju ZVDZ z 
29. členom MKPI, saj naj ta določba v točki a) in podtočki ii) 
državam podpisnicam ne bi nalagala obveznosti uvedbe gla-
sovalnih naprav, temveč določa le, da se invalidom na volitvah 
in referendumih po potrebi omogoča uporaba podpornih in 
novih tehnologij. Glede Priporočila Odbora OZN, na katerega 
se sklicujejo pobudniki, pa Državni zbor opozarja, da ima ta 
odločitev v skladu s 6. členom Opcijskega protokola k MKPI 
pravno naravo priporočila državi pogodbenici.

8. Mnenje o pobudi je podala Vlada. Pojasnjuje, da je 
ZVDZ-C odpravil protiustavnost, ki jo je Ustavno sodišče 
ugotovilo v odločbi št. U-I-156/11, Up-861/11. Možnost gla-
sovanja z glasovalnimi napravami je bila nadomeščena z 
možnostjo glasovanja po pošti. Vlada meni, da takšen način 
glasovanja omogoča izvrševanje volilne pravice različnim sku-
pinam invalidom z različnimi telesnimi, duševnimi ali senzo-
ričnimi okvarami, saj jim ni treba iti na volišče. Poudarja še, 
da imajo invalidi na voljo več načinov za izvrševanje volilne 
pravice in da ureditev kot celota zagotavlja invalidom njeno 
učinkovito uresničevanje (glasovanje s pomočjo druge osebe, 
glasovanje na domu, pripomočki za glasovanje). Meni, da je 
zakonodajalec ustrezno preučil stroške uporabe glasovalnih 
naprav in njihov učinek z vidika njihove dejanske uporabe. 
Vlada opozarja, da iz zakonodajnega gradiva izhaja, da so 
glasovalne naprave relativno malo pripomogle k lažjemu iz-
vrševanju volilne pravice invalidov, saj niso bile prilagojene 
za vse vrste telesnih okvar invalidov, ter da niso pomembno 
prispevale k povečanju udeležbe invalidov na volitvah, saj naj 
bi glasovalno napravo pri zadnjem glasovanju uporabilo 0,2 % 
vseh invalidov v Republiki Sloveniji.

9. Na poziv Ustavnega sodišča je DVK pojasnila, kako 
so bile glasovalne naprave uvedene, na kakšen način sta 
se določala njihovo število in razvrstitev po voliščih. DVK 
je razložila, kako je za potrebe zakonodajnega postopka pri 
sprejemanju ZVDZ-C oblikovala analizo stroškov in frekven-
tnosti glasovanja na glasovalnih napravah od njihove uvedbe 
v letu 2008 do njihove ukinitve v letu 2016. Posredovala je tudi 

podatke o številu glasovalnih naprav, o voliščih, na katerih so 
bile nameščene, o stroških njihove uporabe ter o frekventno-
sti njihove uporabe, ki so bili podlaga za pripravo navedene 
analize v zakonodajnem postopku.

10. Odgovor Državnega zbora, mnenje Vlade in poja-
snila DVK so bili posredovani pobudnikom. Ti opozarjajo, 
da Državni zbor napačno razume pravno naravo Priporočila 
Odbora OZN. Menijo, da ne gre zgolj za neobvezujoča pripo-
ročila, ampak za odločitev, ki jo morajo države pogodbenice 
MKPI spoštovati. Menijo še, da poštno glasovanje ne more 
nadomestiti osebnega glasovanja s pripomočkom, saj slepi 
ali slabovidni papirnate glasovnice brez pripomočka ne mo-
rejo izpolniti brez pomoči drugih ter jim zato ni zagotovljena 
tajnost glasovanja.

B. – I.
11. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-168/16 z dne 

21. 2. 2019 pobudo sprejelo v obravnavo.
12. Pobudniki zakonodajalcu očitajo, da s sprejetjem 

ZVDZ-C ni ustavnoskladno izvršil odločbe Ustavnega so-
dišča št. U-I-156/11, Up-861/11, kolikor se je nanašala na 
opremljenost volišč s prirejenimi glasovnicami in glasovalnimi 
napravami. Nova ureditev v ZVDZ, ki je ukinila glasovalne 
naprave, naj bi bila v neskladju z volilno pravico (43. člen 
Ustave), s prepovedjo diskriminacije (prvi odstavek 14. člena 
Ustave in 14. člen EKČP), s pravico do svobodnih volitev iz 
3. člena Prvega protokola k EKČP ter z 9., 21. in 29. členom 
MKPI, ker invalidom ne zagotavlja osebnega, samostojnega 
in tajnega glasovanja na voliščih.

13. Z odločbo št. U-I-156/11, Up-861/11 je Ustavno 
sodišče odločilo o ustavnosti takrat veljavnega 79.a člena 
ZVDZ/06. Presojo je opravilo tako glede fizične dostopnosti 
volišč za invalide kot tudi glede opremljenosti volišč s prireje-
nimi glasovnicami in glasovalnimi napravami. Pri obeh vidikih 
je ugotovilo, da je bila izpodbijana določba v neskladju s 
prepovedjo dikriminacijskega obravnavanja pri uresničevanju 
volilne pravice invalidov (prvi odstavek 14. člena v zvezi z dru-
gim odstavkom 43. člena Ustave). Glede fizične dostopnosti 
volišč za invalide pobudniki sami ocenjujejo, da je ZVDZ-C 
ustrezno izvršil navedeno odločbo,1 zato se Ustavno sodišče 
v tej zadevi s tem vprašanjem ne ukvarja.

14. Glede opremljenosti volišč s prirejenimi glasovni-
cami in glasovalnimi napravami je Ustavno sodišče v od-
ločbi št. U-I-156/11, Up-861/11 presojalo tisti del 79.a člena 
ZVDZ/06, ki je določal, da lahko na voliščih, dostopnih invali-
dom, »volilna komisija omogoči glasovanje s posebej prilago-
jenimi glasovnicami in glasovalnimi stroji2«.3 Ugotovilo je, da 
»izpodbijana ureditev ne določa obveznosti in nobenih meril 
za določitev prilagojenih volišč invalidom, [zato] je na norma-
tivni ravni zanikana potreba omogočanja uporabe podpornih 
tehnologij, da se uresniči pravica invalidov, da na volitvah in 
referendumih glasujejo osebno in tajno«. Ustavno sodišče je 
presodilo, da je zakonska ureditev protiustavna z vidika prve-
ga odstavka 14. člena v zvezi z drugim odstavkom 43. člena 
Ustave »že zato, ker ZVDZ ne ureja teh vprašanj, temveč jih 
v celoti prepušča odločitvam volilnih organov«. Ugotovilo je, 
da iz podatkov DVK izhaja, da so prav vsa volišča že opre-
mljena s t. i. šablonami za slepe in slabovidne osebe in da 

1 Prvi odstavek 79.a člena ZVDZ določa: »Volišča morajo biti 
dostopna invalidom.«

2 Člen 79a ZVDZ/06 je uporabljal pojem »glasovalni stroji«. 
Razen pri povzemanju stališč iz odločbe št. U-I-156/11, Up-861/11, 
Ustavno sodišče v tej odločbi uporablja pojem »glasovalna napra-
va«.

3 Prvi odstavek 79.a člena ZVDZ/06 je v celoti določal: 
»Okrajna volilna komisija za območje okraja določi najmanj eno 
volišče, ki je dostopno invalidom. Volivci, ki želijo glasovati na tem 
volišču, morajo to svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji naj-
pozneje tri dni pred dnem glasovanja. Na tem volišču lahko volilna 
komisija omogoči glasovanje s posebej prilagojenimi glasovnicami 
in glasovalnimi stroji.«
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ti invalidi niso diskriminirani pri uresničevanju svoje volilne 
pravice, drugače pa je z invalidi, ki bi za uresničitev osebnega 
udejanjanja volilne pravice potrebovali posebne glasovalne 
naprave. Glede slednjih pa je Ustavno sodišče dodalo, »da je 
položaj vendarle drugačen kot v primeru fizične dostopnosti 
do volišč, saj gre za tehnološke posodobitve, ki so dane v za-
dnjem času in ki so stroškovno sorazmerno zahteven projekt, 
kar bo zakonodajalec lahko upošteval pri prihodnji zakonski 
ureditvi«. Ustavno sodišče je v takratni odločbi izrecno pouda-
rilo, da se »v tej odločitvi ne izreka o tem, ali bi bila zakonska 
ureditev z vzpostavitvijo pogojev, ki bi na koncu pripeljali do 
točno enakega, manjšega ali večjega števila teh glasovalnih 
naprav, ustavnoskladna«. Zakonodajalca je še opozorilo, da 
»bo moral upoštevati njihovo primerno število, ki bo zagotovilo 
še dopustno sorazmernost morebitnega posega, pri čemer 
bo lahko izhajal tudi iz podatkov DVK o dosedanji uporabi teh 
glasovalnih strojev«.4

15. Odločbe Ustavnega sodišča so obvezne. To izhaja 
že iz načel pravne države (2. člen Ustave) in načela deli-
tve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave).5 Kadar Ustavno 
sodišče ugotovi protiustavnost zakonske ureditve, se mora 
zakonodajalec odzvati in to protiustavnost odpraviti v roku, ki 
ga določi Ustavno sodišče.6, 7

16. S sprejetjem ZVDZ-C leta 2017 se je zakonodajalec 
– sicer z zamudo, ker je rok iz odločbe Ustavnega sodišča 
št. U-I-156/11, Up-861/11 potekel že leta 2016 – odzval na 
to odločbo. Strinjati se je mogoče z Državnim zborom, da mu 
Ustavno sodišče v tej odločbi ni naložilo obveznosti, da vsem 
invalidom na vseh voliščih omogoči glasovanje z glasovalnimi 
napravami, temveč je bil ratio decidendi ugotovljene protiu-
stavnosti ta, da ZVDZ ni določal nobenih meril za volišča, ki 
bodo opremljena z glasovalnimi napravami, temveč je bilo to 
prepuščeno prosti presoji volilnih komisij. Zakonodajalec se 
je odločil, da bo glasovalne naprave opustil, zato je treba v 
resnici opraviti novo ustavnosodno presojo (ab ovo) veljavne 
zakonske ureditve. Po ustaljeni ustavnosodni presoji merilo 
presoje ustavnosti oziroma zakonitosti ne more biti neposre-
dno odločba Ustavnega sodišča. Odločbe Ustavnega sodišča 
so sicer zavezujoče, vendar se zakon, sprejet domnevno 
v nasprotju z ustavno odločbo, lahko ponovno presoja le z 
vidika Ustave in drugih ustavnopravno upoštevnih pravnih 
virov. Zakon, s katerim se zakonodajalec odzove na odločbo 
Ustavnega sodišča, v kateri je to ugotovilo protiustavnost 
zakona, je lahko predmet ponovne ustavnosodne presoje, 
vendar Ustavno sodišče ne bo presojalo, ali je Državni zbor 
ravnal skladno z odločbo Ustavnega sodišča, temveč le, ali je 
takšen zakon v neskladju z Ustavo.8

17. Navedeno v obravnavani zadevi pomeni, da ne gre 
več za vprašanje ustrezne ali neustrezne izvršitve odločbe 
Ustavnega sodišča, temveč za vprašanje, ali zakonska ure-
ditev, ki je za invalide ukinila možnost glasovanja po poseb-
nih glasovalnih napravah in namesto tega predvideva druge 

4 Vsi citati v tej točki obrazložitve so iz 27. točke obrazložitve 
odločbe št. U-I-156/11, Up-861/11.

5 Izrecno pa to določa tudi tretji odstavek 1. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS).

6 Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-159/08 z dne 
11. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 120/08, in OdlUS XVII, 71; 60. toč-
ka obrazložitve), št. U-I-248/08 z dne 11. 11. 2009 (Uradni list RS, 
št. 95/09, in OdlUS XVIII, 51; 13. točka obrazložitve), št. U-I-114/11 
z dne 9. 6. 2011 (Uradni list RS, št. 47/11, in OdlUS XIX, 23; 13. toč-
ka obrazložitve) in št. U-I-110/16 z dne 12. 3. 2020 (Uradni list RS, 
št. 47/20; 33. točka obrazložitve).

7 Pravno obveznost Državnega zbora, kadar Ustavno sodi-
šče izda ugotovitveno odločbo, natančno določa drugi odstavek 
48. člena ZUstS.

8 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-242/00 z dne 10. 4. 2003 
(OdlUS XII, 34; 4. točka obrazložitve). Glej tudi npr. odločbo 
št. U-I-225/02 z dne 6. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 16/03, in OdlUS 
XII, 4; 19. točka obrazložitve).

oblike glasovanja, invalidom zagotavlja možnost osebnega, 
samostojnega in tajnega glasovanja na način, ki zanje ni dis-
kriminacijski pri uresničevanju njihove volilne pravice. Gre za 
pomembno ustavnopravno vprašanje, na katero je Ustavno 
sodišče moralo odgovoriti v tej odločbi.

18. Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti očitka, da pravi-
ce iz 21., 22., 26., 39. in 40. člena Listine EU ter določbe Akta 
o evropskih volitvah niso bile pravilno prenesene v ZVDZ. 
Ta očitek je pavšalen, neobrazložen in zato ni primeren za 
obravnavo.

B. – II.
19. Pobudniki menijo, da ima vsak invalid, ki želi gla-

sovati sam, pravico, da je njegovemu domu najbližje volišče 
opremljeno z opremo, ki mu omogoča samostojno glasova-
nje, ne da bi moral za tako opremljenost volišča predhodno 
zaprositi. Očitek pobudnikov izpodbijani ureditvi je, da je ta pri 
uresničevanju volilne pravice (prvi odstavek 43. člena Ustave) 
diskriminacijska do invalidov, ker ne določa, da bi morala biti 
vsa volišča opremljena z ustreznimi glasovalnimi pripomoč-
ki, in s tem invalidom ne zagotavlja, da bi lahko na voliščih 
osebno in samostojno glasovali (tj. brez pomoči drugih oseb). 
Glede na očitke pobudnikov je Ustavno sodišče opravilo pre-
sojo ustavnosti izpodbijane ureditve z vidika dostopnosti gla-
sovanja v širšem pomenu te besede, ki zagotavlja invalidnim 
osebam samostojno uresničevanje volilne pravice.

20. Prvi odstavek 14. člena Ustave prepoveduje diskri-
minacijo glede uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ker določa, da so v Republiki Sloveniji vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svobošči-
ne, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni 
položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 
Med osebnimi okoliščinami, na podlagi katerih je diskrimina-
cija prepovedana, je torej izrecno navedena tudi invalidnost. 
Ustava prepoveduje tako neposredno kot tudi posredno dis-
kriminacijo. Prepoved diskriminacije pomeni tudi zahtevo po 
uveljavljanju posebnih pravnih položajev oziroma pravic, ki 
naj preprečijo manj ugoden položaj oziroma marginalizacijo 
najšibkejših članov družbene skupnosti in spodbujajo oziroma 
ustvarjajo enake možnosti za njihovo enakovredno udeležbo v 
družbenem življenju. Gre za ukrepe t. i. pozitivne diskrimina-
cije, ki ne pomenijo posega v načelo enakopravnosti, ampak 
so namenjeni prav njegovemu uresničevanju.9 Prepoved dis-
kriminacije iz prvega odstavka 14. člena Ustave je torej po-
vezana z uživanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
vendar po ustaljeni ustavnosodni presoji za ugotovitev kršitve 
ustavne prepovedi diskriminacijskega obravnavanja zadošča 
ugotovitev o obstoju nedopustne diskriminacije pri uživanju 
katere od človekovih pravic, medtem ko pobudniku posega 
v to človekovo pravico samega po sebi ni treba izkazovati.10 
Kršitev prepovedi diskriminacije ni pogojena s predhodno 
ugotovitvijo nedopustnega posega v človekove pravice in je 
lahko podana tudi, če takega posega ni.

21. Za presojo diskriminacije invalidov pri uresničevanju 
volilne pravice so upoštevni tudi mednarodnopravni instru-
menti. Na prvem mestu je MKPI, ki jo je Republika Slovenija 
ratificirala in se s tem zavezala, da bo zagotovila in spodbujala 
polno uresničevanje vseh človekovih pravic in temeljnih svo-
boščin za vse invalide brez kakršnekoli diskriminacije zaradi 
invalidnosti ter da bo sprejela ustrezne zakonodajne in druge 
ukrepe za uresničevanje pravic, ki jih priznava ta konvencija 

9 Stališča povzeta po odločbah Ustavnega sodišča 
št. U-I-146/07 z dne 13. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 111/08, 
in OdlUS XVII, 59; 14.–18. točka obrazložitve) in št. U-I-156/11, 
Up-861/11 (9. in 14. točka obrazložitve).

10 Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-146/07 (14. točka obra-
zložitve), št. U-I-253/13 z dne 13. 2. 2014 (Uradni list RS, št. 15/14, 
in OdlUS XX, 19; 8. točka obrazložitve), št. U-I-68/16, Up-213/15 
z dne 16. 6. 2016 (Uradni list RS, št. 49/16; 11. točka obrazložitve) 
in druge.
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(4. člen MKPI). Diskriminacijo zaradi invalidnosti konvencija 
opredeljuje kot vsako razlikovanje, izključevanje ali omejeva-
nje zaradi invalidnosti z namenom ali posledico zmanjšanja 
ali izničevanja enakopravnega priznavanja, uživanja ali ure-
sničevanja vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin na 
političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem 
in drugem področju. Ta opredelitev vključuje vse oblike dis-
kriminacije, tudi odklonitev primernih prilagoditev. Slednje 
so potrebne ter primerne spremembe in prilagoditve, ki ne 
nalagajo nesorazmernega ali nepotrebnega bremena, kadar 
so v posameznem primeru potrebne, da se invalidom na enaki 
podlagi kot drugim zagotovi uživanje ali uresničevanje vseh 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (2. člen MKPI). Poleg 
teh splošnih opredelitev, splošnih načel iz 3. člena, splošnih 
obveznosti iz 4. člena in načela dostopnosti iz 9. člena MKPI 
je glede sodelovanja invalidov v političnem in javnem življenju 
treba upoštevati zlasti 29. člen MKPI. Ta se nanaša na ure-
sničevanje volilne pravice in države pogodbenice zavezuje, 
naj zagotavljajo invalidom politične pravice in možnost, da jih 
uživajo enako kot drugi. Države pogodbenice se zavezujejo, 
da invalidom enako kot drugim zagotavljajo, da učinkovito in 
polno sodelujejo v političnem in javnem življenju neposredno 
ali s svobodno izbranimi zastopniki, vključno s pravico in mo-
žnostjo, da volijo in so izvoljeni, med drugim tako, da:

a) zagotavljajo, da so volilni postopki, sredstva in gradivo 
ustrezni, dostopni, lahko razumljivi in uporabni;

b) varujejo pravico invalidov, da na volitvah in referendu-
mih volijo tajno in brez zastraševanja, kandidirajo na volitvah 
in učinkovito opravljajo naloge in javne funkcije na vseh rav-
neh oblasti, ter jim po potrebi omogočajo uporabo podpornih 
in novih tehnologij;

c) invalidom kot volivcem zagotavljajo svobodno izraža-
nje volje in jim v ta namen po potrebi in na njihovo zahtevo 
pri izražanju volje na volitvah omogočajo pomoč osebe po 
njihovi izbiri.

22. Člen 8 Ustave zahteva, da so zakoni v skladu z med-
narodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, po 
drugem odstavku 153. člena Ustave pa morajo biti zakoni v 
skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratifi-
ciral Državni zbor. Četudi ni mogoče reči, da MKPI invalidom 
zagotavlja neposredno uresničljivo pravico do »podpornih in 
novih tehnologij« pri uresničevanju volilne pravice – 29. člen 
MKPI predvideva, da države pogodbenice omogočajo njiho-
vo uporabo »po potrebi« (angl. where appropriate) –, pa je 
vendarle dolžnost zakonodajalca, da te določbe v največji 
mogoči meri upošteva pri sprejemanju zakonov, ki urejajo ure-
sničevanje pravic invalidov, tako da je invalidom zagotovljeno 
samostojno, osebno in tajno glasovanje na nediskriminacijski 
podlagi.

23. Pri uresničevanju volilne pravice invalidov so po-
membna tudi priporočila t. i. Beneške komisije, zbrana v 
Kodeksu dobrih praks v volilnih zadevah (v nadaljevanju 
Kodeks).11 Beneška komisija je v zvezi z uresničevanjem 
volilne pravice invalidov sprejela Revidirano razlagalno dekla-
racijo h Kodeksu,12 ki določa, da morajo biti vsi volilni postopki 
in prostori invalidom dostopni, da ti lahko uresničujejo svoje 
demokratične pravice, in da je treba invalidom, ko je to po-
trebno, dovoliti pomoč pri glasovanju, ob spoštovanju načela 
osebnega glasovanja (točka II.1.3). Deklaracija določa še, da 
je treba pravico invalidov do tajnosti glasovanja zavarovati 

11 Kodeks sicer ni neposredno zavezujoč pravni vir, vendar 
se njegova priporočila v veliki meri prekrivajo z zahtevami Ustave 
in so zato v tem pogledu lahko ustavnopravno upoštevna (glej npr. 
odločbo Ustavnega sodišča št. Up-676/19, U-I-7/20 z dne 4. 6. 
2020, Uradni list RS, št. 93/20, 16. točka obrazložitve).

12 Sprejeta je bila na plenarnem zasedanju 16. in 17. decem-
bra 2011 v Benetkah (European Commission for Democracy Throu-
gh Law (Venice Commission), Revised Interpretative Declaration to 
the Code of Good Practice in Electoral Matters on the Participation 
of People with Disabilities in Elections, CDL-AD(2011)045, Stras-
bourg, 19. 12. 2011).

tako, da se jim zagotovi svobodno izražanje volje ter se jim, 
ko je potrebno (angl. where necessary), na njihovo zahtevo 
zagotovi uporaba tehnologij in/ali pomoč pri glasovanju z 
osebo po njihovi lastni izbiri, pod pogojem, da izbrana oseba 
ne izvaja nedovoljenega vpliva (točka II.4.7).

24. Tudi Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je spre-
jela resolucijo z naslovom Politične pravice invalidov: demo-
kratični problem (v nadaljevanju Resolucija Sveta Evrope).13 
Glede dostopnosti volišč, informacij, volilnega postopka in 
volilnih kampanj je državam med drugim priporočila, naj 
(1) zagotovijo fizično dostopnost javnih zgradb, vključno z 
volišči, […], ter zagotovijo polno dostopnost vsaj enega vo-
lišča v vsakem volilnem okraju (točka 7.4.1), (2) zagotovijo 
glasovnice v lahko dostopni obliki skupaj s šablonami za 
slepe volivce v vsaj enem volišču v volilnem okraju (točka 
7.4.3). Glede pomoči pri glasovanju in alternativnih oblikah 
glasovanja pa je državam med drugim priporočila, naj (1) na 
zahtevo zagotovijo možnost izvedbe glasovanja s pomočjo 
druge osebe, ob spoštovanju svobodne volje invalida (točka 
7.5.1), ter (2) možnost glasovanja pred mobilnimi volilnimi 
odbori, in ko je mogoče, možnost elektronskega glasovanja, 
v primerih, ko invalidi ne morejo iti na volišče (točka 7.5.4).

25. Volilna pravica je temeljna politična pravica, ki ima 
za demokratično državo osrednji pomen, saj je varovalno 
sredstvo drugih državljanskih in političnih pravic; ta pravica 
spremeni državljana iz objekta v subjekt politike in je zato 
nujno povezana z dostojanstvom svobodnega človeka, ki je 
varovano v 34. členu Ustave.14 Ustava zagotavlja splošno 
in enako volilno pravico vsakemu državljanu, ki je dopolnil 
18 let (prvi in drugi odstavek 43. člena Ustave). Volilna pra-
vica je pravica pozitivnega statusa, ki od države zahteva, da 
z zakonom uredi način njenega uresničevanja, saj je brez 
ustrezne zakonske ureditve sploh ni mogoče izvrševati.15 
Drugi odstavek 15. člena Ustave izrecno določa, da se z 
zakonom predpiše način uresničevanja človekove pravice, 
če je to nujno zaradi njene narave. Volilno pravico sestavljata 
pravica voliti (aktivna volilna pravica) in pravica biti voljen 
(pasivna volilna pravica). Bistven vidik aktivne volilne pravice 
je svobodno izražanje volje volivca pri glasovanjih na volitvah 
ali referendumih.16 Svobodno uresničevanje volilne pravice 
pa je mogoče zagotoviti le ob hkratni uveljavitvi osebnega 
in tajnega glasovanja. Načelo tajnosti zagotavlja volivcu, da 
svojo svobodno izbiro dejansko uresniči, ne da bi nanj kdo 
izvajal nedopusten pritisk ali ga klical na odgovornost zaradi 
njegove izbire.17

26. Zakonska ureditev uresničevanja volilne pravice 
mora zagotoviti, da je njeno uživanje nediskriminacijsko (prvi 
odstavek 14. člena Ustave). Med osebnimi okoliščinami, na 
podlagi katerih je diskriminacija prepovedana, je tudi inva-
lidnost, pri čemer je tudi na ustavni ravni mogoče prevzeti 
opredelitev iz MKPI, po kateri so invalidi osebe z dolgotrajnimi 
telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvara-
mi, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi 
enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi (drugi 
odstavek 1. člena MKPI; enako tudi prvi odstavek 3. člena 
Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, Uradni list RS, 
št. 94/10, 50/14 in 32/17 – v nadaljevanju ZIMI). Vsi invalidi, 

13 Resolucija št. 2155 (2017), ki jo je Parlamentarna skup-
ščina Sveta Evrope sprejela 10. 3. 2017 (The political rights of 
persons with disabilities: a democratic issue).

14 Prim. J. Sovdat, Volilni spor, GV Založba, Ljubljana 2013, 
str. 30.

15 J. Sovdat v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike 
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 
Ljubljana 2002, str. 476–477.

16 Prim. J. Sovdat, Ustavno varstvo volilne pravice, v: I. Kav-
čič (ur.), Dvajset let Ustave Republike Slovenije: pomen ustavnosti 
in ustavna demokracija, Ljubljana 2012, str. 183.

17 Prim. F. Grad in drugi: Ustavno pravo, druga dopolnjena in 
spremenjena izdaja, Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana 2018, 
str. 296.
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ki so dopolnili 18 let in jim volilna pravica ni bila odvzeta,18 
imajo pravico, da izrazijo svojo voljo ter na volitvah (in re-
ferendumih) oddajo glas po svoji izbiri. Zaradi invalidnosti 
pa invalidi pogosto svoje aktivne volilne pravice ne morejo 
uresničevati na enak način, kot ga ZVDZ kot običajnega pred-
videva za druge volivce.19 Pravica do nediskriminacijskega 
obravnavanja invalidov pri uresničevanju volilne pravice zato 
od zakonodajalca zahteva sprejetje ukrepov t. i. pozitivne 
diskriminacije. Njihov namen je, da se invalidi čim bolj pribli-
žajo dejansko enakopravnemu uresničevanju aktivne volilne 
pravice v primerjavi z drugimi volivci.20 Kot je Ustavno sodi-
šče poudarilo v odločbi št. U-I-156/11, Up-861/11, pravica do 
nediskriminacijskega obravnavanja ne varuje le pred ustavno 
nedopustnimi posegi v pravico do nediskriminacijske obrav-
nave na podlagi osebne okoliščine, ko gre za neposredno 
diskriminacijo, temveč tudi pred opustitvijo pozitivnih ravnanj 
v smeri potrebnih ter primernih sprememb in prilagoditev, ki ne 
nalagajo nesorazmernega ali nepotrebnega bremena, kadar 
so v posameznem primeru potrebne, da se invalidom zagotovi 
enakopravno uživanje ali uresničevanje vseh človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin. Na videz nevtralna norma namreč 
lahko osebe v deprivilegiranem položaju v resnici obravnava 
neenakopravno, če ne omogoča dejanske enakopravnosti 
(t. i. posredna diskriminacija).21 Opustitev takih ukrepov po-
zitivne diskriminacije, če bi pomenila odklonitev potrebnih in 
primernih sprememb, da se invalidom zagotovi samostojno in 
tajno uresničevanje volilne pravice, bi bila poseg v pravico do 
nediskriminacijske obravnave iz prvega odstavka 14. člena 
Ustave in bi pomenila obstoj protiustavne pravne praznine.22

27. Z uveljavitvijo ZVDZ-C, s katerim se je zakono-
dajalec odzval na citirano odločbo Ustavnega sodišča, ni 
predvidena možnost uresničevanja volilne pravice invalidov 
z glasovalnimi napravami na voliščih (79.a člen ZVDZ/06). 
Iz zakonodajnega gradiva,23 odgovora Državnega zbora ter 
navedb Vlade v tem ustavnem sporu izhaja, da je taka spre-
memba utemeljena, ker je glasovalne naprave na preteklih 
glasovanjih uporabljalo izjemno majhno število invalidov, 
predvsem pa, ker naprave niso omogočale glasovanja vsem 
kategorijam invalidom in ker so bile z vidika stroškov glaso-
vanja zelo neučinkovite. Dodatno so bile z ZVDZ-C poleg 
že obstoječih oblik glasovanja (glasovanje s pomočjo druge 
osebe, glasovanje pred odborom, glasovanje s prilagojenimi 
glasovnicami) uvedene nove oblike (glasovanje po pošti), ki 
naj bi invalidom kot ukrepi pozitivne diskriminacije omogočali 
ustavnopravno ustrezno uresničevanje volilne pravice. Vsi ti 

18 Člen 7 ZVDZ določa: »(1) Pravico voliti in biti voljen za po-
slanca ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja 
dopolnil osemnajst let starosti. (2) Ne glede na določbo prejšnjega 
odstavka pravice voliti in biti voljen nima državljan Republike Slo-
venije, ki je dopolnil osemnajst let starosti, pa mu je bila zaradi 
duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta 
poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali 
drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti 
pomena, namena in učinkov volitev. (3) Sodišče v postopku za od-
vzem poslovne sposobnosti ali podaljšanje roditeljske pravice čez 
polnoletnost posebej odloči o odvzemu pravice voliti in biti voljen.« 
Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-346/02 z dne 10. 7. 
2003 (Uradni list RS, št. 73/03, in OdlUS XII, 70; 14. in 19. točka 
obrazložitve). 

19 Na primer, na državnozborskih volitvah glasovanje običajno 
poteka tako, da volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je 
vpisan v volilni imenik (prvi odstavek 71. člena ZVDZ), glasovanje 
pa se opravi z glasovnico, na kateri volivec glasuje tako, da obkroži 
zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata, za katere-
ga glasuje (prvi in tretji odstavek 73. člena ZVDZ).

20 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11 
(15. točka obrazložitve).

21 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11 
(15. točka obrazložitve).

22 Prim. prav tam.
23 Poročevalec Državnega zbora, EPA 1806–VII, z dne 6. 3. 

2017, str. 2.

ukrepi pozitivne diskriminacije naj bi kot celota zagotavljali 
dejansko nediskriminacijsko obravnavo invalidov pri uresni-
čevanju njihove aktivne volilne pravice.

28. Zakon po novem nalaga DVK obveznost, da določi 
glasovnice, posebej prilagojene za glasovanja invalidov (četrta 
točka prvega odstavka 37. člena ZVDZ). To je treba razumeti 
tako, da je uzakonjena opremljenost vseh volišč z glasov-
nicami, prilagojenimi za glasovanje invalidov, s čimer je bila 
presežena prejšnja ureditev, po kateri je volilna komisija lahko 
omogočila glasovanje s takimi glasovnicami na tistem volišču 
v volilnem okraju, ki je bilo dostopno invalidom (prvi odstavek 
79.a člena ZVDZ/06). Zakon sicer ne določa podrobneje, ka-
kšne so te prilagojene glasovnice in za katero kategorijo ali 
kategorije invalidov so namenjene, ker pa so bile šablone za 
slepe in slabovidne osebe na voljo na vseh voliščih že v času 
sprejetja odločbe št. U-I-156/11, Up-861/11, je mogoče ute-
meljeno sklepati, da se ta obveznost zagotovitve prilagojenih 
glasovnic nanaša najmanj na slepe in slabovidne volivce. Pri 
tem je treba pojem prilagojena glasovnica razumeti v najširšem 
pomenu besede, ki lahko vključuje različne pripomočke, ki 
slepim in slabovidnim omogočajo osebno, samostojno in tajno 
glasovanje (šablone, lupe in ipd.).24 Zaradi dostopnosti tega na 
vseh voliščih je Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-156/11, 
Up-861/11 ugotovilo, da »ti invalidi niti niso diskriminirani«.25

29. Zakon po novem omogoča invalidom tudi glasovanje 
po pošti. V skladu z drugim odstavkom 81. člena ZVDZ lahko 
invalidi glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji 
najkasneje deset dni pred dnem glasovanja in predložijo odloč-
bo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.26 Invalidom 
je ob predložitvi te odločbe omogočeno celo stalno glasovanje 
po pošti (na vseh prihodnjih glasovanjih), če to sporočijo DVK 
(tretji odstavek 81. člena ZVDZ). Tako široka možnost glaso-
vanja po pošti je nedvomno ukrep pozitivne diskriminacije, 
ki invalidom v veliki meri zagotavlja dejansko enakopravno 
obravnavo.

30. Glasovanje s pomočjo druge osebe kot ukrep po-
zitivne diskriminacije ureja 79. člen ZVDZ. Če volivec zaradi 
telesne hibe27 ne more glasovati, kot je sicer predvideno v 
zakonu, ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga 
izpolniti oziroma oddati glasovnico.28 Zakon še določa, da o 
tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik. Takšno obliko 
glasovanja predvidevajo tudi zgoraj obravnavani mednarodni 
instrumenti, med njimi tudi MKPI. Čeprav ZVDZ tega ne določa 
izrecno, je jasno, da osebo, ki invalidu pomaga pri glasovanju, 
veže tajnost glasovanja, sicer bi lahko šlo za nedopusten poseg 
v volilno pravico invalida. Za zagotovitev tajnosti pri glasovanju 
invalidov, ki volijo s pomočjo pomočnika, je treba uporabiti 
10. člen ZVDZ, ki določa, da morata biti volivcu zagotovljeni 
svoboda in tajnost glasovanja ter da nihče ne sme biti klican 

24 Če so te glasovnice in pripadajoči pripomočki pravilno obli-
kovani, slepim volivcem omogočajo samostojno in tajno glasovanje 
brez pomoči druge osebe (J. E. Lord, M. A. Stein, J. Fiala-Butora, 
Facilitating Equal Right to Vote for Persons with Disabilities, Jour-
nal of Human Rights Practice, let. 6, št. 1 (2014), str. 126.

25 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11 
(27. točka obrazložitve).

26 Na podlagi drugega odstavka 81. člena ZVDZ lahko po 
pošti glasujejo tudi volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje 
kazni, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno 
varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji deset dni pred gla-
sovanjem.

27 Zakon na tem mestu govori o telesni hibi in ne o invali-
dnosti, vendar ga je treba razumeti v smislu dejanske navzven za-
znavne telesne invalidnosti, pri kateri se osebi ni treba še dodatno 
izkazati s formalno odločbo o statusu invalida.

28 Prvi odstavek 9. člena ZVDZ sicer določa, da volivci gla-
sujejo osebno in da nihče ne more glasovati po pooblaščen-
cu. Člen 64 ZVDZ pa zahteva, da je za vsako volišče poseben 
prostor. Prostor, kjer se glasuje, mora biti urejen tako, da je zago-
tovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice. Volišče mora biti opremlje-
no na način, ki preprečuje opazovanje volivca pri izpolnjevanju 
glasovnice.
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na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega 
zahtevati, naj pove, kako je glasoval. Zakon je treba razlagati 
tako, da morata dolžnost varovanja tajnosti glasovanja in pre-
poved klicanja na odgovornost veljati tudi za pomočnika pri 
glasovanju, ki je samo podaljšana roka invalida pri izražanju 
njegove lastne svobodne volje, če naj bo tako uresničevanje 
volilne pravice v skladu z Ustavo.29

31. Glede na jasno in pomensko določljivo zakonsko 
besedilo je glasovanje s pomočnikom izrecno predvideno le za 
glasovanje na volišču. Zakon govori o »pravici, pripeljati s seboj 
osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico«. O 
tem naj bi sicer odločil volilni odbor in to vpisal v zapisnik, ven-
dar je prostor za odločanje volilnega odbora precej omejen – če 
oseba, kot invalid (oseba s telesno hibo), izrazi željo, da bo gla-
sovala po pomočniku, lahko volilni odbor to dejstvo le vzame na 
znanje in ga vpiše v zapisnik.30 Pri glasovanju po pošti Zakon 
sicer ne predvideva izrecno glasovanja s pomočnikom, vendar 
ni izključeno, da invalidu tudi pri glasovanju po pošti pomaga 
oseba, ki si jo invalid sam izbere in ji zaupa.

32. Državni zbor in Vlada kot zadnjo obliko ukrepa pozi-
tivne diskriminacije za glasovanje invalidov navajata še volitve 
na domu pred volilnim odborom. Pri tem gre dejansko za 
glasovanje, ki poteka v okoliščinah in na način, ki so najbolj 
podobni tistim pri glasovanju na volišču. Zakon sicer to obliko 
glasovanja povezuje z boleznijo in ne izrecno z invalidnostjo. 
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na voli-
šču, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, 
če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred 
dnevom glasovanja (83. člen ZVDZ). Bolezni ni mogoče enačiti 
z invalidnostjo. Medtem ko so za invalidnost značilne dolgo-
trajne telesne, duševne, intelektualne ali senzorične okvare, 
ki posameznike omejujejo, da bi enako kot drugi polno in 
učinkovito sodelovali v družbi (drugi odstavek 1. člena MKPI 
ter prvi odstavek 3. člena ZIMI), je bolezen motnja v delovanju 
organizma.31 Te motnje so lahko kratkotrajne ali dolgotrajne 
(kronične) in tako različnih pojavnih oblik in intenzivnosti, da 
zelo različno vplivajo na zmožnost posameznika, da sodeluje 
v javnem življenju. Prav v tem pa so si (resne, težke) bolezni in 
invalidnost podobne – prizadetemu posamezniku onemogočajo 
ali otežujejo polno sodelovanje v družbi. Zakonsko besedilo po 
argumentu analogije (argumentum a simili ad simile) omogoča 
razlago, da je ta možnost glasovanja namenjena tudi invalidom; 
taka razlaga ni nemogoča, ker ni v nasprotju z zakonskim bese-
dilom (contra legem). Še več, taka razlaga je ustavnoskladna, 
ker zagotavlja še en ukrep pozitivne diskriminacije, ki invalidom 
omogoča lažje uresničevanje samostojnega, osebnega in taj-
nega glasovanja, ki se zelo približa glasovanju na volišču. To je 
pomembno še toliko bolj, ker lahko glasovanje pred t. i. mobil-
nim volilnim odborom poteka tudi s prilagojenimi glasovnicami 
(oziroma šablonami in drugimi pripomočki za slepe in slabo-
vidne) oziroma s pomočjo druge osebe, če volivec tako želi. 
Navsezadnje tudi iz zakonodajnega gradiva ob sprejemanju 
ZVDZ-C izhaja, da se zakonska določba lahko uporablja tudi 
za invalide in jim omogoča glasovanje pred volilnim odborom 

29 Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20 
– v nadaljevanju KZ-1) v 156. členu določa kaznivo dejanje kršitve 
tajnosti glasovanja. Prvi odstavek tega člena določa: »Kdor kakor 
koli prekrši tajnost glasovanja pri volitvah ali glasovanju, se kaznuje 
z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.« V 153. členu 
KZ-1 pa je določeno kaznivo dejanje kršitve svobodne opredelitve: 
»Kdor pokliče glasovalca pri volitvah ali glasovanju na odgovor 
zaradi glasovanja ali od njega zahteva, naj pove, kako je glasoval 
ali zakaj ni glasoval, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do 
enega leta.«

30 Volilni odbor prav tako označi v volilnem imeniku, če se 
volivec ob prevzemu glasovnice zaradi telesne hibe ne more pod-
pisati v za to namenjen prostor v volilnem imeniku (četrti odstavek 
71. člena ZVDZ).

31 Slovar slovenskega knjižnega jezika, Založba DZS, Lju-
bljana 1998, str. 56.

na domu.32 To kaže tudi na namen zakonodajalca, kako je treba 
ustavnoskladno razumeti 83. člen ZVDZ.

33. ZVDZ torej predvideva več ukrepov pozitivne diskri-
minacije za uresničevanje aktivne volilne pravice invalidov. Če 
poleg navedenih načinov glasovanja upoštevamo še zapoved 
dostopnosti vseh volišč invalidom (prvi odstavek 79.a člena 
ZVDZ), ni mogoče zanikati, da je sprejetje ZVDZ-C prineslo 
pomemben napredek pri olajševanju uresničevanja pravice do 
osebnega, samostojnega in tajnega glasovanja ter pri dejansko 
enakopravnem vključevanju invalidov v družbo.

34. Pravica do nediskriminacijskega obravnavanja zahte-
va, da se uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svobo-
ščin za invalide dejansko čim bolj približa običajnemu uresni-
čevanju teh pravic. Za uresničevanje volilne pravice invalidov 
mora država s sprejetjem ukrepov pozitivne diskriminacije za-
gotoviti dostopnost volilnega postopka za invalide v najširšem 
pomenu besede. Pri aktivni volilni pravici to pomeni, da mora 
zakonodajalec zagotoviti, da lahko invalidi pravico v največji 
možni meri in na čim bolj enak način kot ostali volivci uresni-
čujejo osebno, samostojno, tajno in po možnosti na volišču, 
ni pa dolžan sprejeti ukrepov, ki bi pomenili nesorazmerno ali 
nepotrebno breme (primerna prilagoditev).

35. Glede na to je treba zavrniti očitek pobudnikov, da 
opustitev glasovalnih naprav pomeni poseg v pravico do nedis-
kriminacijskega obravnavanja slepih in slabovidnih pri izvrševa-
nju volilne pravice, ker naj ti po pošti ne bi mogli glasovati sa-
mostojno in tajno. Vsem slepim in slabovidnim so na voliščih na 
voljo prilagojene glasovnice oziroma šablone, kar jim omogoča 
osebno, samostojno in tajno glasovanje na način, ki je v najve-
čji možni meri primerljiv z običajnim glasovanjem na volišču. Če 
želi slepi ali slabovidni volivec glasovati po pošti, se mu prav 
tako mora omogočiti glasovanje s prilagojenimi glasovnicami. 
Enako velja pri glasovanju na domu pred volilnim odborom. 
V vsakem primeru pa lahko tak volivec, če tako želi, glasuje 
s pomočjo druge osebe, ki ji zaupa. Navsezadnje je Ustavno 
sodišče že v odločbi št. U-I-156/11, Up-861/11 ugotovilo, da ti 
invalidi prav zaradi opremljenosti vseh volišč s šablonami za 
slepe in slabovidne niso diskriminirani.33

36. Nekoliko drugače je z drugimi kategorijami invalidov, ki 
niso slepi ali slabovidni in bi nekateri izmed njih za popolnoma 
osebno, samostojno in tajno glasovanje potrebovali tehnološko 
pomoč. Ti so po predhodni ureditvi v ZVDZ/06 na določenih vo-
liščih lahko glasovali s pomočjo glasovalnih naprav. Po veljavni 
ureditvi pa lahko ti invalidi glasujejo na vseh voliščih, po pošti ali 
na domu pred volilnim odborom s pomočjo pomočnika. Vpraša-
nje je torej, ali zakonska ureditev glasovanja invalidov kot celota 
ustreza standardu primernih sprememb in prilagoditev za de-
jansko enakopravno uresničevanje volilne pravice teh invalidov.

37. V zvezi s tem je treba zavrniti stališče pobudnikov, da 
pravica do nediskriminacijskega obravnavanja glede volilne 
pravice invalidov vsebuje zahtevo po uzakonitvi takih ukrepov 
pozitivne diskriminacije, ki vsakemu posameznemu invalidu 
omogočajo samostojno in tajno glasovanje na volišču, ki je 
najbližje njegovemu prebivališču, brez predhodnega obvestila o 
prihodu na volišče. Ob tej skopi navedbi je pobudnike mogoče 
razumeti, da bi vsaka drugačna rešitev od opremljenosti vseh 
volišč z glasovalnimi napravami pomenila nesorazmeren poseg 
v pravico do nediskriminacijskega obravnavanja.

38. V utemeljitev svojih stališč se pobudniki sklicujejo na 
Priporočilo Odbora OZN,34 ki je obravnaval sporočilo avstralske 

32 Poročevalec Državnega zbora, EPA 1806–VII, z dne 6. 3. 
2017, str. 5.

33 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-156/11, Up-861/11 
(27. točka obrazložitve).

34 Pravna teorija pri tem poudarja, da je slabost sprejetih 
odločitev odborov (ki imajo v mednarodnih konvencijah podeljeno 
pristojnost za obravnavo sporočil posameznikov, med njimi tudi 
Odbor OZN na podlagi Opcijskega protokola k MKPI), da strogo 
pravno gledano niso pravno zavezujoče (M. Schmidt, United Na-
tion, v: D. Moeckli in drugi (ur.), International Human Rights Law, 
Oxford University Press Inc., New York 2010, str. 413).
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državljanke (pritožnice) s cerebralno paralizo, omejenim nadzo-
rom nad delovanjem mišic, onemogočenimi ročnimi spretnost-
mi in brez sposobnosti govora. Pritožnica uporablja elektronski 
voziček in posebno elektronsko napravo, ki ji proizvaja govor. 
Na zveznih parlamentarnih volitvah v letu 2013 je pritožnica 
želela glasovati samostojno in tajno, vendar zaradi telesnih 
okvar sama ni mogla izpolniti glasovnice. Glas je morala oddati 
s pomočjo spremljevalca, s katerim je prišla na volišče, čeprav 
mu zaradi osebne povezanosti ni želela zaupati svoje volilne 
odločitve. Pritožnica je želela glas oddati s pomočjo sistema 
za elektronsko glasovanje, sicer namenjenega registriranim 
slepim volivcem, s katerim je v preteklosti že uresničevala svojo 
volilno pravico na državnih volitvah v državi Novi Južni Wales, 
vendar takšen sistem na volišču ni bil na voljo. Pritožnica je na 
volišču prosila za pomoč predsednika volilnega odbora, ker bi 
mu kot tujcu laže kot svojemu spremljevalcu zaupala svojo vo-
lilno odločitev, vendar ji ni želel pomagati, temveč ji je svetoval, 
naj glasuje s pomočjo spremljevalca. Odbor OZN je ugotovil, 
da je Avstralija kršila pritožničine pravice iz 29. člena MKPI 
samostojno in v zvezi s 5., 4. in 9. členom MKPI.

39. Pobudniki Priporočilo Odbora OZN razumejo kot 
zahtevo, da morajo biti vsa volišča povsem dostopna, vključ-
no z opremljenostjo z glasovalnimi napravami, ter da mora 
biti ta dostopnost zagotovljena vnaprej, ne da bi bilo volivcu 
to treba zahtevati, ter brezpogojno, kar naj bi pomenilo, da 
se država ne more sklicevati na visoke stroške. Ne da bi se 
Ustavno sodišče spuščalo v obravnavo pravne narave Pri-
poročila Odbora OZN, je mogoče ugotoviti, da se ta zadeva 
po vsebini bistveno razlikuje od presoje ustavnosti ureditve 
ZVDZ in da so prav te razlike ključne za razumevanje, zakaj 
je Odbor OZN utemeljeno ugotovil kršitev pravic: 1) sistem 
elektronskega glasovanja je bil od leta 2011 široko dostopen 
na državnih volitvah v državi Novi Južni Wales; 2) sistem 
elektronskega glasovanja je bil na voliščih zagotovljen samo 
vnaprej registriranim slepim in slabovidnim volivcem; 3) prito-
žnica ni bila slepa, vendar je ta sistem redno uporabljala na 
volitvah na ravni držav. Odbor OZN je torej ugotovil kršitve 
konvencijskih pravic, ker je bil sistem elektronskega glaso-
vanja v državi Novi Južni Wales že široko uveden za slepe 
in slabovidne in ker Avstralija ni izkazala, da bi uporaba tega 
sistema za pritožnico in druge kategorije invalidov pomenila 
nesorazmerno breme; zato je prišlo tudi do neupravičenega 
razlikovanja med invalidi, pri čemer pritožnica ni imela na voljo 
drugega načina za osebno in samostojno glasovanje. Ne drži 
torej, da je po stališču Odbora OZN koncept nesorazmernega 
bremena neuporabljiv, saj je odbor izhajal iz predpostavke, da 
je sistem elektronskega glasovanja v Avstraliji obstajal, in zato 
ni mogoče reči, da bi njegova uporaba pomenila nesorazmer-
no breme.35 Pri presoji ustavnosti ZVDZ je položaj povsem 
drugačen, saj ne gre za to, da bi bile glasovalne naprave na 
voljo samo pri nekaterih volitvah oziroma samo za nekatere 
kategorije invalidov. Zakonodajalec glasovanja z glasovalnimi 
napravami ne predvideva za nikogar.

40. Iz zakonodajnega gradiva ob sprejemanju ZVDZ-C, 
kot tudi iz navedb Državnega zbora in Vlade v tem postopku, 
izhaja, da je zakonodajalec možnost glasovanja z glasoval-
nimi napravami na voliščih opustil, ker so bile te stroškovno 
neučinkovite in ker naj bi druge oblike glasovanja invalidom 
zagotavljale dejansko enakopravnost v primerjavi z drugimi 
volivci. V obdobju od leta 2008 do leta 2015 naj bi napravo na 
štirinajstih glasovanjih (volitvah in referendumih) uporabilo zgolj 
3041 volivcev. Iz tega naj bi izhajalo, da je bil strošek uporabe 
naprav zelo visok, in sicer 670,00 EUR na volivca oziroma 
48,00 EUR na posamezno glasovanje. Običajen strošek za 
posamezno glasovanje pa je okoli 2,00 EUR na volivca, pri če-
mer je ta strošek zgolj 0,7 EUR, če gre za volišče, na katerem 
lahko glasuje več kot 1000 volivcev. Državni zbor navaja še, 
da je okvirna ocena, da je v Sloveniji 12–13 % invalidov glede 
na celotno prebivalstvo, torej okoli 153.000 posameznikov, 

35 Glej točki 8.9 in 8.10 Priporočila Odbora OZN.

na zadnjem glasovanju v letu 2015 pa je glasovalno napravo 
uporabilo 0,2 % vseh invalidov.

41. Upoštevajoč te podatke, ki kažejo na veliko stro-
škovno neracionalnost uvajanja glasovalnih naprav (ne le z 
vidika stroškov nabave, temveč predvsem z vidika obsega 
njihove uporabe), in upoštevajoč, da imajo invalidi na voljo 
vrsto drugih oblik glasovanja, je treba ugotoviti, da zakonska 
ureditev v ZVDZ ne posega v pravico invalidov do njihovega 
nediskriminacijskega obravnavanja v zvezi z uresničevanjem 
aktivne volilne pravice. Res je sicer, da lahko nekateri invalidi, 
ki so volilno pravico že prej uresničevali (na preteklih volitvah) 
s pomočjo glasovalnih naprav, sedaj glasujejo le s pomočjo 
druge osebe. Vendar glasovanju s pomočnikom, ki je (enako 
kot naprava) le podaljšana roka volivca, ni mogoče odreči 
ustreznosti z vidika pravice do osebnega, samostojnega in 
tajnega glasovanja (drugi odstavek 43. člena Ustave) in pra-
vice do nediskriminacijskega obravnavanja (prvi odstavek 
14. člena Ustave). Pomoč druge osebe mora biti omejena 
na tehnično pomoč pri izpolnitvi oziroma oddaji glasovnice, 
odločitev o glasovanju pa mora sprejeti in izraziti volivec 
sam. Med volivcem in pomočnikom mora biti vzpostavljeno 
zaupno razmerje. Invalidu mora biti omogočeno, da se svo-
bodno odloči, komu bo podelil vlogo pomočnika, saj lahko 
zgolj na takšen način izbere osebo, ki ji zaupa oziroma se mu 
zdi primerna. Zakon invalida pri izbiri pomočnika ne omejuje. 
Pomočnika pa zavezujeta dolžnost spoštovanja svobodne 
odločitve invalida in dolžnost varovanja tajnosti njegove volil-
ne odločitve. Kljub temu, da Zakon tega izrecno ne ureja, to 
izhaja iz ustavnoskladne razlage 10. člena ZVDZ (primerjaj še 
s 30. točko obrazložitve te odločbe). Ta vsakemu volivcu, tudi 
invalidu, ki glasuje s pomočnikom, zagotavlja varstvo svobode 
njegove volilne odločitve in varstvo pred njenim protipravnim 
razkritjem. V primeru kršitve dolžnosti spoštovanja svobodne 
odločitve invalida ali kršitve varovanja tajnosti glasovanja pa 
je pomočnik tudi kazenskopravno odgovoren.36

42. Tudi mednarodni instrumenti za svobodno izražanje 
volje invalidov predvidevajo glasovanje s pomočnikom. Pravno 
zavezujoča MKPI tako določa, da države pogodbenice zago-
tavljajo invalidom politične pravice in možnosti, da jih uživajo 
enako kot drugi, in se pri tem zavezujejo, da »invalidom kot 
volivcem zagotavljajo svobodno izražanje volje in jim v ta 
namen, po potrebi in na njihovo zahtevo pri izražanju volje na 
volitvah omogočajo pomoč osebe po njihovi izbiri« (iii podtočka 
a) točke 29. člena MKPI). Revidirana razlagalna deklaracija h 
Kodeksu določa, da morajo države invalidom zagotoviti svobo-
dno izražanje volje ter jim, ko je to potrebno, na njihovo zahtevo 
zagotoviti uporabo tehnologij in/ali pomoč pri glasovanju z 
osebo po njihovi lastni izbiri, pod pogojem, da oseba ne izva-
ja nedovoljenega vpliva (točka II.4.7). Tudi Resolucija Sveta 
Evrope je državam članicam priporočila, naj na zahtevo za-
gotovijo možnost izvedbe glasovanja s pomočjo druge osebe, 
ob spoštovanju svobodne volje invalida (točka 7.5.1). Ključno 
je torej, da je invalidom, kadar je to potrebno in če to želijo, na 
voljo pomoč druge osebe po njihovi lastni izbiri ter da zakonska 
ureditev zagotavlja zaupnosti njunega razmerja.

43. Glasovanje s pomočjo volilnih strojev oziroma naprav 
tudi primerjalnopravno ni splošno uveljavljeno. Volilne naprave 
trenutno uporabljajo le v treh evropskih državah, in sicer v Belgiji, 
Franciji in Bolgariji. Med navedenimi državami je glasovanje z 
volilnimi napravami najbolj razširjeno v Belgiji. Na parlamen-
tarnih volitvah leta 2019 so tako volilne naprave uporabili v 
157 flamskih občinah (od skupno 300), v vseh 19 bruseljskih 
občinah in v vseh 9 nemških občinah; v valonskih občinah (teh 

36 Prvi odstavek 151. člena KZ-1 določa kršitev proste odlo-
čitve volivcev: »Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem, 
preslepitvijo ali na drug nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da 
pri volitvah ali glasovanju glasuje ali ne glasuje ali da ne glasuje 
veljavno ali da glasuje za ali proti določenemu predlogu, se kaznu-
je z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.« Prvi odstavek 
156. člena KZ-1 pa določa kršitev tajnosti glasovanja, za vsebino 
zakonske določbe glej sprotno opombo št. 29 te odločbe.
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je 262) se ta način glasovanja od leta 2014 ne uporablja.37 V 
Franciji je v uporabi le še zelo majhno število volilnih naprav. Na 
predsedniških in parlamentarnih volitvah leta 2017 so jih upora-
bili le v okrog 60 občinah, kar je glede na skupno število franco-
skih občin, ki jih je več kot 36.000, zanemarljivo. Sprejeta je bila 
tudi odločitev o moratoriju na nabavo novih volilnih naprav in o 
postopnem prenehanju njihove uporabe.38 V Bolgariji naj bi imeli 
volivci na vseh voliščih možnost glasovati bodisi z oddajo glasu 
na papirnati glasovnici bodisi prek volilne naprave, vendar so bile 
volilne naprave na dosedanjih volitvah dejansko uporabljene le 
v zelo omejenem obsegu. Volilne naprave so bile uporabljene 
na 500 voliščih na predsedniških volitvah leta 2016, medtem ko 
na predčasnih parlamentarnih volitvah leta 2017 volilnih naprav 
sploh niso uporabili.39 Glasovalne naprave so se več kot dve de-
setletji uporabljale tudi na Nizozemskem, vendar je bila njihova 
uporaba leta 2007 popolnoma opuščena zaradi opozarjanja na 
hude pomanjkljivosti uporabljenih naprav, nevarnosti manipulacij 
in zlorab.40 Tudi Ustavno sodišče Zvezne republike Nemčije 
je v letu 2009 prepovedalo njihovo uporabo.41 Po drugi strani 
je glasovanje s pomočnikom veliko bolj uveljavljeno in se pod 
različnimi pogoji uporablja v skoraj vseh evropskih državah.42

44. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da 
ureditev ukrepov pozitivne diskriminacije v ZVDZ ne posega v 
pravico do nediskriminacijskega obravnavanja pri uresničevanju 
volilne pravice. Zato ZVDZ ni v neskladju s prvim odstavkom 
14. člena Ustave v zvezi z drugim odstavkom 43. člena Ustave.

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

21. člena ZUstS ter petega odstavka v zvezi s tretjo aline-
jo tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča 
(Uradni list, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: 
predsednik dr. Rajko Knez ter sodnici in sodniki dr. Matej 
Accetto, dr. Rok Čeferin, DDr. Klemen Jaklič, dr. Špelca 
Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman 
Stubbs. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. 
Proti je glasoval sodnik Jaklič.

Dr. Rajko Knez
predsednik

37 OVSE, Urad za demokratične institucije in človekove 
pravice, Ocena potrebe po opazovanju belgijskih zveznih voli-
tev leta 2019 z dne 5. aprila 2019, str. 8; dostopno na: https://
www.osce.org/files/f/documents/7/f/416432.pdf. Glej tudi OVSE, 
Urad za demokratične institucije in človekove pravice, Ocena po-
trebe po opazovanju belgijskih zveznih volitev leta 2014 z dne 
8. aprila 2014, str. 7–8; dostopno na: https://www.osce.org/files/f/
documents/c/3/117281.pdf. 

38 OVSE, Urad za demokratične institucije in človekove pra-
vice, Ocena potrebe po opazovanju francoskih predsedniških in 
parlamentarnih volitev leta 2017 z dne 11. aprila 2017, str. 7; do-
stopno na: https://www.osce.org/files/f/documents/0/8/311081.pdf.

39 OVSE, Urad za demokratične institucije in človekove pravi-
ce, Končno poročilo o opazovanju bolgarskih predčasnih parlamen-
tarnih volitev leta 2017 z dne 30. junija 2017, str. 1–2 in 8–9; do-
stopno na: https://www.osce.org/files/f/documents/a/5/327171.pdf.

40 B. Goldsmith, H. Ruthrauff, Case Study Report on Electronic 
Voting in the Netherlands, v: IFES in NDI, Implementing and Overse-
eing Electronic Voting and Counting Technologies, 2013, dostopno 
na: https://www.ndi.org/sites/default/files/5_Netherlands.pdf.

41 Odločitev 2. senata BVerfG št. 2 BvC 3/07, 2 BvC 4/07 z 
dne 3. 3. 2009.

42 Glej npr. Evropski ekonomsko-socialni odbor, K. Pater (po-
ročevalec), Odpravljanje ovir: invalidi in njihova pravica do udelež-
be na volitvah v Evropski parlament, Informativno poročilo, 2019, 
str. 21, dostopno na: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/
files/qe-02-19-153-sl-n.pdf; B. van den Boom, G. Körte, D. de Kort, 
AVA – Accessible Voting Awareness-Raising, Report on the Acces-
sibility of Elections for Blind and Partially Sighted Voters in Europe, 
2018, str. 22–24 in 49–53, dostopno na: http://www.euroblind.org/
sites/default/files/documents/ava_report_20191205.docx; Agencija 
Evropske unije za človekove pravice, The right to political partici-
pation for persons with disabilities: human rights indicators, 2014, 
zlasti str. 50–51, dostopno na: https://fra.europa.eu/sites/default/
files/fra-2014-right-political-participation-personsdisabilities_en.pdf.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2939. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter 
na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 
– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in 
popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni 
list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta 
Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 5. 2020 in Upravni odbor 
Univerze v Ljubljani na seji dne 28. 5. 2020 sprejela naslednjo

S P R E M E M B O   S T A T U T A
Univerze v Ljubljani

1. člen
V Prilogi 2 Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, 

št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 
36/19 in 47/19) se v 2.19 točki (»Pedagoška fakulteta«) druge-
ga poglavja doda naslednja dejavnost:

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po prejemu 

soglasja Vlade Republike Slovenije in objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Prof. dr. Borut Božič
predsednik UO UL

Prof. dr. Igor Papič
predsednik Senata UL

rektor UL

2940. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za papirno 
in papirno-predelovalno dejavnost

Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki

kot predstavnika delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje papirne in 

papirno predelovalne industrije
in
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za les in papir
ter
kot predstavnika delavcev:
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
in
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije

A N E K S   š t.   4
h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-

predelovalno dejavnost  
(Uradni list RS, št. 110/13, 52/16, 4/18 in 2/19)

1. člen
V Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- 

predelovalno dejavnost se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni ra-

zred, določeni v Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-pre-
delovalno dejavnost, od 1. januarja 2021 znašajo:

I. tarifni razred 508,41 €
II. tarifni razred 577,00 €
III. tarifni razred 645,74 €
IV. tarifni razred 714,37 €
V. tarifni razred 834,91 €

VI./1 tarifni razred 1065,21 €
VI./2 tarifni razred 1258,89 €

VII. tarifni razred 1597,84 €
VIII. tarifni razred 1839,94 €«

https://www.osce.org/files/f/documents/7/f/416432.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/7/f/416432.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/117281.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/117281.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/0/8/311081.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/a/5/327171.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-19-153-sl-n.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-19-153-sl-n.pdf
http://www.euroblind.org/sites/default/files/documents/ava_report_20191205.docx
http://www.euroblind.org/sites/default/files/documents/ava_report_20191205.docx
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-right-political-participation-personsdisabilities_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-right-political-participation-personsdisabilities_en.pdf
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2. člen
Druge določbe Kolektivne pogodbe za papirno in papirno- 

predelovalno dejavnost ostanejo nespremenjene.

3. člen
Stranki tega aneksa sta soglasni, da bosta po sklenitvi 

tega aneksa nadaljevali s pogajanji za spremembo plačnega 
modela v papirni in papirno-predelovalni dejavnosti, ki sta jih 
začeli v letu 2019, z namenom določiti realnejšo ceno dela 
in narediti dejavnost bolj privlačno. Stranki soglašata, da sta 
pripravljeni na intenzivna pogajanja o spremembi plačnega mo-
dela in si bosta o tem prizadevali doseči dogovor, pri določitvi 
nove višine NOP po prenovljenem plačnem modelu pa bosta 
upoštevali tudi s tem aneksom dogovorjen dvig NOP.

4. člen
Ta aneks začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2021.

Ljubljana, dne 5. novembra 2020

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje papirne 

in papirno-predelovalne industrije
predsednik Upravnega odbora

Leopold Povše

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir

predsednik
Bogdan Božac

Konfederacija sindikatov Slovenije 
PERGAM

predsednik
Jakob Počivavšek

Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
predsednica

Nives Hrovat

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti je dne 10. 11. 2020 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-39 
o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za papirno in 
papirno-predelovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih 
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah 
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno 
številko 9/14.
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OBČINE
AJDOVŠČINA

2941. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Ribnik SB II

Na podlagi 110. in 119. členov Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi drugega 
odstavka 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, 
št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je župan Občine Ajdovščina dne 
4. 11. 2020 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Ribnik SB II

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se določa začetek in način priprave spre-
memb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Ribnik SB II (Uradni list RS, št. 56/17, v nadaljevanju: 
OPPN Ribnik SB II).

Opredeli se ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Ribnik SB II, način pridobitve strokovnih rešitev in seznam po-
trebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo 
in za pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci 
urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane 
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi 
z njegovim financiranjem.

2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo)

Pravni podlagi za pripravo OPPN Ribnik SB II sta Zakon 
o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2) ter Pravilnik o 
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).

Po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina 

(Uradni list RS, št. 96/04) in po urbanistični zasnovi je območje 
opredeljeno z oznako S3 in S2, ki je predvideno za organizi-
rano kompleksno gradnjo s spremljajočimi objekti, ki se izvaja 
na podlagi zazidalnega načrta in delno na podlagi Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina (Uradno 
glasilo, št. 1/98; Uradni list RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 
9/11, 100/11 in 14/12).

OPPN Ribnik SB II je bil sprejet na podlagi investicijske 
namere Občine Ajdovščina v večstanovanjsko gradnjo. Razlog 
za spremembo in dopolnitev OPPN Ribnik SB II je umestitev 
doma za bivanje starejših oseb na območje M1 in M2, kjer so 
bila predvidena varovana stanovanja, z razširitvijo območja 
urejanja severozahodno, dopustitev gradnje varovanih stano-
vanj v zazidalni enoti Z1 in Z2 ter proučitev etapnosti izvedbe 
prostorske ureditve zazidalne enote S3.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

Obravnavano območje obsega parcele št. 1387/1, 1387/2, 
1387/3, 1390/1, 1391, 1393/1, 1393/2, 1395, 1428/4, 1428/5, 
1428/6, 1428/7, 1428/8, 1436/1, 1436/3, 1443, 1446/3, 1449/1, 
1449/2, 2114/3, 2114/4, 2114/5, 2114/6, 2114/12, 2114/13, vse 
k. o. 2380 Šturje, in dele parcel št. 1266/13, 1266/14, 1655/1, 
1656/3, 1657/5, 2114/7, 2114/8, vse k. o. 2380 Šturje, ter dele 
parc. št. 1275/38, 1275/40, 1275/42 vse k. o. 2392 Ajdovščina, 
in meri 4,1 ha.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Strokovna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev 
OPPN Ribnik SB II bo izbrana na podlagi najboljše natečajne 
rešitve.

Ostale strokovne podlage so že vsebovane v veljavnem 
OPPN Ribnik SB II: geodetski posnetek območja (dwg), Hidra-
vlično hidrološki elaborat, Corus inženirji d.o.o., št. 034/17-102, 
maj 2017 in Geološko geomehanske raziskave za projekt Rib-
nik SB II, Corus inženirji d.o.o., št. 066/18-101, marec 2018.

5. člen
(postopek in roki za pripravo posameznih faz)

Priprava OPPN Ribnik SB II vsebuje naslednje faze in 
roke:

Faza/aktivnost *Rok izvedbe aktivnosti
Objava sklepa o začetku postopka 10 dni
Posredovanje sklepa, izhodišč in vloge za identifikacijsko številko ID na MOP
Evidentiranje gradiva in dodelitev ID 7 dni
Mnenja državnih NUP o potrebnosti CPVO 30 dni
MOP odloči o potrebnosti izvedbe CPVO 21 dni
Pridobitev smernic državnih NUP 30 dni
Priprava osnutka OPPN in vloga za 1. mnenje 30 dni po prejemu vse strokovnih podlag
Priprava OP (če je CPVO) in vloga za mnenje NUP o ustreznosti 30 dni
Pridobitev 1. mnenj NUP na osnutek OPPN 30 dni
Pridobitev mnenj NUP o ustreznosti OP (če je CPVO) 30 dni
MOP – ustreznost OP 30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN 30 dni po pridobitvi vseh mnenj
Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN in OP (če je CPVO) 30 dni
Proučitev pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave OPPN in OP (če je CPVO) 30 dni po zaključku javne razgrnitve
Sprejem stališč do pripomb na OS 30 dni
Objava stališč do pripomb 5 dni
Priprava predloga OPPN in vloga za 2. mnenje 20 dni po sprejemu stališč do pripomb
Pridobitev 2. mnenja NUP na dopolnjen predlog OPPN 30 dni
MOP odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje (če je CPVO) 30 dni
Izdelava usklajenega dopolnjenega predloga OPPN 20 dni po prejemu vseh mnenj
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MOP odločitev o ustreznosti OPPN 30 dni
Sprejem odloka o OPPN 30 dni
Posredovanje odloka OPPN na MOP, da ga javno objavi 15 dni

*Predvideni roki so okvirni, ker so odvisni od številnih dejavnikov.

Seznam kratic:
– OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
– MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
– ID – identifikacijska številka prostorskega akta, ki jo 

dodeli MOP
– NUP – nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku 

priprave OPPN
– CPVO – celovita presoja vplivov na okolje
– OP – okoljsko poročilo
– OS – občinski svet

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN Pla-
nina – Strane podati smernice in k predlogu OPPN Vrtec 
mnenja, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško 
presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
najska cesta 22, 1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za zdravje, Štefanova Ulica 5, 1000 Lju-
bljana;

4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana;

5. Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Lju-
bljana;

6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Lju-
bljana;

7. Zavod za gozdove Slovenije, Tumov drevored 17, 
5220 Tolmin;

8. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., 
Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina (vodovod, kanalizacija, 
komunalni odpadki);

9. Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarje-
va ulica 62, 5000 Nova Gorica;

10. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovšči-
na (občinske ceste);

11. Elektro Primorska d. d., PE Nova Gorica, Erjavče-
va 22, 5000 Nova Gorica;

12. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
13. Telekom Slovenije d. d., PE Nova Gorica, Cesta 

25. junija 1 p, 5000 Nova Gorica;
14. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo ute-

meljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN Ribnik 
SB II.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se seznani z objavo izhodišč in predloga sklepa 
o pripravi OPPN Ribnik SB II na spletni strani občine. V sklopu 
javne objave bo omogočeno dajanje pripomb in predlogov.

V postopku priprave OPPN Ribnik SB II se javnost z 
načrtovanimi rešitvami seznani v fazi dopolnjenega osnutka, 
ko se, skladno z določili 112. člena ZUreP-2, izvedeta javna 
razgrnitev in javna obravnava. V času javne razgrnitve, ki tra-
jala najmanj 30 dni, javnost lahko poda pripombe in predloge 
na načrtovano rešitev.

Predlog odloka o OPPN Ribnik SB II bo obravnavan na 
sejah občinskega sveta Občine Ajdovščina.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave)

Pripravo strokovnih podlag in OPPN Ribnik SB II financira 
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

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

Št. 3503-1/2020
Ajdovščina, dne 4. novembra 2020

Župan
Občine Ajdovščina

Tadej Beočanin

Po pooblastilu št.:
032-0003/2014-5 z dne 7. 12. 2018

Mitja Tripković
podžupan

BREZOVICA

2942. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov 
v Občini Brezovica

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o obvezni občinski 
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni 
list RS, št. 33/17 in 60/18) in 15. člena Statuta Občine Brezovi-
ca (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica 
na 12. redni seji 22. 10. 2020 sprejel

O D L O K 
o zbiranju komunalnih odpadkov  

v Občini Brezovica

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo zbira-
nja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) 
na območju Občine Brezovica tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrste in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo 
prostorsko razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen 

storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe.
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II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

2. člen
(oblika izvajanja javne službe)

Občina Brezovica na svojem območju zagotavlja javno 
službo v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izva-
jalec javne službe) po posameznih prostorsko in funkcionalno 
zaokroženih območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s 
tem odlokom. Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE 
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

3. člen
(program)

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s 
programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadalj-
njem besedilu: program), katerega sestavni del je tudi pro-
gram ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: 
program ravnanja) ter urnik zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, ki je sestavni del programa ravnanja za posamezno 
leto (v nadaljnjem besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do 
konca decembra za naslednje leto.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE  
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

4. člen
(vrste javnih dobrin)

(1) Občina Brezovica na svojem celotnem območju z 
javno službo zagotavlja javno dobrino zbiranja komunalnih 
odpadkov.

(2) Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih od-
padkov obsega naslednje vrste storitev:

– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do 
vrat,

– zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na 
poziv uporabnika,

– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih 
frakcij in premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov,

– zbiranje odpadkov v zbirnih centrih,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbra-

nih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpad-

kov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.

5. člen
(obseg javnih dobrin)

(1) Obseg javnih dobrin javne službe omogoča zbiranje 
vseh vrst komunalnih odpadkov.

(2) Obseg zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: frekvenca prevoza) za uporabnika se zagotovi za:

– mešane komunalne odpadke po sistemu od vrat do 
vrat enkrat na tri tedne v območjih pretežno enostanovanjskih 
objektov in enkrat na teden v območjih pretežno večstanovanj-
skih objektov, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe 
drugače opredeli v programu ravnanja,

– biološke odpadke in odpadke z vrtov, parkov in poko-
pališč (zeleni vrtni odpad) po sistemu od vrat do vrat enkrat na 
teden, od 1. oktobra do 31. marca pa enkrat na dva tedna, na 
območjih, kjer uporabniki javne službe večinoma kompostirajo 
kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad, pa enkrat na tri tedne, 
razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli 
v programu ravnanja,

– ločeno frakcijo komunalnih odpadkov papir in karton po 
sistemu od vrat do vrat ali v zbiralnicah ločenih frakcij, vključno 
s papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni odpadek, 
enkrat na štiri tedne v območjih pretežno enostanovanjskih 

objektov in enkrat na dva tedna v območjih pretežno večstano-
vanjskih objektov, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe 
drugače opredeli v programu ravnanja,

– mešano odpadno embalažo po sistemu od vrat do vrat 
v enaki frekvenci kot za mešane komunalne odpadke, razen 
v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v 
programu ravnanja,

– stekleno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij enkrat 
mesečno, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe dru-
gače opredeli v programu ravnanja,

– kosovne odpadke enkrat letno po predhodnem naročilu.
(3) Dneve odvoza za posamezno vrsto komunalnih od-

padkov iz prejšnjega odstavka določi izvajalec javne službe. 
Če zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sneženje, za-
pore cest in podobno) ni mogoče prevzeti in odpeljati zbranih 
komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi takoj, ko 
je to mogoče. V tem primeru se lahko ob zabojniku za zbiranje 
komunalnih odpadkov iz prve, druge, tretje in četrte alineje 
prejšnjega odstavka postavi tudi netipizirane vrečke, napolnje-
ne s komunalnimi odpadki, ki jih izvajalec javne službe mora 
odpeljati.

(4) Frekvenca prevoza ločenih frakcij komunalnih odpad-
kov iz zbiralnic se zagotavlja enkrat na dva tedna, razen za 
odpadno embalažo iz stekla, za katero se prevoz vrši enkrat 
na mesec.

(5) Nevarni komunalni odpadki, ki so določeni v predpisu, 
ki ureja odpadke, se zbirajo v premični zbiralnici nevarnih od-
padkov in v zbirnem centru.

6. člen
(oprema za zagotavljanje zbiranja komunalnih odpadkov)

Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v zabojnikih 
za zbiranje komunalnih odpadkov, zbiralnicah ločenih frakcij, 
premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov, zbirnih centrih.

7. člen
(zbirno mesto)

(1) Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni 
površini in je namenjeno za postavitev zabojnika za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih 
frakcij.

(2) Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za 
vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj minimalen vo-
lumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen 
s tem odlokom, pomnoženo s faktorjem 3. Prostor zbirnega 
mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojni-
kov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na 
prevzemno mesto oziroma mesto za praznjenje. Zabojniki na 
zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi 
tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poško-
dovanja zabojnika.

(3) Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To 
mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji 
z javno površino in mora biti dostopno vozilom za praznjenje 
zabojnika ter je namenjeno za postavitev zabojnikov za zbira-
nje mešanih, bioloških in kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij 
in njihovemu prevzemu.

8. člen
(prevzemno mesto)

(1) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma 
nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno pre-
vzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij ter bio-
loških odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin. 
Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne 
službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

(2) Uporabnik mora zabojnik pripeljati iz zbirnega na pre-
vzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na 
dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj. 
Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali 
objekta uporabnika največ 150 m.
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(3) Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec jav-
ne službe sporazumno.

(4) Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med 
uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi 
prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, organ Občine 
Brezovica, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem 
besedilu: pristojni organ).

(5) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokaci-
ja za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 
20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza. Če je 
določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan 
odvoza. Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma 
na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi 
na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem 
in odvoz.

9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)

(1) Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop 
smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če 
je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla 
višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa 
mora biti široka najmanj 4 m.

(2) Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu 
obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem sedem-
najst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z 
najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen 
način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje 
smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni 
organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe 
ulice oddaljeno največ petnajst metrov.

(3) Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče 
veje, druge rastline ali drugo, izvajalec javne službe opozori 
lastnika, da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani 
izvajalec javne službe na stroške lastnika.

(4) Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali pre-
strma ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro 
za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno 
mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta 
uporabnika.

(5) V času popolne ali delne zapore občinske ceste zaradi 
ureditve gradbišča, ki izvajalcu javne službe ne omogoča do-
stopa s smetarskim vozilom do prevzemnih mest na območju 
zapore, mora investitor ali izvajalec del poskrbeti za sklenitev 
dogovora z izvajalcem javne službe glede odvoza komunalnih 
odpadkov na območju popolne ali delne zapore ali pa za dolo-
čitev začasnih prevzemnih mest, ki so dostopna s smetarskim 
vozilom. Zabojnike na začasna prevzemna mesta za čas po-
polne ali delne zapore občinske ceste zaradi ureditve gradbišča 
postavi investitor ali izvajalec del na cesti z zaporo.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek investi-
tor ali izvajalec del – pravna oseba, če na cesto z zaporo ne 
postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa 
prejšnji odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 500 eurov.

(7) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek investitor 
ali izvajalec del – samostojni podjetnik posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na cesto z zaporo ne 
postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa 
peti odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

(8) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek investitor 
ali izvajalec del – posameznik, če na cesto z zaporo ne postavi 
zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa peti 
odstavek tega člena.

10. člen
(mesto praznjenja zabojnika)

Mesto praznjenja zabojnika je prostor, praviloma na voz-
išču ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim me-

stom in mestom praznjenja zabojnika ne sme biti več kot 15 m 
razdalje, dostopne brez ovir po javni površini.

11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev)

(1) Za čas javne prireditve na prostem organizator javne 
prireditve in izvajalec javne službe skleneta pogodbo, v kateri 
določita število zabojnikov in ostalo opremo ter način ravnanja 
z odpadki in ki mora biti sklenjena najkasneje štirinajst dni pred 
datumom prireditve. Organizator javne prireditve je dolžan v 
času prireditve predložiti pogodbo v primeru nadzora občinske-
ga inšpektorja Občine Brezovica.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO  
JAVNIH DOBRIN

12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)

Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin so:
– zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiralnice ločenih frakcij,
– zbirni centri,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov ter 

druge naprave za vzdrževanje zabojnikov.

13. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) Zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov zagota-
vlja izvajalec javne službe.

(2) Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov so raz-
lične velikosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 litrov do 
1.100 litrov ali več. Zabojnike za uporabnika določi izvajalec 
javne službe.

(3) Izvajalec javne službe mora na vlogo uporabnika, brez 
dodatnih stroškov, zamenjati zabojnike za vse vrste odpadkov 
za manjše ali večje skladno z 31. členom tega odloka.

(4) Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na zabojnikih 
obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo 
obveščanje prepovedano.

14. člen
(tipizirane vrečke)

(1) Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se 
pri uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih in 
bioloških odpadkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane 
vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in barvo glede na 
vrsto komunalnega odpadka. Z nakupom tipizirane vrečke je 
plačana tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov. Zaprte 
tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto ob 
zabojniku za isto vrsto odpadka le v času prevzema.

(2) Tipizirane vrečke se lahko izjemoma tudi stalno upo-
rabljajo, v primerih, ko izvajalec javne službe do prevzemnega 
mesta ne more dostopati s smetarskim vozilom. Tipizirane 
vrečke za stalno uporabo določi izvajalec javne službe. Tipizi-
rane vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in barvo glede 
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na vrsto komunalnega odpadka. Uporabnik je dolžan najmanj 
enkrat letno prevzeti tipizirane vrečke pri izvajalcu javne službe 
ali na drugem dogovorjenem mestu v številu in volumnu, kot jih 
določi izvajalec javne službe. Zaprte tipizirane vrečke se smejo 
postaviti na prevzemno mesto le v času prevzema komunalnih 
odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke lahko uporabnik dostavi tudi 
v zbirni center.

(3) Uporabnik sme ob posameznem prevzemu komu-
nalnih odpadkov odložiti največ 5 kosov tipiziranih vrečk za 
posamezno vrsto odpadkov, pri čemer teža posamezne vrečke 
ne sme presegati 10 kg.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali 
tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 250 eurov.

(5) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
ali tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa 
z globo 150 eurov.

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena.

15. člen
(čiščenje in vzdrževanje zabojnikov)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdr-
ževanje zabojnikov za zbiranje:

– bioloških odpadkov z napravami za čiščenje zabojnikov 
brezplačno enkrat letno, ostala čiščenja in vzdrževanja zaboj-
nikov za zbiranje bioloških odpadkov se izvajajo po prehodnem 
naročilu in proti plačilu,

– ostalih komunalnih odpadkov z napravami za čiščenje 
zabojnikov po prehodnem naročilu in proti plačilu.

16. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)

(1) Zbiralnice ločenih frakcij so posebej urejeni prostori na 
javni površini, namenjeni prepuščanju ločenih frakcij komunal-
nih odpadkov (papir, steklo in drugo). Kadar se ločene frakcije 
zbirajo po sistemu od vrat do vrat, se zabojnikov za te frakcije 
na zbiralnice ne namešča.

(2) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij zagotovi pristojni or-
gan.

(3) Zbiralnice iz prvega odstavka tega člena niso name-
njene za zbiranje ločenih frakcij iz dejavnosti.

17. člen
(premične zbiralnice nevarnih odpadkov)

Premične zbiralnice nevarnih odpadkov so namenjene 
zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstva na prostorsko in 
funkcionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prinese-
jo po urniku svoje nevarne odpadke.

18. člen
(zbirni centri)

(1) V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v 
zabojnike za frakcije, ki so določene v državnem predpisu, ki 
ureja občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih 
odpadkov.

(2) Obratovalni čas zbirnih centrov objavi izvajalec javne 
službe na svoji spletni strani.

19. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne služ-
be dolžan:

– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov ter 
zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov in redno odva-

žanje odpadkov v tipiziranih vrečkah ter odvažanje kosovnih 
odpadkov,

– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz 
zbirnih centrov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic 
nevarnih odpadkov,

– prazniti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov in 
nalagati tipizirane vrečke tako, da ne poškoduje zabojnikov ter 
ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune 
okolice oziroma jih očisti, če jih onesnaži,

– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov, zbi-
ralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, 
zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov,

– zagotoviti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov 
skladno s tem odlokom,

– skrbeti za zamenjavo zabojnikov za zbiranje komunalnih 
odpadkov skladno s tem odlokom,

– zagotoviti tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih od-
padkov za prodajo uporabnikom skladno s tem odlokom,

– pridobiti podatke iz uradnih evidenc za potrebe izvajanja 
javne službe,

– zagotoviti uporabnikom urnik,
– voditi evidenco uporabnikov,
– voditi evidenco zabojnikov za zbiranje komunalnih od-

padkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih 
odpadkov in zbirnih centrov,

– nabaviti in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje 
storitev javne službe,

– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komu-
nalnih odpadkov,

– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– v petnajstih dneh odgovoriti na vlogo uporabnika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zako-

nov in drugih predpisov.

20. člen
(pregled nad uporabo zabojnikov)

Izvajalec javne službe lahko pregleduje pravilnost upora-
be zabojnikov za vse vrste komunalnih odpadkov in opozarja 
uporabnike na nepravilnosti.

21. člen
(videonadzor)

(1) Zaradi varovanja premoženja z namenom, da se pre-
preči škoda ali ugotovi nastanek škode, so objekti in naprave 
iz tretje alineje 12. člena tega odloka, lahko opremljeni z video 
nadzornim sistemom v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

(2) Z videonadzornim sistemom zbrani podatki so last 
Občine Brezovica. Z njimi razpolaga skladno z določili zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) Videonadzorni sistem skladno z določili zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, upravlja izvajalec javne službe.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
JAVNE SLUŽBE

22. člen
(uporabnik javne službe)

(1) Uporabnik javne službe na območju Občine Brezovica 
po tem odloku je izvirni povzročitelj, to je lastnik, najemnik ali 
uporabnik premičnine ali nepremičnine, katerega delovanje ali 
dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadalj-
njem besedilu: uporabnik), in je:

– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz dejavnosti.
(2) Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja, določen 

s tem odlokom.
(3) Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco 

uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne 
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službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v 
evidenci uporabnikov.

(4) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

(5) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
700 eurov.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena.

23. člen
(pravice uporabnika)

Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– pravica do uskladitve prostornine in števila zabojnikov z 

njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega 
meseca po obvestilu uporabnika,

– da v osmih dneh od datuma izdaje računa vloži pisno 
zavrnitev računa pri izvajalcu javne službe,

– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca 

javne službe.

24. člen
(obveznosti uporabnika)

(1) Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v zabojnike za zbiranje 

mešanih komunalnih odpadkov,
– ločene frakcije v zabojnike za ločene frakcije na prevze-

mnem mestu, v zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnic 
nevarnih odpadkov, na zbirnih mestih ali v zbirnih centrih,

– biološke odpadke v zabojnike za zbiranje bioloških 
odpadkov, razen če jih sam kompostira,

– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem 
času po predhodnem naročilu,

– nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične zbiralnice 
nevarnih frakcij.

(2) Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– da so zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov ali 

tipizirane vrečke na dan prevzema postavljene na prevzemno 
mesto,

– da po prevzemu komunalnih odpadkov zabojnike za 
zbiranje komunalnih odpadkov namesti nazaj na zbirno mesto,

– da so pokrovi na zabojnikih za zbiranje komunalnih 
odpadkov zaprti na prevzemnem mestu,

– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je prevzemno mesto čisto,
– dostop do prevzemnega mesta za smetarska vozila,
– čiščenje snega s pokrovov zabojnikov za zbiranje ko-

munalnih odpadkov,
– prijavo spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje 

in obračun storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, 
ko nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, 
kar dokaže z ustreznim dokumentom,

– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določe-
nem na računu,

– plačilo storitev javne službe v primeru, ko je smetarskim 
vozilom zaradi višje sile ali ravnanja uporabnika onemogočen 
dostop do zabojnikov in jih le ta ni izpraznil, v roku, določenem 
na računu,

– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo 
ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto 
ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo 
ali tretjo ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali 
s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali 
četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto ali 
šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sed-
mo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 250 eurov.

(7) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo ali 
tretjo ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sedmo 
alinejo drugega odstavka tega člena.

25. člen
(prepovedi)

(1) Prepovedano je:
– stiskati komunalne odpadke z mehansko napravo ali na 

kakršen koli drug način pred odlaganjem odpadkov v zabojnike 
za zbiranje komunalnih odpadkov in po tem, ko so že odloženi 
v zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov,

– mešati različne frakcije komunalnih odpadkov med se-
boj,

– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni 
odpadki, v zabojnike za komunalne odpadke ali v vrečke ali 
druge predmete izven ali ob zabojnikih za odlaganje komunal-
nih odpadkov,

– odlagati odpadke izven zabojnikov za zbiranje komu-
nalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic 
nevarnih odpadkov, ali zbirnih centrov,

– samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frak-
cij iz določene lokacije na drugo lokacijo,

– brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpad-
kov ali iz njih razmetavati ali odnašati odložene komunalne 
odpadke,

– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih 
mest,

– odpadke odlagati poleg zabojnikov za zbiranje komu-
nalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic 
nevarnih odpadkov, ali zbirnih centrov,

– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja 
javne službe, določene v 12. členu tega odloka,

– lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje ko-
munalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati, razen če 
to dovoli izvajalec javne službe z izdajo soglasja.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali 
šesto ali sedmo ali deveto alinejo prejšnjega odstavka, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo 
ali tretjo ali šesto ali sedmo ali deveto alinejo prvega odstavka 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali šesto ali 
sedmo ali deveto alinejo prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali peto ali osmo ali 
deseto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 250 eurov.
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(6) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali peto 
ali osmo ali deseto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali peto ali osmo ali 
deseto alinejo prvega odstavka tega člena.

(8) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s četrto alinejo prvega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

(9) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s četrto 
alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 700 eurov.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – posameznik, če ravna v nasprotju s četrto alinejo prvega 
odstavka tega člena.

26. člen
(biološki odpadki in zeleni vrtni odpad)

(1) Uporabniki biološke odpadke odlagajo v zabojnike za 
biološke odpadke.

(2) Pri kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara 

zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinoje-
dih živali, lesni pepel in ostali biorazgradljivi materiali) in

– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh 
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni 
izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in 
vrečke) na način, kot to določa predpis o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki.

(3) Uporabnik svojo odločitev o vključitvi v zbiranje biolo-
ških odpadkov pisno sporoči izvajalcu javne službe, za ostale 
uporabnike se šteje, da svoje biološke odpadke kompostirajo.

27. člen
(novi uporabniki)

(1) Lastnik ali drug uporabnik novega ali obnovljenega 
objekta mora kot nov uporabnik po tem odloku takoj po izdaji 
uporabnega dovoljenja ali najkasneje petnajst dni pred začet-
kom uporabe objekta to sporočiti izvajalcu javne službe, zaradi 
določitve prevzemnega mesta, števila zabojnikov in drugih 
pogojev za začetek izvajanja javne službe.

(2) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne 
službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih 
oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi 
opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika (v na-
daljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki se bo 
izvajala.

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
500 eurov.

(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 300 eurov.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena.

28. člen
(gradbišče)

(1) Investitorji oziroma izvajalci novogradenj so tudi upo-
rabniki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za 

potrebe delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojni-
kov za zbiranje komunalnih odpadkov. Investitor oziroma izva-
jalec novogradnje mora izvajalcu javne službe pred pričetkom 
gradnje sporočiti podatke o številu zabojnikov.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

29. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna Občine Brezovica in
– drugih virov.

30. člen
(cena storitev javnih služb)

(1) Cene storitev javne službe se določa skladno s pred-
pisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Cene 
predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen 
storitev javne službe in ga predloži Svetu ustanoviteljev javnih 
podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., v 
potrditev.

(2) Obračunsko obdobje znaša eno leto.

31. člen
(minimalni volumen zabojnikov)

(1) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev 
javne službe:

– za uporabnika iz gospodinjstva za obdobje enega me-
seca za mešane komunalne odpadke ni manjši od 30 litrov 
na osebo, za embalažo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov 
na osebo, za steklo 10 litrov na osebo in za biološke odpadke 
15 litrov na osebo,

– za počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali prazno 
poslovno enoto najmanjša velikost zabojnika za mešane komu-
nalne odpadke ob upoštevanju najmanjše frekvence zbiranja, 
določene s tem odlokom.

(2) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev 
javne službe za uporabnike iz dejavnosti za obdobje enega me-
seca ni manjši od 15 litrov za mešane komunalne odpadke na 
osebo, skupni pa ne manjši od najmanjše velikosti zabojnika, 
za embalažo 30 litrov na osebo, za papir 10 litrov na osebo, 
za steklo 5 litrov na osebo in za biološke odpadke 5 litrov na 
osebo, pri čemer se za te uporabnike upoštevajo še naslednji 
kriteriji, in sicer:

– za pisarniške prostore ali objekte ter za prostore ali 
objekte za vzgojo in izobraževanje za mešane komunalne 
odpadke znaša 0,4 litre/m2 in za biorazgradljive odpadke 
0,1 liter/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja,

– za gostinske prostore ali objekte za mešane komu-
nalne odpadke znaša 3 litre/m2 in za biorazgradljive odpadke 
3 litre/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja,

– za prostore ali objekte z namembnostjo oddajanja 
prenočitvenih zmogljivosti za krajši čas za mešane komunal-
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ne odpadke znaša 2 litra/m2 in za biorazgradljive odpadke 
0,4 litre/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja,

– za ostale poslovne prostore ali objekte za mešane 
komunalne odpadke znaša 2 litra/m2 in za biorazgradljive 
odpadke 1 liter/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja.

32. člen
(obračun storitve)

(1) Uporabniku se storitev javne službe obračuna po 
velikosti zabojnikov za mešane komunalne in biološke od-
padke ali po tipiziranih vrečkah za mešane komunalne in bi-
ološke odpadke ter ob upoštevanju povprečnega mesečnega 
števila praznjenj zabojnikov oziroma odstranitve tipiziranih 
vrečk.

(2) V primeru skupnega zbirnega mesta za prepu-
ščanje komunalnih odpadkov za več stanovanj v stavbi, 
več stavb in/ali pravnih oseb se kot merilo za razdelitev 
stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki na stanovanje 
ali poslovni prostor uporabi število stanovalcev s stalnim 
ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju in 
število zaposlenih pri poslovnem prostoru. Kolikor izvajalcu 
javne službe lastniki stanovanj ali poslovnih prostorov ali 
drugi plačniki računov ne posredujejo podatkov in dokazil 
o številu prebivalcev s stalnim ali začasnih prebivališčem v 
posameznem stanovanju in števila zaposlenih pri poslovnem 
prostoru, se kot merilo za razdelitev stroškov na stanovanje 
in na poslovni prostor uporabi podatke o površini stanovanj 
in poslovnih prostorov.

(3) Za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih 
prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se 
za obračun javne službe upošteva najmanjša velikost zaboj-
nika in najmanjša pogostost odvoza.

(4) Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati 
izvajalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne 
evidence, se upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb 
podatki, ki izkazujejo višjo vrednost.

(5) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora 
na obračun storitve javne službe, mu izvajalec javne službe 
izda opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih 
dneh po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v 
skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

(6) Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge 
prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti 
plačnika storitev zbiranja komunalnih odpadkov in ob prijavi, 
odjavi ali spremembi najemnika o tem takoj pisno obvestiti 
izvajalca javne službe. Če tega ne storijo, stroški zbiranja 
komunalnih odpadkov do dneva obvestila bremenijo lastnika 
nepremičnine.

(7) Kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da se upo-
rabnik ni prijavil v sistem zbiranja komunalnih odpadkov, kot 
to določa ta odlok in ne prejema računa za storitev ravnanja 
z odpadki, mu izvajalec javne službe s prvim računom zara-
čuna storitve od pričetka uporabe storitve za celotno obdobje 
uporabe storitve.

(8) Podroben način obračuna storitev javne službe 
določa akt, ki ureja obračun storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb ravnanje s komunalnimi odpadki, ki 
ga sprejeme Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.

33. člen
(uveljavljanje sprememb)

(1) Obračun storitev javne službe se izvaja na podlagi 
podatkov, ki jih v evidenci in katastru vodi izvajalec.

(2) Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun 
storitev javnih služb, so možne na podlagi podatkov iz ura-
dnih evidenc in podatkov, ki jih izvajalcu javne službe spo-
ročajo uporabniki. Navedeni podatki se upoštevajo s prvim 
dnem naslednjega meseca po prejemu obvestila uporabnika.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

34. člen
(gospodarska javna infrastruktura)

(1) Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpad-
kov je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:

– zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevze-
manje in zbiranje,

– zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij in premičnih 
zbiralnic nevarnih odpadkov,

– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.
(2) Gospodarska javna infrastruktura iz prejšnjega odstav-

ka, ki je v lasti Občine Brezovica in jo ima izvajalec javne službe 
v poslovnem najemu, je predmet pogodbe med izvajalcem 
javne službe in Občine Brezovica. Obveznosti izvajalca javne 
službe glede infrastrukture in druga z infrastrukturo povezana 
vprašanja se uredijo s pogodbo o poslovnem najemu gospo-
darske javne infrastrukture.

VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENIH JAVNIH SISTEMOV  
ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

35. člen
Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeno infrastruk-

turo, ki je v lasti Občine Brezovica, v poslovni najem s skleni-
tvijo pogodbe.

IX. NADZOR

36. člen
(pristojnosti nadzora)

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja 
pristojni organ.

(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere 
je predpisana globa za prekršek, opravlja občinski inšpektor 
Občine Brezovica.

(3) Pristojni inšpektor z odločbo odredi, da se v roku, ki 
ga določi:

– odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi s kršitvijo 
določbe tega odloka, za katero je predpisana globa,

– vzpostavi prejšnje stanje ali drugačno sanacijo na javni 
površini, če vzpostavitev prejšnjega stanja ni možna, po drugi 
osebi, na stroške povzročitelja.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Določbe drugega odstavka 31. člena se v celoti izvedejo 

do 1. januarja 2023.

38. člen
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračuna-

ne predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za 
obdobje 2019–2021 upoštevajo kot predračunske cene za leti 
2019 in 2020.

39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Uradni list RS, 
št. 63/12).

40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, razen določb tretjega odstavka 
13. člena, drugega odstavka 30. člena in drugega odstavka 
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32. člena tega odloka, ki začnejo veljati z dnem prenehanja 
veljavnosti določb Sklepa o tarifnem sistemu za obračun sto-
ritev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki 
se nanašajo na način zamenjave zabojnika, določitve količine 
vnosa komunalnih odpadkov v podzemne zabojnike, obračun-
sko obdobje in razdeljevanje stroškov storitev javne službe 
med posameznimi stanovanji ali poslovnimi prostori v stavbah.

Št. 354-79/2020-1
Brezovica, dne 22. oktobra 2020

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

2943. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi 
določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganju ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 
68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 12. redni seji 22. 10. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o obdelavi določenih  

vrst komunalnih odpadkov in odlaganju 
ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov

1. člen
V Odloku o obdelavi komunalnih odpadkov in odlaganju 

ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
(Uradni list RS, št. 17/16) se v 3. členu drugi stavek spremeni 
tako, da se glasi:

»Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VODOVOD 
KANALIZACIJA SNAGA d. o. o.«

2. člen
V 4. členu se beseda »junija« nadomesti z besedo »de-

cembra«.

3. člen
V 6. členu se beseda »odlagališče« nadomesti z beseda-

ma »RCERO Ljubljana«.

4. člen
V 8. členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zajemati plin iz obdelave odpadkov in odlagališčni plin 

ter ju predelovati,«.

5. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitev javne službe se določa skladno s predpisi, 

ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Ceno predlaga 
izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev 
javne službe in ga predloži Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, 
povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d. o. o., v potrditev.

Obračunsko obdobje znaša eno leto.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračuna-

ne predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjeva-
nja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 
2019–2021 upoštevajo kot predračunske cene za leto 2019 in 
za leto 2020.

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

listu Republike Slovenije, razen določbe 5. člena tega odloka, 
ki začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa 
o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 
(Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na obra-
čunsko obdobje.

Št. 354-80/2020-1
Brezovica, dne 22. oktobra 2020

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

CELJE

2944. Dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega 
odbora Mestne občine Celje

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 56. člena 
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 
in 5/19), in 55. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14 in 39/19) je 
Nadzorni odbor Mestne občine Celje na 1. dopisni seji, ki je 
potekala od 3. 11. 2020 do vključno 4. 11. 2020 sprejel

D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A
o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje

1. člen
V Poslovniku o delu Nadzornega odbora Mestne občine 

Celje (Uradni list RS, št. 27/14 in 39/19) se v 14. členu v šestem 
odstavku za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Rok 
za obravnavo in izdelavo poročila zaključnega računa proraču-
na za preteklo leto ne teče v času razglašenih izrednih razmer 
(npr. naravne nesreče, epidemije ipd.).«.

2. člen
V 23. členu se v prvem odstavku v drugem stavku pika 

nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »razen kadar 
se zaradi razglašenih izrednih razmer nadzorni odbor ne more 
sestati (npr. naravne nesreče, epidemija ipd.).«.

3. člen
V 44. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v času razglaše-

nih izrednih razmer (npr. naravne nesreče, epidemija ipd.).«.

4. člen
V 47. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Roki iz prejšnjega odstavka v času razglašenih izre-

dnih razmer (npr. naravne nesreče, epidemija ipd.) ne tečejo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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KONČNA DOLOČBA

4. člen
Dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-13/2018
Celje, dne 4. novembra 2020

Izidor Salobir
predsednik 

Nadzornega odbora Mestne občine Celje

2945. Odlok o preoblikovanju zavoda ZELENICE, 
javni gospodarski zavod za urejanje 
in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 
v Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje 
zelenih in drugih javnih površin, d.o.o.

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni 
list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. 
US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 
666. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 
– skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 
22/19 – ZPosS), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 21. in 65. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 
31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12 in 58/19) in 115. člena Sta-
tuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 
5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 1. izredni seji dne 
10. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o preoblikovanju zavoda ZELENICE, javni 

gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje 
zelenih in drugih javnih površin v Javno podjetje 
ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih 

javnih površin, d.o.o.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok ureja preoblikovanje zavoda ZELENICE, javnega 
gospodarskega zavoda za urejanje in vzdrževanje zelenih in 
drugih javnih površin v javno podjetje, ki se ustanovi v statusni 
obliki enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, za izvaja-
nje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja zelenih 
in drugih javnih površin, ureja njegov status, razmerja med 
ustanoviteljem in drugimi organi družbe, financiranje, javna po-
oblastila in druga temeljna vprašanja, pomembna za delovanje 
javnega podjetja.

2. člen
(akt o preoblikovanju)

Ta odlok predstavlja sklep o preoblikovanju oziroma so-
glasje ustanovitelja v smislu določb zakona, ki ureja gospodar-
ske družbe.

3. člen
(slovnična oblika)

V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moško in žensko slov-
nično obliko.

II. PREOBLIKOVANJE ZAVODA

4. člen
(preoblikovanje)

ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in vzdr-
ževanje zelenih in drugih javnih površin z matično številko 
8557217000, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Celju pod št. Srg 2019/46046, se preoblikuje v Javno podjetje 
ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, 
d.o.o. v skladu s tem odlokom.

5. člen
(univerzalno pravno nasledstvo)

Javno podjetje ZELENICE, družba za urejanje zelenih 
in drugih javnih površin, d.o.o. je univerzalni pravni naslednik 
zavoda ZELENICE, javni gospodarski zavod za urejanje in 
vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin, matična številka: 
8557217000.

III. USTANOVITELJ

6. člen
(ustanovitelj)

(1) Ustanovitelj in edini družbenik Javnega podjetja ZE-
LENICE, družba za urejanje zelenih in drugih javnih površin, 
d.o.o. je Mestna občina Celje.

(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni 
svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: mestni svet), razen 
če ta odlok, akt o ustanovitvi ali drugi predpisi ne določajo 
drugače.

IV. FIRMA IN SEDEŽ

7. člen
(firma in sedež)

(1) Firma družbe je: Javno podjetje ZELENICE, družba za 
urejanje zelenih in drugih javnih površin, d.o.o.

(2) Skrajšana firma družbe je: ZELENICE, d.o.o.
(3) Sedež družbe je v Celju.
(4) Poslovni naslov družbe je: Cinkarniška pot 19, 

3000 Celje.
(5) Sprememba poslovnega naslova družbe ne pomeni 

spremembe tega odloka. O spremembi poslovnega naslova 
družbe odloča direktor s soglasjem nadzornega sveta.

8. člen
(žig)

Družba lahko pri svojem poslovanju uporablja žig, logotip 
in druge dodatne sestavine. O obliki in uporabi žiga, logotipa 
oziroma drugih dodatnih sestavin odloča direktor.

V. DEJAVNOST

9. člen
(dejavnost družbe)

(1) Družba v okviru registrirane dejavnosti kot gospodar-
sko javno službo opravlja dejavnost urejanja, vzdrževanja in 
varstva zelenih in drugih javnih površin, skladno z določbami 
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odloka, ki ureja urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih zelenih 
in drugih površin v Mestni občini Celje in obsega zlasti:

– urejanje, vzdrževanje in varstvo drevnine in grmovnic 
na javnih zelenih površinah,

– urejanje, vzdrževanje in obnavljanje travnatih površin in 
cvetličnih nasadov,

– varstvo zelenih površin pred boleznimi, škodljivci in 
poškodbami,

– vzdrževanje in urejanje drugih javnih površin (npr. igrišč, 
mestne opreme),

– druga vzdrževalna dela, ki so potrebna za urejenost 
zelenih in drugih javnih površin.

(2) Družba opravlja tudi strokovne, tehnične in druge nalo-
ge, vezane na upravljanje stvarnega premoženja v lasti ustano-
viteljice, ki je preneseno v upravljanje družbe ter druge naloge, 
ki omogočajo njegovo smotrno in gospodarno rabo in razvoj.

(3) Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne 
pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa po-
membne za njeno poslovanje oziroma dopolnjujejo opravljanje 
gospodarskih javnih služb in zagotavljajo boljšo izkoriščenost 
osnovnih sredstev in večjo produktivnost zaposlenih.

(4) Družba opravlja svoje dejavnosti predvsem na obmo-
čju Mestne občine Celje. Zaradi boljše izkoriščenosti osnov-
nih sredstev in večje produktivnosti zaposlenih lahko svoje 
dejavnosti opravlja tudi na območju drugih občin, vendar to 
ne sme vplivati na kakovost opravljanja dejavnosti v Mestni 
občini Celje.

(5) Družba je dolžna svoje dejavnosti natančno opredeliti 
v aktu o ustanovitvi, skladno z veljavno klasifikacijo dejavnosti.

VI. OSNOVNI KAPITAL IN OSNOVNI VLOŽEK

10. člen
(osnovni kapital in osnovni vložek)

(1) Osnovni kapital družbe znaša 10.000,00 EUR (z be-
sedo: deset tisoč eurov 00/100).

(2) Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek 
ustanovitelja kot edinega družbenika v višini 10.000,00 EUR 
(z besedo: deset tisoč eurov 00/100), ki ima na tej podlagi 
en poslovni delež, ki znaša 100 % (z besedo: sto odstotkov) 
osnovnega kapitala družbe.

(3) Osnovni vložek je v celoti zagotovljen kot stvarni vlo-
žek, ki je podrobneje opredeljen v poročilu o stvarnih vložkih, ki 
je priloga in sestavni del akta o ustanovitvi, in se izroči družbi s 
posebnim aktom pred prijavo za vpis v register.

11. člen
(ustanovitveni stroški)

Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev družbe in 
začetek nemotenega dela družbe. O zagotovitvi sredstev in 
pogojih njihove uporabe skleneta družba in ustanovitelj poseb-
no pogodbo.

VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE

12. člen
(odgovornost)

(1) Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem.

(2) Ustanovitelj za obveznosti družbe ne odgovarja.

VIII. NAJEM, UPORABA IN UPRAVLJANJE OBJEKTOV  
IN NAPRAV

13. člen
(najem, uporaba in upravljanja)

(1) Mestna občina Celje da družbi v najem, uporabo in 
upravljanje objekte, naprave in opremo za opravljanje dejav-

nosti, za katero je družba ustanovljena, po seznamu, ki je del 
pogodbe o poslovnem najemu.

(2) Družba stvarno premoženje, ki ji je bilo dano v najem, 
upravlja v imenu in za račun ustanovitelja in ga mora uporabljati 
kot dober gospodar in na način, kot to določajo zakon, ta odlok 
in pogodba o poslovnem najemu.

(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z na-
jemom, uporabo in upravljanjem stvarnega premoženja se 
uredijo s posebno pogodbo, za podpis katere je pooblaščen 
župan.

(4) Najemnina za uporabo stvarnega premoženje je pri-
hodek občine, iz katerega se prednostno poravnavajo stroški, 
nastali z vzdrževanjem najetega premoženja občine, kar se 
ustrezno specificira v pogodbi.

IX. UPRAVLJANJE DRUŽBE

14. člen
(organi družbe)

Organi upravljanja družbe so:
– ustanovitelj,
– nadzorni svet in
– direktor.

1. Ustanovitelj

15. člen
(ustanovitelj)

(1) Mestna občina Celje kot ustanovitelj in edini družbenik 
samostojno odloča o vseh vprašanjih, o katerih odločajo druž-
beniki v skladu z zakonom, odlokom in aktom o ustanovitvi, pri 
čemer ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja mestni svet, 
če ta odlok ali akt o ustanovitvi ne določata drugače.

(2) Pristojnosti ustanovitelja podrobneje določa akt o usta-
novitvi.

(3) Ustanovitelj, oziroma zanj župan, vse svoje odločitve 
vpisuje v knjigo sklepov.

2. Nadzorni svet

16. člen
(nadzorni svet)

(1) Družba ima nadzorni svet, ki šteje pet članov.
(2) Ustanovitelj imenuje štiri člane nadzornega sveta, 

enega člana pa voli svet delavcev.
(3) Nadzorni svet izmed svojih članov, ki jih je imenoval 

ustanovitelj, izvoli predsednika in njegovega namestnika.
(4) Člani nadzornega sveta so imenovani oziroma izvo-

ljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma 
izvoljeni.

(5) Pravice, obveznosti in pristojnosti nadzornega sveta 
podrobneje določa akt o ustanovitvi.

17. člen
(odpoklic in razrešitev)

(1) Član nadzornega sveta, ki ga je imenoval ustanovitelj, 
je lahko odpoklican pred potekom mandata, če tako sklene 
ustanovitelj.

(2) Član nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev, 
je lahko razrešen pred potekom mandata, če tako sklene svet 
delavcev.

3. Direktor

18. člen
(direktor)

(1) Poslovanje in delo družbe vodi direktor, ki vodi posle 
družbe in jo zastopa.
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(2) Direktorja skladno z zakonom in po postopku, dolo-
čenem z aktom o ustanovitvi, imenuje in odpoklicuje nadzorni 
svet.

(3) Direktor se imenuje za mandatno dobo štirih let, z 
možnostjo ponovnega imenovanja.

(4) Za odločanje o zadevah, ki se nanašajo na pridobitev, 
odtujitev ali obremenitev nepremičnin, za najemanje ali daja-
nje posojil, garancij in poroštev ali če gre za vrednost posla, 
ki presega vrednost, določeno z aktom o ustanovitvi družbe, 
mora direktor pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta.

(5) Pravice, obveznosti in pristojnosti, pogoje za imeno-
vanje direktorja in druga vprašanja se podrobneje določijo z 
aktom o ustanovitvi družbe.

X. POSLOVANJE DRUŽBE

19. člen
(financiranje dejavnosti)

(1) Dejavnost družbe se financira iz naslednjih virov:
– iz sredstev proračuna ustanovitelja za izvajanje gospo-

darske javne službe,
– iz sredstev državnega proračuna, namenjenih sofinan-

ciranju lokalnih gospodarskih javnih služb,
– iz prihodkov, doseženih v okviru izvajanja javnih služb,
– iz drugih virov, skladno z zakonom in občinskimi pred-

pisi,
– iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti družbe.
(2) Morebitno izgubo družbe pri opravljanju gospodarske 

javne službe, ki presega dobiček od opravljanja drugih dejavno-
sti, pokriva ustanovitelj v skladu z veljavnimi predpisi.

20. člen
(poslovno leto)

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

21. člen
(poslovne knjige in poslovno poročilo)

(1) Družba vodi poslovne knjige in izdela letno poročilo 
v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugimi 
predpisi.

(2) Roki za predložitev poslovnih poročil in izkazov, ki niso 
zakonsko določeni, se uredijo v posebnem aktu družbe.

(3) Obveznosti in pristojnosti v zvezi s poslovnimi poro-
čili in računovodskimi izkazi se podrobneje določijo z aktom o 
ustanovitvi.

XI. JAVNA POOBLASTILA

22. člen
(javna pooblastila)

Družba lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejav-
nosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma Mestna 
občina Celje s svojimi odloki oziroma drugimi splošnimi akti.

XII. AKTI DRUŽBE

23. člen
(akti družbe)

(1) Akt o ustanovitvi družbe, v katerem se podrobneje 
določijo delovanje družbe, pristojnosti in odločanje organov 
družbe, pogoji in postopek imenovanja direktorja ter druga 
vprašanja, sprejme mestni svet.

(2) Direktor in nadzorni svet lahko v okviru svojih pristoj-
nosti sprejemata splošne akte družbe.

XIII. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

24. člen
(trajanje družbe)

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

25. člen
(prenehanje družbe)

Družba lahko preneha le iz razlogov in po postopku, do-
ločenim z zakonom.

XIV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

26. člen
(prehod pravic in obveznosti)

Pogodbene in druge pravice in obveznosti ter pravna 
razmerja iz poslovanja in iz delovnih razmerij javnega gospo-
darskega zavoda v celoti preidejo na javno podjetje kot univer-
zalnega pravnega naslednika.

27. člen
(nadaljevanje mandatov)

(1) Direktor javnega gospodarskega zavoda nadaljuje z 
delom kot direktor družbe do izteka mandata, za katerega je 
bil imenovan.

(2) Dosedanji člani upravnega odbora javnega gospo-
darskega zavoda nadaljujejo z opravljanjem funkcije kot člani 
nadzornega sveta družbe do izteka mandatov, za katere so bili 
imenovani.

28. člen
(veljavnost splošnih aktov)

Do sprejetja splošnih aktov družbe smiselno veljajo splo-
šni akti javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje 
in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin.

29. člen
(izvedba preoblikovanja)

Za vpis preoblikovanja javnega gospodarskega zavoda v 
javno podjetje v sodni/poslovni register poskrbi direktor družbe.

30. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za ure-
janje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin (Uradni list 
RS, št. 58/19 in 77/19), vendar se uporablja do vpisa javnega 
podjetja v sodni/poslovni register.

(2) Z dnem vpisa družbe v sodni/poslovni register preneha 
veljati Statut zavoda ZELENICE, javni gospodarski zavod za 
urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin.

31. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3540-32/2020
Celje, dne 10. novembra 2020

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot
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2946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Ljudska univerza Celje

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 55. člena Poslovnika Mestne-
ga sveta Mestne občine Celje je Mestni svet Mestne občine 
Celje na 1. izredni seji dne 10. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Ljudska univerza Celje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-

ga zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97, 
101/07, 99/12, 105/13 in 51/15) se v 2. členu četrti odstavek 
spremeni tako, da se glasi:

»(4) Logotip zavoda je sestavljen iz grafičnega simbola 
(znaka), imena ustanove in slogana. Znak se oblikuje po po-
sebnem geometrijskem pravilu. Znak je sestavljen iz kratice 
“LUC”, v kateri je na spodnji strani “U” prekinjen, ter štirikotnika, 
ki je prekinjen ob straneh. Pod znakom je izpisano ime zavoda 
ter slogan “Ekipa dobrih ljudi”. Logotip je v črni barvi, razen le-
vega dela črke “U” v znaku, ki je modre barve in desnega dela 
črke “U” v znaku, ki je zelene barve.«.

2. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod je vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih 

programov vzgoje in izobraževanja, razdelek organizacije za 
izobraževanje odraslih, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
vzgojo in izobraževanje.«.

3. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V odnosih z banko, Finančno upravo Republike Slo-

venije in drugimi institucijami ali organizacijami podpisuje do-
kumente zavoda direktor. Računovodja in drugi delavci, ki jih 
določi direktor, podpisujejo dokumente zavoda v mejah pisnih 
pooblastil, če imajo deponiran podpis pri Finančni upravi Re-
publike Slovenije oziroma drugi instituciji v skladu z veljavno 
ureditvijo.«.

4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejavnost 

zavoda:
C/18.120 Drugo tiskanje,
C/18.130 Priprava za tisk in objavo,
C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
G/47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z 

rabljenim blagom,
G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z drugim blagom,
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic,
I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
J/58.110 Izdajanje knjig,
J/58.130 Izdajanje časopisov,
J/58.190 Drugo založništvo,
J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih 

oddaj,

J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi 
filmov, video filmov, televizijskih oddaj,

J/59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih 
oddaj,

J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 
in muzikalij,

J/62.010 Računalniško programiranje,
J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah 

in programih,
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo 

in računalniškimi storitvami povezane 
dejavnosti,

J/63.990 Drugo informiranje,
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin,
L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 

pogodbi,
M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje,
M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo,
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

področju družboslovja in humanistike,
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M/74.200 Fotografska dejavnost,
M/74.300 Prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti,
N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških 

naprav v najem in zakup,
N/78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve,
N/78.200 Posredovanje začasne delovne sile,
N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane 

dejavnosti,
N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev,
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov 

in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče 

dejavnosti za poslovanje,
P/85 Izobraževanje,
P/85.10 Predšolska vzgoja,
P/85.200 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
P/85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje,
P/85/320 Srednješolsko poklicno in strokovno 

izobraževanje,
P/85.410 Posrednješolsko netercialno izobraževanje,
P/85.421 Višješolsko izobraževanje,
P/85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje 

in usposabljanje na področju športa 
in rekreacije,

P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju kulture 
in umetnosti,

P/85.530 Dejavnost vozniških šol,
P/85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za 

starejše in invalidne osebe,
Q/88.910 Dnevno varstvo otrok,
Q/88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo 

brez nastanitve,
R/90.010 Umetniško uprizarjanje,
R/90.030 Spremljajoče dejavnosti za umetniško 

uprizarjanje,
R/91.011 Dejavnost knjižnic,
R/91.012 Dejavnost arhivov,
R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti 

čas,
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S/96.040 Dejavnosti za nego telesa,
S/96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje 

nerazvrščene.«.

5. člen
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predstavnika ustanovitelja imenuje Mestni svet. Vsaj 

en predstavnik ustanovitelja je član Mestnega sveta.«.

6. člen
V 14. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi:
»Do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi sejo sveta 

zavoda dotedanji predsednik sveta zavoda.«.

7. člen
V 15. členu se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o pritožbah v zvezi s statusom udeležencev 

izobraževanja kot drugostopenjski organ,«.

8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen
(1) Za direktorja zavoda za izobraževanje odraslih je 

lahko imenovan, kdor ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pri-

dobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki 
ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,

– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, 
ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,

– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraže-
vanja in

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri 
leta v izobraževanju odraslih.

(2) Kandidat za direktorja mora k prijavi predložiti program 
vodenja zavoda.

(3) Mandat direktorja traja pet let.
(4) Postopek imenovanja direktorja se mora pričeti naj-

manj 4 mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju.
(5) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda.
(6) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata 

za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje andragoškega zbora in
– mnenje ustanovitelja.
(7) Ustanovitelj mora mnenje obrazložiti. Andragoški zbor 

o mnenju glasuje tajno.
(8) Če andragoški zbor ali ustanovitelj ne podata mnenja 

v 20 dneh od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, lahko svet 
zavoda o izbiri odloči brez tega mnenja.

(9) Po prejemu mnenj oziroma po poteku roka iz predho-
dnega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju direktorja s 
sklepom. Svet zavoda o odločitvi obvesti vse prijavljene kandi-
date. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v 
skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.

9. člen
V 25. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če 

nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda 
imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev 
zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo 
pogoje za strokovnega delavca zavoda, vendar največ za eno 
leto.

(2) Če svet zavoda petnajst dni pred prenehanjem man-
data direktorja ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti di-
rektorja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih 
dneh ustanovitelj.«.

10. člen
V 28. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Andragoški zbor ima naslednje naloge:
– obravnava strokovna vprašanja, povezana z izobraže-

valnim delom, in odloča o njih,
– daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o kandidatih za imenovanje direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in 

mnenje o predlogih direktorja za napredovanje strokovnih de-
lavcev ter

– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.«.

11. člen
(1) V 29. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»(1) Strokovni aktivi se oblikujejo na posameznem izo-

braževalnem področju oziroma v dejavnosti in jih sestavljajo 
delavci iz posameznega izobraževalnega programa za odrasle 
oziroma dejavnosti.«.

(2) V drugem odstavku se prva alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– obravnava problematiko posameznega izobraževalne-
ga področja oziroma dejavnosti,«.

12. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:

»30. člen
Vodja izobraževalnega področja opravlja naloge, za kate-

re ga pisno pooblasti direktor, in obsegajo vsaj:
– vodenje dela strokovnega aktiva,
– načrtovanje in organiziranje izobraževanja odraslih,
– analiziranje izobraževalnega dela in njegovih rezultatov,
– spremljanje napredovanja udeležencev,
– opravljanje in organiziranje dejavnosti svetovanja in
– opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim 

načrtom.«.

13. člen
V 32. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(2) Strokovni delavci v javnoveljavnih izobraževalnih 

programih za odrasle morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
obvladati slovenski knjižni jezik, imeti izobrazbo, pridobljeno 
po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje 
oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi 
druge stopnje, imeti pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu 
z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izo-
braževanja, in imeti opravljen strokovni izpit s področja vzgoje 
in izobraževanja.

(3) Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri 
strokovnem izpitu. Pri strokovnih delavcih, ki niso diplomirali 
na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega 
jezika preverja ob prvi namestitvi. Ne glede na prejšnji odsta-
vek je za učitelja v javnoveljavnih izobraževalnih programih 
za odrasle ustrezna tudi pedagoško-andragoška izobrazba, 
pridobljena s študijskim programom za izpopolnjevanje po 
programu za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za 
predavatelje višjih strokovnih šol v obsegu 30 kreditnih točk 
po ECTS.«.

14. člen
V 33. členu se v drugem odstavku besedna zveza »šolsko 

upravo« nadomesti z besedno zvezo »svetom zavoda«.

15. člen
V 38. členu se v prvem odstavku v drugi alineji beseda 

»ravnatelja« nadomesti z besedo »direktorja«.
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KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 603-24/2019
Celje, dne 10. novembra 2020

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

2947. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Ostrožno – sever

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 268. 
in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslov-
nika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, 
št. 4/14) na 1. izredni seji dne 10. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

Ostrožno – sever

1. člen
(1) Odlok o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever (Uradni 

list SRS, št. 3/87 in Uradni list RS, št. 30/90, 18/94, 87/97, 
20/98, 42/99, 55/00, 106/02, 91/05, 95/07 – popr., 31/10 – obv. 
razl., 40/11, 12/14, 15/16 in 46/18) se dopolni z novim uredi-
tvenim območjem EU/1 in novim ureditvenim območjem EU/2, 
ki zajema območji na zemljiških parcelah št. 908/29, 834/47 
in 833/13, vse k.o. 1075 – Ostrožno, po projektu, ki ga je pod 
številko 177-2019 izdelalo projektantsko podjetje Urbanisti, 
d.o.o., Celje.

(2) Projekt iz prejšnjega odstavka je sestavni del tega od-
loka in je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje.

2. člen
V 3. členu se za 6. točko dodata novi 7. in 8. točka, ki se 

glasita:
»7. Ureditveno območje EU/1:
Območje zajema parcelno št. 908/29, k.o. 1075 – Ostro-

žno in je veliko 736 m².
8. Ureditveno območje EU/2:
Območje zajema parcelni št. 834/47 in 833/13, obe 

k.o. 1075 – Ostrožno in je veliko 946 m².«.

3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen
(1) Na območju EU/1, ki je določeno v 7. točki 3. čle-

na, je predvidena izgradnja ene enostanovanjske stavbe. Na 
območju z oznako EU/2, ki je določeno v 8. točki 3. člena, je 
predvidena izgradnja dveh enostanovanjskih stavb.

(2) Tlorisni gabariti vseh stavb, vključno z enostavnimi 
in nezahtevnimi objekti, so določeni s faktorjem zazidanosti 
zemljišč, ki ne sme presegati FZ=0,4, faktor izrabe pa Fi=1,2. 
Enostanovanjska stavba znotraj EU/1 mora biti od sosednjih 
parcel odmaknjena na vzhodu najmanj 2,00 metra, na severu 
in jugu najmanj 4,00 metre ter na zahodu najmanj 10,00 m. 
Enostanovanjska stavba znotraj EU/2 pa mora biti od vseh 
sosednjih parcel odmaknjena najmanj 4,00 metre, od javne 
ceste pa najmanj 8,00 metrov. V primeru soglasja lastnikov 

le teh so lahko tudi bližje. Enostanovanjske stavbe so lahko 
etažnosti do P+M, pri čemer mora biti streha obvezno dvoka-
pnica naklona 33°, sleme mora potekati v smeri vzhod–zahod, 
kolenčni zid v mansardi pa je lahko visok največ 0,80 metra. 
Znotraj EU/1 je dopustna tudi izvedba ravne strehe, pri čemer 
je lahko stavba etažnosti do P+1. Kota pritličja mora slediti 
koti terena, pri čemer je lahko najvišja kota slemena oziroma 
venca stavbe znotraj EU/1 na višini do največ 258,00 m n.v.. 
Nadvišanje terena nad koto pritličja ni dopustno. Arhitekturno 
oblikovanje vseh stavb je lahko sodobno.«.

4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
(1) Pogoji komunalnega urejanja za območji EU/1 in EU/2, 

ki sta določeni v 3. členu, so naslednji:
1. Prometna infrastruktura
1.1. Dostop do parcele, namenjene gradnji znotraj obmo-

čja EU/1, se preko novega priključka zagotovi neposredno na 
kategorizirano občinsko javno pot JP 532373 – Stara cesta.

1.2. Dostop do parcel, namenjenih gradnji znotraj EU/2, 
se preko novega skupnega priključka zagotovi neposredno 
na kategorizirano občinsko lokalno cesto LP 032761 – Ulica 
heroja Rojška.

1.3. Za vsako stavbo je potrebno zagotoviti najmanj dve 
parkirni mesti za osebna vozila ter zagotoviti prostor za hrambo 
koles.

2. Energetska infrastruktura
2.1. Objekt znotraj območja EU1 se napaja iz TP STA-

RA CESTA. Za objekt je predviden nov NN priključek iz nove 
priključno razdelilne omarice RR, ki se postavi na obstoječ ka-
blovod dimenzij 4x70 mm2. Za nov NN priključek je predviden 
vodnik E-AY2Y-J 4x35 RM+1,5 RE mm2, 0,6/1 kV, položen v 
zemljo, pod voznimi in asfaltnimi površinami bo kabel položen 
v zaščitne cevi. Zaščitna cev je tipa TPE Ø110 mm. V zemlji 
mora biti kabel položen v kabelski jarek globine 80 cm. Zaščitna 
cev mora biti pod povoznimi površinami obbetonirana. Objekt 
ima svojo priključno merilno omarico R-DES, ki je nameščena 
na robu parcele.

2.2. Objekta znotraj območja EU2 se napajata iz TP Raz-
gledna. Na območju gradnje poteka obstoječi SN podzemni 
vod v kabelski kanalizaciji. Upoštevan je 1 m varovalni pas 
v obe smeri. Na območju novega uvoza potekajo obstoječi 
NN kablovodi, ki jih je potrebno mehansko zaščititi, položiti z 
obbetonirano zaščitno cev tipa TPE Ø110 mm. Za oba objekta 
je predviden nov NN priključek iz obstoječe priključno merilne 
omarice, ki jo potrebno preurediti. Za nova NN priključka sta 
predvidena vodnika E-AY2Y-J 4x35 RM+1,5 RE mm2, 0,6/1 kV, 
položena v zemljo, pod voznimi in asfaltnimi površinami bosta 
vodnika položena v zaščitne cevi. Zaščitna cev je tipa TPE 
Ø110 mm. V zemlji mora biti kabel položen v kabelski jarek 
globine 80 cm. Zaščitna cev mora biti pod povoznimi površi-
nami obbetonirana. Vsak objekt ima svojo priključno merilno 
omarico R-DES, ki je nameščena na robu parcele. Preurejena 
priključno merilna omarica mora omogočiti priklop dovodne-
ga kabla, treh odvodov za enega obstoječega in dveh novih 
porabnikov in priključno merilno mesto za obstoječi objekt na 
parceli št. 834/71 k.o. Ostrožno. Preurejena priključno merilna 
omarica bo odmaknjena od novega uvoza 1,5 m. Prav tako je 
potrebno dvigniti omarico tako, da bo spodnji rob omarice 0,5 m 
od najvišje točke terena.

2.3. V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upoštevati 
IDZ projekt Načrt električnih instalacij in električne opreme (Sa-
bina Ramšak s.p., št. pr. 21/19, julij 2019) ter pridobiti projektne 
pogoje in soglasje od Elektra Celje, d.d.

3. Telekomunikacijska infrastruktura
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 

obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije. Trase se določijo 
z zakoličbo. S projektom je potrebno predvideti novo teleko-
munikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Tele-
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kom Slovenije možnost priključitve na obstoječe. Projekt TK 
priključka na javno TK omrežje se izdela v fazi izdelave PGD 
dokumentacije in mora biti usklajen s projektom preostalih 
komunalnih vodov.

4. Fekalna kanalizacija
Obe območji se nahajata na območju aglomeracije 

20543 Celje, kjer je že zgrajena javna kanalizacija. Komu-
nalne odpadne vode iz objekta znotraj EU/1 se speljejo v 
javni kanal št. 104152 preko revizijskega jaška št. 6 na koti 
najmanj 244,28 m n.v. ali višje. Komunalne odpadne vode 
iz objektov znotraj EU/2 se speljejo preko revizijskega jaška 
št. 4 v javni kanal št. 105160 na koti najmanj 242,47 m n.v. ali 
višje. Kanalizacijski priključki se izvedejo po dovoznih poteh. 
Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem 
terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, 
ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne 
vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v 
javno kanalizacijo preko črpališča.

5. Meteorna kanalizacija
5.1. Znotraj območja EU/1 se čiste meteorne vode preko 

vodnega zadrževalnika nadalje odvajajo v obstoječe javno 
kanalizacijsko omrežje z enim skupnim priključkom meteornih 
in komunalnih odpadnih voda. Zadrževalni bazen mora biti 
dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z 
enoletno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje 
po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo.

5.2. Znotraj območja EU/2 je v skladu z geološkim mne-
njem (GeoMet d.o.o., št. proj. 113-4/2019, april 2019) možno 
meteorne vode ponikati v vertikalni ponikovalnici v kombinaciji 
z zadrževalnikom meteornih vod.

6. Vodovod
6.1. Oskrba objekta znotraj območja EU/1 je možna iz 

javnega vodovoda PE DN/OD 50 mm.
6.2. Oskrba objektov znotraj območja EU/2 je možna 

iz javnega vodovoda PVC DN/OD 90 mm ali PVC DN/OD 
110 mm, pri čemer se izvede skupni vodovodni priključek po 
novi dovozni cesti. Priključitev na vodovod je možna pod po-
gojem, da je rešeno odvajanje odpadnih voda. Za priključitev 
interne instalacije načrtovanih stavb je potrebno zgraditi vo-
dovodni priključek iz cevi polietilen DN/OD 32 mm – 10 barov.

7. Plin
7.1. Sistemski operater distribucijskega omrežja zemelj-

skega plina v Mestni občini Celje (SODO) ima na širšem 
območju zgrajeno plinovodno omrežje in priključne plinovode.

7.2. Skladno z Energetsko zasnovo in programom plini-
fikacije mesta Celja je potrebno predvideti energetsko oskrbo 
predvidenih objektov na obravnavanem območju z navezavo 
na obstoječe plinovodno omrežje zemeljskega plina.

7.3. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno 
upoštevati veljavno zakonodajo, standarde, tehnične predpise 
in smernice sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v Mestni občini Celje.

(2) Pogoji za varovanje okolja za območji EU/1 in EU/2, 
ki sta določeni v 3. členu, so naslednji:

1. Varstvo voda
Obravnavano območje se ne nahaja v območju vodovar-

stvenega pasu vodnih virov. Onesnažene meteorne vode (olja, 
maščobe) se morajo odvajati v meteorno kanalizacijo preko 
lovilcev olj in maščob, mehansko onesnažene meteorne vode 
pa preko vodnega zadrževalnika v javno kanalizacijo oziroma 
v ponikovalnico. Meteorne in druge odpadne vode iz parcel, 
zunanjih ureditev ali objektov ne smejo biti speljane na cestni 
svet ali naprave za odvodnjavanje cestnega telesa. Projektna 
rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora biti usklajena 
z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in 
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
v vode in javno kanalizacijo. Vsi posegi v prostor, ki bi lahko 
trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lah-
ko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu 
postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija 
RS za vode.

2. Varstvo pred hrupom
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 

v okolju sodi obravnavano območje v II. območje varstva pred 
hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 
55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje 
objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti iz-
vedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo 
obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati 
predpisane mejne ravni hrupa.

3. Varstvo zraka
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti pove-

čanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj 
uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S 
tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.

4. Ravnanje z odpadki
4.1. Za objekte je potrebno zagotoviti zbirno mesto za od-

padke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo 
zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, 
kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto 
je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz 
vozilom za odvoz odpadkov.

4.2. Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati 
tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izva-
jalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

5. Varstvo tal
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je po-

trebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter 
ostalih zelenih površin.

6. Varstvo gozdov
Načrtovana gradnja znotraj območja EU/2 je od ob-

stoječega gozdnega roba oddaljena manj kot eno sestojno 
višino odraslega gozdnega drevja. Glede na rastiščne raz-
mere lahko odraslo gozdno drevje na lokaciji doseže višino 
do 29 metrov. V skladu z določili Odloka o razglasitvi gozdov 
s posebnim pomenom v Mestni občini Celje mora investitor z 
lastnikom gozdnih parcel 833/24 in 833/25 k.o. Ostrožno skle-
niti pisni dogovor o ukrepanju v primeru ogrožanja objekta in 
njegovih funkcionalnih površin, o morebitni odškodninski od-
govornosti v primeru škodnega pojava na objektu ali njegovih 
funkcionalnih površinah in o kritju stroškov zaradi usmerjene-
ga podiranja drevja. Dogovor mora biti sestavni del projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, z njim 
pa je potrebno seznaniti Zavod za gozdove, krajevno enoto 
Celje. Popoln posek drevja v pasu, enakem ocenjeni sestojni 
višini, zaradi poudarjenosti funkcij gozdov in pomena gozda 
kot elementa prostora, ni sprejemljiv. Za nemoteno gospodar-
jenje z gozdovi je potrebno v kar največji možni meri ohraniti 
obstoječe dostopne poti do gozda. Poseganje na gozdni rob, 
s katerim bi bil popolnoma preprečen interventni dostop do 
gozdnih površin, ni dovoljeno.

7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom

7.1. V območju EU/1 in EU/2 so v skladu s predpisi 
s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, 
gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov 
in z odmiki med njimi in odmiki objektov od parcelnih mej so 
ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so 
pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za 
varen umik ljudi in premoženja. Urejeni so dovozi, dostopi ter 
delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z 
vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skla-
dno s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje 
za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno 
upoštevati predpise s področja graditve objektov in s področja 
požarne varnosti.

7.2. Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti 
ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agen-
cije RS za okolje za območje z oznako EU/1 in EU/2 velja 
projektni pospešek tal v (g): 0,15, za območje EU/2 pa: 0,125 
(ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/mpportal/, 
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Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal za po-
vratno dobo 475 let, 1. 2. 2010). Za nadaljnje projektiranje se 
uporablja naveden podatek iz karte projektnega pospeška tal 
in Evrokod 8.

7.3. Območje EU/1 in EU/2 s strani vodotokov ni poplavno 
ogroženo.

7.4. Pri posegih v prostor je potrebno v celoti upoštevati 
Geološki poročili (ARPing d.o.o. št. pr. 054-018-10 in GeoMet 
d.o.o., št. pr. 113-4-2019), ki sta sestavni del projekta iz tega 
odloka.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-6/2019
Celje, dne 10. novembra 2020

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

2948. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika 
o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje 
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 10., 19. in 115. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19), 
78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 
1. izredni seji dne 10. 11. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju  

in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Mestni občini Celje za programsko obdobje 

2015–2020

1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetij-

stva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 
2015–2020 (Uradni list RS, št. 76/15) se v naslovu za besedno 
zvezo »za programsko obdobje 2015–2020« doda besedilo »in 
2021–2022« tako, da sedaj naslov pravilnika glasi: »Pravilnik 
o ohranjanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020 in 
2021–2022«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-11/2020
Celje, dne 10. novembra 2020

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

2949. Sklep št. 2/2020 o ugotovitvi javne koristi 
v k.o. Bukovžlak

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 192., 193. in 194. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 10., 19. in 115. člena Statuta Me-
stne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je 
Mestni svet Mestne občine Celje na 1. izredni seji dne 10. 11. 
2020 sprejel

S K L E P   Š T.   2/2020
o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak

1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izvedba rekonstrukcije 

kategorizirane občinske ceste LC 034131 Bukovžlak–Začret–
Ljubečna, ki po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (RC Planiranje, številka 
65/87 in 64/87, Uradni list SRS, št. 10/89 ter Uradni list RS, 
št. 31/93, 131/03, 61/06, 32/09, 39/09, 80/09, 109/10, 34/12 in 
81/13) in projektu PZI »Pločnik Bukovžlak«, številka 038/20, 
ki ga je izdelalo podjetje RC plan M, d.o.o. iz Celja, na delih 
nepremičnin s parc. št. 1207/5 in parc. št. 1211 obe v k.o. 1083 
– Bukovžlak, nujno potrebna in je v javno korist.

2. člen
Za zagotovitev izvedbe projekta iz prejšnjega člena Me-

stna občina Celje poskrbi za odkup delov nepremičnin iz prej-
šnjega člena na podlagi 197. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17).

V primeru, da sporazumni odkup ne bo mogoč, Mestna 
občina Celje pri pristojni upravni enoti vloži zahtevo za razlasti-
tev delov nepremičnin iz prejšnjega člena na podlagi 199. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

3. člen
Grafični prikaz poteka rekonstrukcije kategorizirane ob-

činske ceste iz prejšnjega odstavka z zakonom zahtevane 
natančnosti je sestavni del tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3502-489/2013
Celje, dne 10. novembra 2020

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

2950. Sklep št. 4/2020 o prenehanju statusa 
grajenega javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne ob-
čine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni 
svet Mestne občine Celje na 1. izredni seji dne 10. 11. 2020 
sprejel

S K L E P   Š T.   4/2020
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra

1. člen
Na podlagi tega sklepa se ukine družbena lastnina v 

splošni rabi na nepremičninah:
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– katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela 1186/2 
(ID 481628), v izmeri 65 m2,

– katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela 
1728/2 (ID 1269100), v izmeri 165 m2,

– katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela 
1728/3 (ID 596889), v izmeri 33 m2,

– katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela 
1728/4 (ID 3452634), v izmeri 38 m2,

– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2093/3 
(ID 5210014), v izmeri 38 m2,
in postanejo last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje, matična številka 5880360000.

2. člen
Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega po-

mena na naslednjih nepremičninah:
– katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela 1260/2 

(ID 7085692), v izmeri 19 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2093/2 

(ID 843776), v izmeri 394 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2093/4 

(ID 4035634), v izmeri 108 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2093/5 

(ID 1011944), v izmeri 184 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 1990/3 

(ID 3531161), v izmeri 35 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 1990/1 

(ID 843778), v izmeri 513 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2013/2 

(ID 1348128), v izmeri 8 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2021/4 

(ID 2549870), v izmeri 40 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2022/2 

(ID 4816848), v izmeri 42 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2021/2 

(ID 1373856), v izmeri 82 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela 2012/2 

(ID 696884), v izmeri 204 m2.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3502-28/2019
Celje, dne 10. novembra 2020

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot

CERKNO

2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah 07 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Cerkno

Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi 124. člena Za-
kona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 
16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) na 
19. redni seji dne 9. 11. 2020 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah 07 Odloka  

o Občinskem prostorskem načrtu  
Občine Cerkno

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (Ura-

dni list RS, št. 28/13, 50/16, 18/17, 23/17, 41/18), v nadaljnjem 
besedilu OPN, ki jih je izdelal Locus d.o.o. v oktobru 2020.

(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem 
sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1973.

2. člen
V OPN se spremeni 84. člen tako, da se glasi:

»84. člen
(poplavna območja)

(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so 
določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in 
potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne 
nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni 
del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne 
nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja pro-
stora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte 
poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je 
pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov 
v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omeji-
tve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, 
ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne 
povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem obmo-
čju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev 
oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo 
ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih 
ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred za-
četkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo. Po 
izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže 
nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte 
razredov poplavne nevarnosti.

(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne 
nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekon-
strukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega 
člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in 
dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem 
voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, 
pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(5) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti pogoje 
oziroma soglasje pristojnega organa.

(6) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati 
že podeljene vodne pravice, ki so bile podeljene po 119. členu 
ZV-1 na območju prostorskega akta.

(7) Za vsak poseg na poplavno območje je potrebno pri-
dobiti projektne pogoje oziroma soglasje/mnenje pristojnega 
mnenjedajalca.«.

3. člen
V Prilogi 2 se pri vseh enotah urejanja prostora, kjer je 

navedeno, zaradi uskladitve s 84. členom briše naslednje be-
sedilo »Usmeritve s področja varstva pred poplavami: V tistem 
delu EUP, ki se nahaja v poplavnem območju, so na obstoječih 
legalno zgrajenih objektih dopustne rekonstrukcija, adaptacija, 
obnova, odstranitev in vzdrževanje obstoječega objekta. Gra-
dnja novih objektov ni dopustna. Za vsak tovrsten poseg na po-
plavnem območju se mora predhodno pridobiti vodno soglasje. 
Z navedenimi posegi se ne sme poslabšati obstoječa poplavna 
varnost. Ohranjati je potrebno obstoječe retenzijske površine.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 900-0012/2020
Cerkno, dne 9. novembra 2020

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič
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2952. Odlok o spremembah in dopolnitvah 01 
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 
Rekonstrukcija vodotoka Cerknica in Cvetkove 
ulice, ceste R3T912, v Cerknem

Občinski svet Občine Cerkno je na podlagi 124. člena Za-
kona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 
16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) na 
19. redni seji dne 9. 11. 2020 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah 01 Odloka  

o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija 
vodotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste 

R3T912, v Cerknem

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vodo-
toka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, v Cerknem 
(Uradni list RS, št. 118/05), v nadaljnjem besedilu OLN, ki jih 
je izdelal Locus d.o.o. v oktobru 2020.

(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem 
sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1974.

2. člen
Spremeni se besedilo 14. člena tako, da se glasi: »Pri 

realizaciji OLN so poleg odstopanj, navedenih v 8. členu od-
loka, dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in 
tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadalj-
njem, podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih, 
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pri-
dobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s hidrotehničnega, 
okoljevarstvenega ali prostorskega vidika, s katerimi pa se 
ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odsto-
panja so dovoljena v primeru, če z njimi soglašajo pristojni 
upravljavci.«

3. člen
Črta se 19. člen.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 900-0012/2020
Cerkno, dne 9. novembra 2020

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

ČRNOMELJ

2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Župančičevih priznanjih

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
ter 6. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, 
št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 
16. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Župančičevih priznanjih

1. člen
V Odloku o Župančičevih priznanjih (Uradni list RS, 

št. 8/95 in 21/02) se 2. člen odloka spremeni tako, da po no-
vem glasi:

»Župančičeva priznanja se podeljujejo fizičnim in pravnim 
osebam, ki so s svojim ljubiteljskim ali poklicnim delom stro-
kovno, aktivno, ustvarjalno, organizacijsko in kakovostno delo-
vali na področju kulturnih dejavnosti ter so dosegli pomembne 
uspehe in dosežke trajnejše vrednosti tako v občini kot izven 
njenih meja, s svojim delom pa so opazno obogatili kulturno 
dejavnost v lokalnem okolju in prispevali k prepoznavnosti ter 
kulturni ozaveščenosti.«

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena odloka tako, da po 

novem glasi:
»Kot listine se podeljujejo za izredno pomembne enkratne 

dosežke in uspehe na področju kulture v preteklem letu ali za 
večletno udejstvovanje na področju kulture v lokalni skupnosti; 
kot plakete pa za dolgoletno življenjsko uspešno in predano 
delovanje na področju kulturnih dejavnosti.«

3. člen
V 5. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Žirija ima pravico, da na podlagi temeljite presoje izjemo-

ma podeli višje priznanje. Pomeni, da predlogu za Župančičevo 
diplomo lahko izjemoma dodeli Župančičevo plaketo, če oceni, 
da predlog presega zahteve za podelitev diplome in izpolnjuje 
pogoje za prejem plakete. Odločitev utemelji občinskemu svetu 
in o tem posebej odloča z glasovanjem.«

Dosedanji drugi odstavek postane tretji.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 90200-003/1995
Črnomelj, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

2954. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet 
Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel 
naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičnini parc. št. 2601/2 k.o. 1541 Loka se 

ukine status javnega dobra in zemljišče postane last Ob-
čine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična 
št. 5880254000.
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II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa na Občin-

skem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 478-242/2020
Črnomelj, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

2955. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ura-
dni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine 
Črnomelj na 16. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičnini parc. št. 498/16 k.o. 1566 Žuniči se, po 

pravnomočnosti geodetske odločbe, ukine status javnega do-
bra in zemljišče postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 
8340 Črnomelj, matična št. 5880254000.

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema sklepa na Občin-

skem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 478-402/2020
Črnomelj, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

IDRIJA

2956. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 
za del EUP ID_1/3_IGs Marof

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in 16. in 23. člena Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 
13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 15. seji dne 5. 11. 2020 
sprejel

S K L E P
o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za del EUP ID_1/3_IGs Marof

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave Odlo-
ka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del EUP 
ID_1/3_IGs Marof (v nadaljevanju OPPN).

(2) Ta OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu 
vodi pod identifikacijsko številko:_______.

2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN 
za del EUP ID_1/3_IGs Marof, ki jih je izdelalo podjetje Studio 
Formika, prostorsko in arhitekturno načrtovanje, d.o.o., oktober 
2020, in so priloga tega sklepa.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje načrtovanja so zemljiške parcele št. 137/2-
del, 143/2, 148, 149, 154/6-del, 155/10-del, 155/11, 533/1-del, 
534/2-del in 551/2-del, vse k.o. 2358 Spodnja Idrija. Zemljišča 
ležijo v enoti urejanja prostora ID_1/3_IGs.

(2) Predmet načrtovanja je sprememba namenske rabe 
prostora za širitev kompleksa Doma upokojencev Idrija, enota 
Marof, z novogradnjo, rekonstrukcijo obstoječih objektov ter 
rušitvijo dela obstoječih objektov.

(3) Za potrebe načrtovanih rešitev za Dom upokojencev 
Idrija, enota Marof se izdela OPPN, s katerim se skladno s 
117. členom Zakona o urejanju prostora spremenita namenska 
raba prostora in določijo prostorski izvedbeni pogoji.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za potrebe izdelave OPPN so bile pridobljene stro-
kovne rešitve – Idejna zasnova širitve kompleksa za Dom 
upokojencev Idrija, enota Marof, ter geodetski načrt območja 
obdelave. Vsebina služi kot usmeritev za izdelavo OPPN.

(2) Morebitne druge potrebne strokovne rešitve se po 
potrebi pridobi z oddajo javnih naročil.

5. člen
(vrsta postopka)

Priprava in sprejem OPPN bo potekala po rednem po-
stopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o 
urejanju prostora.

6. člen
(roki za pripravo prostorskega akta  

in njegovih posameznih faz)
(1) Roki za pripravo OPPN so:

Faza Nosilec Rok
Priprava izhodišč in Sklepa o pripravi OPPN;  
objava v PIS in Uradnem listu

Občina, Načrtovalec Priprava izhodišč – oktober 2020
Objava sklepa – november 2020

Odločitev MOP o izdelavi CPVO Načrtovalec Pridobivanje mnenj o verjetnosti vplivov 
– 30 dni 

Priprava osnutka OPPN in pridobivanje mnenj 
pristojnih nosilcev urejanja prostora

Načrtovalec 30 dni 

Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi 
pridobljenih smernic NUP

Načrtovalec 15 dni po prejetju vseh smernic nosilcev 
urejanja prostora

Javna razgrnitev in javna obravnava Občina Idrija 30 dni
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, 
podanih v času javne razgrnitve

Občina Idrija, načrtovalec 15 dni po zaključku javne razgrnitve
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Sprejem dopolnjenega osnutka in stališč do pripomb 
javnosti v 1. obravnavi na občinskem svetu

Občinski svet Glede na razpisane seje občinskega 
sveta

Izdelava predloga OPPN Načrtovalec 15 dni po sprejetju stališč do pripomb  
s strani OS

Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
na predlog prostorskega akta

Načrtovalec 30 dni

Izdelava usklajenega predloga OPPN Načrtovalec 15 dni po prejemu mnenj nosilcev 
urejanja prostora

Pridobivanje sklepa MOP Občina 30 dni 
Druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem 
svetu

Občinski svet Glede na razpisane seje občinskega 
sveta

Objava odloka v Uradnem listu RS in v PIS Občina Idrija

(2) V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo 
OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.

7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora,  

ki bodo pozvani za podajo mnenja)
(1) Za potrebe izdelave OPPN so bile pridobljene stro-

kovne rešitve – Idejna zasnova širitve kompleksa za Dom 
upokojencev Idrija, enota Marof, ter geodetski načrt območja 
obdelave. Vsebina služi kot usmeritev za izdelavo OPPN.

(2) Morebitne druge potrebne strokovne rešitve se po 
potrebi pridobi z oddajo javnih naročil.

6. člen
(vrsta postopka)

Priprava in sprejem OPPN bo potekala po rednem po-
stopku priprave OPPN, določenem v 119. členu Zakona o 
urejanju prostora.

6. člen
(roki za pripravo prostorskega akta  

in njegovih posameznih faz)
(1) Roki za pripravo OPPN so:

Faza Nosilec Rok
Priprava izhodišč in Sklepa o pripravi OPPN;  
objava v PIS in Uradnem listu

Občina, Načrtovalec Priprava izhodišč – oktober 2020
Objava sklepa – november 2020

Odločitev MOP o izdelavi CPVO Načrtovalec Pridobivanje mnenj o verjetnosti vplivov 
– 30 dni 

Priprava osnutka OPPN in pridobivanje mnenj 
pristojnih nosilcev urejanja prostora

Načrtovalec 30 dni 

Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi 
pridobljenih smernic NUP

Načrtovalec 15 dni po prejetju vseh smernic nosilcev 
urejanja prostora

Javna razgrnitev in javna obravnava Občina Idrija 30 dni
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, 
podanih v času javne razgrnitve

Občina Idrija, načrtovalec 15 dni po zaključku javne razgrnitve

Sprejem dopolnjenega osnutka in stališč do pripomb 
javnosti v 1. obravnavi na občinskem svetu

Občinski svet Glede na razpisane seje občinskega 
sveta

Izdelava predloga OPPN Načrtovalec 15 dni po sprejetju stališč do pripomb  
s strani OS

Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
na predlog prostorskega akta

Načrtovalec 30 dni

Izdelava usklajenega predloga OPPN Načrtovalec 15 dni po prejemu mnenj nosilcev 
urejanja prostora

Pridobivanje sklepa MOP Občina 30 dni 
Druga obravnava in sprejem OPPN na občinskem 
svetu

Občinski svet Glede na razpisane seje občinskega 
sveta

Objava odloka v Uradnem listu RS in v PIS Občina Idrija

(2) V zgornji razpredelnici predvideni roki za pripravo 
OPPN se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin.
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7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani 

za podajo mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat 

za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 
Ljubljana

2. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija 
RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 
Nova Gorica

3. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 
dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana

5. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Du-
najska cesta 22, 1000 Ljubljana

6. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

7. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za 
infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

8. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Direktorat za javno 
zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

9. Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpi-
nova 16, 5000 Nova Gorica

10. Zavod za gozdove Slovenije OE Tolmin, Tumov dre-
vored 17, 5220 Tolmin

11. KOMUNALA d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija
12. ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 

1516 Ljubljana
13. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova 15, 1000 

Ljubljana
14. OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
(2) V postopek priprave prostorskega akta se lahko vključi 

tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave do-
kumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno 
področje, ki ga obravnava izvedbeni akt.

(3) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov 
OPPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direkto-
rat za okolje, Sektor za CPVO. Za potrebe pridobitve mnenj o 
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje je potrebno 
pred tem v postopek vključiti:

1. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE Nova Gorica, 
Delpinova 16, 5000 Nova Gorica

2. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno 
dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana

3. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija 
RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

4. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO 
IN PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana

5. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Du-
najska cesta 22, 1000 Ljubljana

6. Zavod za gozdove Slovenije OE Tolmin, Tumov drevo-
red 17, 5220 Tolmin

7. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, 
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami 
Zakona o urejanju prostora.

9. člen
(seznam strokovnih podlag)

(1) Izdelane so bile naslednje strokovne podlage:
– Idejni načrt širitve kompleksa za Dom upokojencev 

Idrija, enota Marof,
– Geodetski načrt območja OPPN.

(2) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne stro-
kovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora 
ter izdelava okoljskega poročila v primeru, če bo pristojno mini-
strstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite 
presoje vplivov na okolje, bo izdelala strokovna organizacija za 
posamezna področja v sodelovanju z izbranim načrtovalcem ob 
upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in 
način priprave OPPN.

11. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati z dnem objave.

Št. 3500-0012/2020
Idrija, dne 5. novembra 2020

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj

JESENICE

2957. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku 
o občinskih taksah v Občini Jesenice

Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07, 83/09, 108/12, in 2/13 
– popr.), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, 
št. 101/15) in 84. in 119. člena Poslovnika o delu Občinskega 
sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski 
svet Občine Jesenice na 14. redni seji dne 22. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke po Odloku  
o občinskih taksah v Občini Jesenice

1. člen
Vrednost točke iz 4. člena Odloka o občinskih taksah v 

Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07, 83/09, 108/12 in 
2/13 – popr.) od 1. 1. 2021 dalje znaša 0,0618 EUR.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
S 1. 1. 2021 preneha veljati Sklep o določitvi vrednosti 

točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice (Uradni 
list RS, št. 79/19).

Št. 007-16/2020
Jesenice, dne 22. oktobra 2020

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

KOČEVJE

2958. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta Občine Kočevje (SD OPN 2 – nova 
gospodarska cona GATER)

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 32. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni 
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list RS, št. 32/15) je župan Občine Kočevje dne 4. 11. 2020 
sprejel

S K L E P
o ustavitvi postopka priprave sprememb  

in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Kočevje (SD OPN 2 – nova  

gospodarska cona GATER)

1. člen
Postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta Občine Kočevje (SD OPN 2 – nova go-
spodarska cona GATER), ki se je začel s Sklepom o začetku 
priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta Občine Kočevje (SD OPN 2 – nova gospodarska cona 
GATER) (Uradni list RS, št. 14/17, z dne 24. 3. 2017), se 
ustavi.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in na spletni strani Občine Kočevje ter začne veljati z dnem 
objave.

Št. 350-5/2017-67(409)
Kočevje, dne 4. novembra 2020

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

KOPER

2959. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne zdravstvene službe na primarni ravni 
na področju družinske medicine

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

zdravstvene službe na primarni ravni  
na področju družinske medicine

Št. 160-1/2020 
Koper, dne 6. novembra 2020 

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdra-
vstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečišče-
no besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 
– odl. US, 73/19 in 82/20) in 27. člena Statuta Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list 
RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in s soglasjem Ministrstva 
za zdravje št. 0142-193/2020/5 z dne 13. 8. 2020 ter Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-2/2020-DI/8 z 
dne 24. 8. 2020 je Občinski svet Mestne občine Koper na seji 
dne 5. novembra 2020 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

zdravstvene službe na primarni ravni  
na področju družinske medicine

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Ko-

per (v nadaljevanju: občina) določa vrsto, območje in predviden 
obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in 
možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje 
javne zdravstvene službe na področju družinske medicine.

S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov 
za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstve-
no dejavnost.

2. člen
Ta odlok ureja podelitev koncesije na področju zdravstve-

ne dejavnosti družinske medicine na območju Mestne občine 
Koper v predvidenem obsegu 1,00 tima za obdobje petnajstih 
let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti 
z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa 
zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

3. člen
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more 

zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je 
določen z mrežo javne zdravstvene službe in ne more zagoto-
viti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju 
zdravstvene dejavnosti družinske medicine, predvsem zaradi 
pomanjkanja kadrovskih in prostorskih možnosti.

4. člen
Javno službo v zdravstveni dejavnosti družinske medicine 

lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne 
in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, 
podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo 
način izvajanja javne službe.

5. člen
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi 

za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnosti na področju družinske medicine 

na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in 
za svoj račun na podlagi pooblastila občine.

6. člen
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpi-

sa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost 

zdravstvene dejavnosti na področju družinske medicine, vse-
bovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno 
dejavnost.

7. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z 

zakonom in tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe 
tega odloka.

Razpisna dokumentacija se sočasno z javnim razpisom 
objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in 
mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, 
ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije iz-

polnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno de-
javnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih do-
loča zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine 
in merila, glede na posebnost zdravstvene dejavnosti na po-
dročju družinske medicine, določene v razpisni dokumentaciji.
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9. člen
V primeru, ko je koncedent lokalna skupnost, koncesijo 

podeli pristojni urad občinske uprave za področje zdravstva s 
soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri 
koncesionarja.

Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, 
občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo, ki jo v 
imenu občine sklene župan.

10. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesij-

ske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in 
koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obve-
znosti, izvaja urad občinske uprave, pristojen za zdravstvo.

11. člen
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

12. člen
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na 

način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno 
dejavnost.

13. člen
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 

druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

14. člen
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se 

uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, 
ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni po-
sebej urejeno.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 160-1/2020
Koper, dne 5. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sul conferimento della concessione  

per l'attuazione del servizio pubblico sanitario  
a livello primario nel settore della  

medicina generale

Prot. n. 160-1/2020 
Capodistria, 6 novembre 2020 

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 44/a della Le-
gge sull'attività sanitaria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 23/05 
– testo consolidato ufficiale, 15/08 – Sigla: ZPacP, 23/08, 
58/08 – Sigla: ZZdrS-E, 77/08 – Sigla: ZDZdr, 40/12 – Sigla: 
ZUJF, 14/13, 88/16 – Sigla: ZdZPZD, 64/17, 1/19 – Sentenza 

della CC, 73/19 e 82/20) e dell'articolo 27 dello Statuto del Co-
mune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 
e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 
e 33/18) e previo consenso del Ministero per la salute n. 0142-
193/2020/5 del 13 agosto 2020 e dell'Istituto di assicurazione 
sanitaria della Slovenia n. 0141-2/2020-DI/8 del 24 agosto 
2020, il Consiglio del Comune città di Capodistria, riunitosi alla 
seduta il 5 novembre 2020, approva il seguente

D E C R E T O
sul conferimento della concessione  

per l'attuazione del servizio pubblico sanitario  
a livello primario nel settore della  

medicina generale

Articolo 1
Il presente decreto rappresenta l’atto di concessione, 

con il quale il Comune città di Capodistria (nel testo a seguire: 
comune) determina il tipo, il territorio e l’estensione prevista 
dell'attività oggetto della concessione, la durata della stessa 
e la possibilità di proroga del rapporto di concessione per 
l'attuazione del servizio pubblico sanitario nel settore della 
medicina generale.

Con il presente atto di concessione si determina i motivi 
per il conferimento della concessione in conformità alla legge 
che regola l'attività sanitaria.

Articolo 2
Il presente decreto regola il conferimento della concessio-

ne nel settore dell'attività sanitaria di medicina generale nel ter-
ritorio del Comune città di Capodistria nell'estensione prevista 
di 1,00 squadra di lavoro per il periodo di quindici anni dal primo 
giorno di attuazione dell'attività oggetto della concessione con 
possibilità di proroga alle modalità e condizioni, come stabilite 
dalla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 3
La concessione si conferisce perché l'ente sanita-

rio non riesce a garantire l'attuazione dell'attività sanitaria 
nell’estensione stabilita con la rete del servizio pubblico sani-
tario e non riesce a garantire l’accessibilità richiesta ai servizi 
sanitari nel settore dell’attività sanitaria di medicina generale, 
soprattutto per motivi di mancanza di personale e di spazio.

Articolo 4
Possono svolgere il servizio pubblico nell'ambito 

dell'attività sanitaria di medicina generale, in base alla conces-
sione, soggetti giuridici e fisici, sloveni e non, se soddisfano le 
condizioni, stabilite dalla legge, dagli atti normativi, dal decreto 
e da altre disposizioni che regolano la modalità di attuazione 
del servizio pubblico.

Articolo 5
La concessione rappresenta l'autorizzazione conferita al 

soggetto fisico o giuridico per l'attuazione del servizio pubblico 
sanitario.

Il concessionario svolge l'attività sanitaria nel settore della 
medicina generale in base alla concessione a nome e per conto 
proprio in base all'autorizzazione del Comune.

Articolo 6
La concessione si conferisce in base al bando di gara 

pubblico, pubblicato sulla pagina web del Comune e sul portale 
degli appalti pubblici.

Il bando di gara deve contenere, oltre ai dati relativi alla 
particolarità dell'attività sanitaria nel settore della medicina 
generale, anche i dati richiesti dalla legge che regola l'attività 
sanitaria.
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Articolo 7
La documentazione del bando dev'essere conforme alla 

legge e al presente decreto. In caso di discordanza, si applica-
no le disposizioni del presente decreto.

La documentazione del bando si pubblica, contemporane-
amente al bando di gara pubblico, sulle pagine web del Comu-
ne o sul portale degli appalti pubblici e deve contenere almeno 
i contenuti previsti dalla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 8
Per l'acquisizione e l'attuazione della concessione, 

l'offerente deve soddisfare le condizioni stabilite dalla legge 
che regola l'attività sanitaria e le altre disposizioni, specificate 
nella documentazione del bando.

Nella selezione del concessionario, il Comune considera 
le misure stabilite dalla legge che regola l'attività sanitaria, le 
altre circostanze e le misure relative alla particolarità dell'attività 
sanitaria nel settore della medicina generale, come stabilite 
nella documentazione del bando.

Articolo 9
Nel caso in cui il concedente sia la comunità locale, con-

ferisce la concessione l'ufficio dell'amministrazione comunale, 
competente per il settore sanitario previo consenso del mini-
stero, competente alla salute, con determina sulla selezione 
del concessionario.

Il Comune e il concessionario regolano i rapporti reciproci 
relativi all'attuazione della concessione tramite il contratto di 
concessione; il contratto viene stipulato a nome del Comune 
dal Sindaco.

Articolo 10
L'ufficio dell'amministrazione comunale, competente alla 

sanità, svolge il controllo sull'attuazione della determina e del 
contratto di concessione nella parte che concerne il rapporto 
tra il Comune e il concessionario ovv. i diritti e obblighi reciproci 
degli stessi.

Articolo 11
Il contratto di concessione cessa alla modalità e alle 

condizioni, stabilite dalla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 12
Il Comune toglie al concessionario la concessione con 

apposita determina, alla modalità e alle condizioni, stabilite 
dalla legge che regola l'attività sanitaria.

Articolo 13
La concessione non è oggetto di eredità, vendita, trasfe-

rimento o altro tipo di negozio giuridico. Il negozio giuridico in 
contrasto con la frase precedente è nullo.

Articolo 14
Per le concessioni, inclusa la regolazione della tutela 

giudiziaria, si applica la legge che regola il conferimento delle 
concessioni, se la legge che regola l'attività sanitaria non regola 
la questione in oggetto.

Articolo 15
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

Prot. n. 160-1/2020
Capodistria, 5 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

2960. Odlok o spremembah Odloka 
o subvencioniranju varstva otrok

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o spremembah Odloka o subvencioniranju 

varstva otrok

Št. 602-30/2020 
Koper, dne 6. novembra 2020 

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 
št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 
in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 
5. novembra 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o subvencioniranju 

varstva otrok

1. člen
V drugi točki drugega odstavka 2. člena Odloka o subvenci-

oniranju varstva otrok (Uradni list RS, št. 3/17, v nadaljevanju: od-
lok) se besedilo »je uvrščen na centralni čakalni seznam ter« črta.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 602-30/2020
Koper, dne 5. novembra 2020

Župan
Mestne občine Koper

Aleš Bržan

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città 
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e 
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulle modifiche del Decreto  

sul sovvenzionamento delle spese  
di sorveglianza dei bambini

Prot. n. 602-30/2020 
Capodistria, 6 novembre 2020 

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

Ai sensi degli articoli 21 e 29 della Legge sulle autonomie 
locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato 
ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Si-
gla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: 
ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE) e dell'articolo 27 dello 
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Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale 
nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 
67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città 
di Capodistria, riunitosi alla seduta il 5 novembre 2020, approva 
il seguente

D E C R E T O
sulle modifiche del Decreto  

sul sovvenzionamento delle spese  
di sorveglianza dei bambini

Articolo 1
Nel secondo punto del secondo comma dell'articolo 2 del 

Decreto sul sovvenzionamento delle spese di sorveglianza dei 
bambini (Gazzetta Ufficiale della RS n. 3/17, nel testo a segui-
re: decreto) viene depennato il testo »egli sia stato inserito nella 
lista d'attesa centralizzata e«.

Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

Prot. n. 602-30/2020
Capodistria, 5 novembre 2020

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Aleš Bržan

KRANJ

2961. Obvezna razlaga 1.105 a točke 47. člena 
Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu 
Mestne občine Kranj

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 37/19 – UPB2) in 162. člena Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 18/17, 23/17) je Me-
stni svet Mestne občine Kranj na 19. seji dne 14. 10. 2020 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O

1.105 a točke 47. člena Odloka o izvedbenem prostorskem 
načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. 
popr., 63/16 – obv. razl., 20/17, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – 
popr., 1/18 – obv. razl., 23/18 – popr., 41/18 – popr., 76/19)

v naslednjem besedilu:
»Določbe v 1.105 a točki 47. člena Odloka o izvedbenem 

prostorskem načrtu Mestne občine Kranj je treba razumeti tako, 
da je ustrezna velikost minimalnih parcel, namenjenih gradnji 
za gradnjo (legalizacijo) stanovanjskih stavb na zemljiščih parc. 
št. 979/5 in 979/7, obe k.o. Podreča, zagotovljena z izpolnitvijo 
pogojev iz te točke glede obveznosti odkupov zemljišč ali pri-
dobitvi stavbne pravice. Za gradnjo (legalizacijo) stanovanjskih 
stavb na zemljiščih 979/5 in 979/7, obe k.o. Podreča, ne veljajo 
v četrtem odstavku 2.5.1 točke 25. člena določeni pogoji za 
velikost minimalnih parcel, namenjenih gradnji.«

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-66/2020
Kranj, dne 14. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

Zanj
Janez Černe

podžupan

2962. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Mestne občine Kranj

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 134/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 
20. seji dne 11. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi 

sredstev proračunske rezerve  
Mestne občine Kranj

1. člen
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne 

občine Kranj (Uradni list RS, št. 34/20, v nadaljevanju: Od-
lok) se v prvem členu spremeni tako, da se besedilo v celoti 
glasi:

»Sredstva proračunske rezerve do višine največ 
800.000 EUR se uporabijo za financiranje izdatkov v zvezi z 
epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in pre-
prečevanjem množičnega pojava te nalezljive bolezni.«

2. člen
Besedilo drugega člena Odloka se spremeni tako, da se 

glasi:
»Sredstva iz prvega člena tega odloka se uporabijo za 

financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov, 
vključno z nakupom zaščitnih sredstev in opreme, vzposta-
vitvijo ustreznih, ločenih prostorov za namestitev okuženih 
občanov, in odpravljanja posledic epidemije ter množičnega 
pojava nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju 
Mestne občine Kranj.«

3. člen
V četrtem členu se za besedno zvezo »zaradi razglašene 

epidemije« doda besedilo »in preprečevanja množičnega poja-
va nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-22/2020-14
Kranj, dne 12. novembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

Zanj
Janez Černe

podžupan

2963. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja 
prostora KR PL 37

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – 
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) 
je Mestni svet Mestne občine Kranj na 19. seji dne 14. 10. 
2020 sprejel
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S K L E P
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja  

prostora KR PL 37

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifika-

cijsko številko 1705, ki se nanaša na zemljišča parcel oziroma 
del parcel št.: 346/1, 346/10, 346/11, 346/14, 346/15, 346/16, 
346/8, 346/9, 347/6, 348/9, 504/2, vse k.o. 2123-ČIRČE in se 
po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne 
občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 
– obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 01/18 – 
obv. razlaga, 23/18 – popr, 41/18 – popr., 76/19; v nadaljnjem 
besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja prostora 
(EUP) KR PL 37 z namensko rabo prostora SSv – stanovanjske 
površine večstanovanjskih stavb namenjene bivanju s spre-
mljajočimi dejavnostmi.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se do-

pusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega po-
goja omejitve površine trgovske stavbe, določenega v četrtem 
odstavku 9. člena Odloka o IPN MOK (podtočka 2.1.1.2), tako 
da se trgovska dejavnost lahko združi v površini do 2500 m2 v 
eni stavbi na zahodni strani območja (kare 2).

3. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se, 

ob izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, dopusti individual-
no odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja parkirnega 
normativa, določenega v četrtem odstavku 21. člena Odloka 
o IPN MOK, tako da se pri izračunu parkirnih mest (v nada-
ljevanju PM) za večstanovanjske stavbe upošteva minimalno: 
1,5 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj (za obiskovalce).

Ukrepi trajnostne mobilnosti za območje EUP KR PL 37 
so:

– ureditev peš dostopa do obstoječega avtobusnega po-
stajališča (»Stolpnice«) na Cesti 1. maja;

– ureditev prostora za parkiranje koles v kolesarnicah, ki 
so lahko v sklopu stavb ter na površinah pri vhodih v stavbe, v 
normativu vsaj 2 PM kolo / stanovanje + 1 PM kolo / 5 stanovanj 
(za obiskovalce);

– zagotoviti dodatna vsaj 3 PM za druga enosledna vozila 
na vsakih 100 PM za osebna motorna vozila;

– vzpostavitev postaje za izposojo koles z ureditvijo kole-
sarskih poti z navezavo na kolesarsko omrežje;

– ureditev vsaj 1 PM za souporabo vozil na vsakih 100 PM 
za osebna motorna vozila;

– ureditev vsaj 1 naprave za napajanje električnih avtomo-
bilov na vsakih 100 PM za osebna motorna vozila.

4. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor 

mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če pre-
neha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali 
predodločba.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 350-32/2020-57
Kranj, dne 11. novembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

Zanj
Janez Černe

podžupan

KRANJSKA GORA

2964. Odlok o ustanovitvi Komisije za varstvo pravic 
uporabnikov javnih dobrin

Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 12/06, 38/10 – ZUKN, 57/11), 16. člena Odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora 
(Uradni list RS, št. 36/12, 44/16) in 16. člena Statuta Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Ob-
čine Kranjska Gora na 12. redni seji dne 4. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Komisije za varstvo pravic 

uporabnikov javnih dobrin
1. člen

Odlok ureja ustanovitev, organizacijo, način dela ter dol-
žnosti in pravice Komisije za varstvo pravic uporabnikov javnih 
dobrin (v nadaljevanju komisija) in določa organ, ki opravlja 
zanjo administrativno strokovna opravila.

2. člen
Komisija se ustanovi kot organ varstva pravic uporabni-

kov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem obveznih in 
izbirnih lokalnih gospodarskih služb v Občini Kranjska Gora za 
naslednja področja:

– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavin-

ske vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komu-

nalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v za-

vetišče,
– upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje poko-

pališč in pogrebne storitve,
– oskrba z energetskimi plini iz omrežja in oskrba s to-

plotno energijo,
– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, 

ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju 
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi 
naselje,

– varstvo pred požarom.

3. člen
Komisija ima pet članov, ki so predlagani s strani uporab-

nikov – občanov.
Predloge zbere Komisija za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja, ki poda predlog občinskemu svetu. Komisijo za 
varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin imenuje občinski svet.

Komisija na prvi seji izmed sebe izbere predsednika in 
namestnika predsednika, ki nadomešča predsednika v primeru 
njegove odsotnosti.

4. člen
Za člane komisije ne morejo biti imenovani člani občinske-

ga sveta, člani njegovih odborov in komisij, člani nadzornega 
odbora občine, člani poslovodstev javnih podjetij in javnih za-
vodov in tudi ne člani njihovih nadzornih organov.

5. člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v prime-

ru njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
Za sklicevanje sej, vodenje in odločanje na sejah se smi-

selno uporabljajo določbe Poslovnika občinskega sveta, ki se 
nanašajo na komisije in odbore občinskega sveta.

Gradivo za seje komisije mora biti poslano članom tako, 
da ga prejmejo vsaj tri dni pred sejo, razen v izjemnih primerih.
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6. člen
Administrativno strokovna opravila za komisijo zagota-

vlja Služba za gospodarske javne službe in investicije Občine 
Kranjska Gora.

7. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih 

dobrin in daje županu ter občinskemu svetu pripombe in predlo-
ge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, 
da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva 
uporabnikov javnih dobrin,

– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v zvezi z 
načrtovanjem in financiranjem gospodarskih javnih služb in 
s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih 
organov Občine Kranjska Gora,

– usklajuje interese uporabnikov javnih dobrin v zvezi z 
organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,

– zastopa interese uporabnikov javnih dobrin, opozarja na 
pomanjkljivosti in predlaga izboljšave na področju zagotavljanja 
javnih dobrin,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in akti občine.

8. člen
Župan in občinski svet sta dolžna obravnavati pisne pre-

dloge in pripombe, poročila in priporočila komisije in jo o svojih 
stališčih in ukrepih pisno seznaniti.

9. člen
Delo komisije je javno.
Javnost se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi 

za varovanje osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vse-
bujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom 
ali splošnim aktom občine zaupne narave oziroma državna, 
vojaška ali uradna tajnost.

10. člen
Mandat članov komisije preneha s potekom mandata 

članov občinskega sveta.

11. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati dan po objavi.
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi Komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin, štev. 
007-2/2020-1 z dne 26. 8. 2020, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 0007-2/2020-1 z dne 26. avgusta 2020.

Št. 007-2/2020-2
Kranjska Gora, dne 4. novembra 2020

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

2965. Odlok o spremembi in dopolnitvi 
Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Kranjska Gora

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena 
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19), 1. in 
4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami 

komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) ter na podlagi 
Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je 
Občinski svet Občine Kranjska Gora na 12. seji dne 4. 11. 
2020 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o podlagah  

za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju  

Občine Kranjska Gora
1. člen

V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kranjska 
Gora (Uradni list RS, št. 79/19, 81/20) se za 6. členom doda 
nov člen 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
(mnenja)

Za izračun komunalnega prispevka se upoštevajo mnenja 
pristojnih mnenjedajalcev.«

2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(faktor namembnosti)

Faktor namembnosti objektov (Fn) znaša:
Vrsta objekta Fn
1 – STAVBE
1110 – enostanovanjske stavbe kot samostojne 
hiše, vile, kmečke hiše in druge podeželske hiše, 
počitniške hišice in podobne enostanovanjske 
hiše, razen vrstne hiše ali dvojčki, v katerih je 
eno stanovanje, kjer ima vsako stanovanje svojo 
streho in lasten vhod iz pritličja in nestanovanjske 
kmetijske stavbe pod oznako 1271

0,80

1121 dvostanovanjske stavbe kot samostojne 
hiše, vrstne hiše ali dvojčki, v katerih sta po dve 
stanovanji in enostanovanjske stavbe,  
ki so po klasifikaciji CC-SI označene kot 1110, kot  
so vrstne hiše ali dvojčki z enim stanovanjem, kjer 
ima vsako stanovanje svojo streho in lasten vhod  
iz pritličja.

1,00

124 – stavbe za promet in stavbe za izvajanje 
komunikacij 0,50

125 – industrijske stavbe in skladišča 0,50
127 – druge nestanovanjske stavbe 0,50
OSTALE VRSTE STAVB, v to skupino se razvrščajo 
tri- in večstanovanjske stavbe, nestanovanjske 
stavbe, poslovne stavbe, stanovanjsko-poslovne 
stavbe, kombinirane stavbe z različnimi 
klasifikacijami in vse ostale stavbe, ki niso 
razvrščene v zgornje skupine.

1,30

2 – GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 0,50
3 – DRUGI GRADBENI POSEGI 0,50

«

3. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 032-9/2020-5
Kranjska Gora, dne 4. novembra 2020

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat
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2966. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni 
list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ in 101/13 – ZDavNepr 
in 22/14 – odl. US), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – 
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) ter 
na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni 
list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 
12. seji dne 4. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora

1. člen
V Odloku o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 69/19) se 
v 10. členu črtajo peti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek 
ter spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:

»(4) Namen uporabe zazidanega stavbnega zemljišča se 
privzame iz podatka o dejanski rabi stavbe.«

Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.

2. člen
V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Če namen stavbnega zemljišča ni skladen s predvi-

denim namenom iz gradbenega oziroma uporabnega dovolje-
nja se število točk za stanovanjski namen pomnoži s faktorjem 
1,5 in za poslovni namen s faktorjem 1,3.«

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2021.

Št. 032-9/2020-6
Kranjska Gora, dne 4. novembra 2020

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

2967. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o enkratnem prispevku za novorojence 
v Občini Kranjska Gora

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjske Gora (Ura-
dni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora 
na 12. redni seji dne 4. 11. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o enkratnem 

prispevku za novorojence  
v Občini Kranjska Gora

1. člen
6. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo:

– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– kopija prve strani bančnega računa novorojenca ali 

starša, ki uveljavlja pravico do prispevka (kamor naj bo naka-
zan prispevek)

– kopija potrdila o davčni številki novorojenca,«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00200-2/2003-3
Kranjska Gora, dne 5. novembra 2020

Župan 
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

LJUBLJANA

2968. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 17. seji 
dne 16. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne  
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti  

v Mestni občini Ljubljana

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Lju-

bljana kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega 
razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje 
in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje 
koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju fizioterapije v Mestni občini Ljubljana.

S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstve-
no dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno 

dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni 
dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje po-
goje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in 
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Konce-
sija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati 
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z 
mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdra-
vstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za 
svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

3. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana 

določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesij-
ske dejavnosti:

– fizioterapija v predvidenem obsegu 1,00 programa.
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Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti 
se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opra-
vljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve 
koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določeni-
mi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju fizioterapije se podeli na podlagi izvedenega jav-
nega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na 
portalu javnih naročil.

Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

5. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu 

s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru 
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo 
določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti 
enaki podatkom objavljenega javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh 
koncedenta ali na portalu javnih naročil.

6. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske 

dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpi-
sne dokumentacije.

Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, 
določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in 
izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne 
dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem 
ministrstva, pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja 
koncedent odloči z odločbo, s katero ponudniku, katerega 
ponudba je bila v postopku izbora ocenjena najbolje, podeli 
koncesijo.

7. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmer-

ja v zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in kon-

cesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med 
koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne 
pravice in obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora 
na zahtevo koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, 
poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša 
na opravljanje koncesijske dejavnosti.

9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način 

in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno 
dejavnost.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1705-2/2020-9
Ljubljana, dne 16. novembra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

LOG - DRAGOMER

2969. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o splošnih merilih in pogojih prostorskih 
ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

Na podlagi 124. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Log - 
Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine 
Log - Dragomer na 5. dopisni seji dne 21. 10. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih 

merilih in pogojih prostorskih ureditvenih 
pogojev za Občino Vrhnika

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se izvedejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih po-
gojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš časopis, 
št. 292/03, 323/06 – obvezna razlaga, Uradni list RS, št. 32/18, 
72/18 – obvezna razlaga) (v nadaljevanju odlok), ki še naprej 
veljajo le za območje Občine Log - Dragomer.

II. OPREDELITEV POSEGOV V PROSTOR

2. člen
Briše se 7. člen odloka.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3500-5/2019
Log, dne 21. oktobra 2020

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik

MURSKA SOBOTA

2970. Sklep z javnim naznanilom o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega 
načrta za trgovsko cono Murska Sobota – 
zahod (prizidava Maximus)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 112. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 (v nadaljnjem be-
sedilu ZUreP-2) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 
39/15 in 69/17) izdajam
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S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta  

za trgovsko cono Murska Sobota – zahod 
(prizidava Maximus)

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in do-

polnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko 
cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus), katerega 
je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz 
Murske Sobote.

II.
Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil 

v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2. nadstropje) ter na 
sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Jav-
na razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od ponedeljka 
30. novembra 2020 do ponedeljka 4. januarja 2021. Dopolnjen 
osnutek bo objavljen na spletni strani Mestne občine Murska 
Sobota: https://www.murska-sobota.si/.

III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku 

prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične 
osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključ-
no do ponedeljka 4. januarja 2021. Pripombe in pobude se 
lahko podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, 
Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska 
Sobota ali po elektronski poti na naslov mestna.obcina@mur-
ska-sobota.si. Občina bo pripombe preučila, do njih zavzela 
stališča ter jih javno objavila.

IV.
Zaradi aktualnih epidemioloških razmer v državi v času 

javne razgrnitve ne bo možno izvesti javne obravnave. Mestna 
občina Murska Sobota zato v skladu s priporočili Ministrstva 
za okolje in prostor zainteresirano javnost poziva, da morebi-
tna vprašanja oziroma predloge naslovi na e-naslov mestna.
obcina@murska-sobota.si oziroma telefonsko na sodelavce 
oddelka za okolje in prostor.

V.
Osebni podatki se v delih, ki se nanašajo na stališča 

do pripomb javnosti, lahko zbirajo in obdelujejo v skladu s 
56. členom ZUreP-2. Osebni podatki se lahko objavijo le, če 
posameznik s tem soglaša.

VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 

spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

Št. 3505-0005/2019-15(740)
Murska Sobota, dne 12. novembra 2020

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek

PODČETRTEK

2971. Sklep o ukinitvi družbene lastnine 
v splošni rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
13. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splo-
šni rabi na nepremičnini parc. št. 1351/4, površine 456 m2, 
k. o. 1210 – PRISTAVA.

2. Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži 
lastninska pravica v korist Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 
3254 Podčetrtek, matična številka 5883997000.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0004/2020-16
Podčetrtek, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja

REČICA OB SAVINJI

2972. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Rečica ob Savinji

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena 
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 
1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povpreč-
nih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vr-
stami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 15. člena 
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 12. seji dne 22. 10. 
2020 sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 

Občine Rečica ob Savinji

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju celotne Občine Rečica ob Savinji.

(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:

– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere in

– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo.

(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlo-
kom, so:

– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 
in deležem površine objekta (Dto),

– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komu-

nalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
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2. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Rečica ob Savinji se odmerja za naslednjo 
komunalno opremo:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo,
– javne površine.

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot 
v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa 
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in 
izračun komunalnega prispevka.

(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
je prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki 
ga zavezanec plača občini. Šteje se, da so s plačilom komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani vsi 
stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opremo 
v razmerju do občine, razen gradnje tistih delov priključkov, ki 
so v zasebni lasti.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

4. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme  

na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po 

posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz 
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunal-
ne opreme, znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Cpo (EUR/m2) Cto (EUR/m2)

Cestno omrežje 17,50 48,00

Vodovodno omrežje 6,50 17,00

Kanalizacijsko omrežje  
za komunalno odpadno vodo 5,40 11,00

Javne površine 0,70 2,00

5. člen
(prispevna stopnja zavezanca (psz))

Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto 
obstoječe komunalne opreme je:

Obstoječa komunalna oprema psz ( %)

Cestno omrežje 21

Vodovodno omrežje 55

Kanalizacijsko omrežje za komunalno  
odpadno vodo 83

Javne površine 100

6. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)  

in deležem površine objekta (Dto)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 

in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 
0,3:0,7.

7. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))

Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste 
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa kla-
sifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objek-
tov, znaša 1, razen za naslednje vrste objektov:
CC-SI –  
klasifikacijska 
raven področja

CC-SI – klasifikacijska raven razreda Fn

Stavbe 1110 Enostanovanjske stavbe  0,7
1121 Dvostanovanjske stavbe  0,7
1122 Tri in večstanovanjske stavbe  0,7
121 Gostinske stavbe  1,1
123 Trgovske stavbe in stavbe za 

storitvene dejavnosti
 1,1

125 Industrijske in skladiščne 
stavbe

 1,3

126 Stavbe splošnega družbenega 
pomena

 0,5

127 Druge nestanovanjske stavbe  0,7
Gradbeni  
inženirski  
objekti

2 Gradbeni inženirski objekti  0,5

Drugi gradbeni 
posegi

3 Drugi gradbeni posegi  0,5

8. člen
(računski faktor površine (Fp))

(1) Računski faktor površine (Fp) je 2,5.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za stavbo, ki je v 

fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino gradbene 
parcele stavbe pri odmeri komunalnega prispevka upošteva 
površina gradbene parcele iz dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo s področja 
graditve objektov in prostorskega načrtovanja.

(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun 
komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele 
stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine 
zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).

(4) Določba iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri 
odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opre-
mo zaradi naknadne priključitve ali legalizacije objekta, če ni 
na voljo natančnejših podatkov.

(5) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo zaradi graditve, se za stavbe, ki se jim v 
skladu z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene par-
cele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, pri izračunu 
komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele 
stavbe upošteva površina, določena na način iz tretjega od-
stavka tega člena.

III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komuna-

lo opremo se oprosti za gradnjo:
– neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, 

ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država 
in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno 
delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opra-
vljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov, v višini 100 %;

– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI: 1271) v višini 
20 %,
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– drugih stavb – samo gasilski domovi (CC-SI: 12740) v 
višini 100 %,

– stavbe za šport (CC-SI 1265) v višini 30 %,
– objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (CC-SI: 241) v 

višini 50 %.
(2) Ob oprostitvi iz tega člena mora občina oproščena 

sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov 
občinskega proračuna.

IV. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

10. člen
(določitev vrste obstoječe komunalne opreme,  

na katero zavezanec priključi svoj objekt)
(1) Kadar se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki 

je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne 
opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo 
omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Kadar se komunalni prispevek odmeri za obstoječi 
objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se 
mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto ko-
munalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt 
ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, 
ugotovi na podlagi podatkov lastnika oziroma zavezanca, ki 
so podani ob vlogi in upravljavca te vrste komunalne opreme.

(3) Za vse stavbe se upošteva, da se priključujejo na 
cestno omrežje in javne površine.

11. člen
(enačba za izračun komunalnega prispevka  

za obstoječo komunalno opremo)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme se za stavbe izračuna tako, da se seštejeta 
delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo 
stavbe, in delež, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe, 
in sicer po naslednji enačbi:

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i)  
x Dto x Fn)) x psz(i)

Zgornje oznake pomenijo:
KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za po-

samezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
AGP: površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale opre-

me na m2 gradbene parcele stavbe,
Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunal-

nega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne 

opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen 

uporabe,
psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme ( %),
i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme se za gradbene inženirske objekte izračuna 
po naslednji enačbi:

KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i)

Zgornje oznake pomenijo:
AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta, 
druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prvem 

odstavku tega člena.

(3) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se 
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispe-
vek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega 
odstavka tega člena.

(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov 
komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komu-
nalne opreme.

12. člen
(bruto tlorisna površina)

(1) Bruto tlorisna površina se izračuna po standardu SIST 
ISO 9836.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je 
v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za bruto tlorisno po-
vršino stavbe, površino gradbenega inženirskega objekta in 
površino drugega gradbenega posega pri odmeri komunalnega 
prispevka upošteva podatek iz dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izra-
čun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina 
stavbe, določena na podlagi neto tlorisne površine stavbe iz 
uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. 
Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina 
stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, 
se pri izračunu upošteva manjša površina.

(4) Določba iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri 
odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opre-
mo zaradi naknadne priključitve ali legalizacije objekta, če ni 
na voljo natančnejših podatkov.

13. člen
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo  

komunalno opremo zaradi spremembe zmogljivosti  
ali namembnosti objekta)

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, 
ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti ali 
namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata vi-
šina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred 
spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu 
se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko 
med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremem-
bo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativ-
na, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek 
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.

V. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA  
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

14. člen
(splošno o odmeri komunalnega prispevka  

za obstoječo komunalno opremo)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 

se odmeri zaradi graditve objekta, zaradi izboljšanja opremlje-
nosti stavbnega zemljišča, zaradi naknadne priključitve na 
komunalno opremo ter zaradi spremembe namembnosti ali 
zmogljivosti objekta.

(2) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odme-
ra zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo 
graditev objektov.

(3) Po uradni dolžnosti se odmeri komunalni prispevek 
za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je komunalni 
prispevek zaradi graditve že odmerjen in se objekt naknadno 
priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za ka-
tero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne 
gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
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15. člen
(odločba o odmeri komunalnega prispevka  

za obstoječo komunalno opremo)
(1) Občinski upravni organ izda odmerno odločbo v za-

konsko določenem roku od popolne vloge za izdajo odločbe o 
komunalnem prispevku.

(2) Da je vloga popolna se šteje:
– ko je vloga podpisana s strani vseh zavezancev oziroma 

s strani pooblaščenca s priloženim pooblastilom,
– ko so priložena pozitivna mnenja oziroma soglasja vseh 

pristojnih upravljavcev v zvezi s priključevanjem na komunalno 
opremo,

– ko je priložen tisti del dokumentacije, ki je potreben za 
odmero komunalnega prispevka.

(3) Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku 
v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen v primeru 
odločb po uradni dolžnosti, kjer je možno obročno odplače-
vanje. Če komunalni prispevek, ki je bil odmerjen na zahtevo 
zavezanca, ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha 
veljati, komunalni prispevek pa se na zahtevo investitorja 
odmeri na novo.

16. člen
(obročno odplačevanje komunalnega prispevka  

za obstoječo komunalno opremo)
(1) Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka, ki ima 

po uradni dolžnosti izdano pravnomočno odločbo o plačilu 
komunalnega prispevka, je omogočeno obročno odplačevanje 
komunalnega prispevka v največ desetih zaporednih mesečnih 
obrokih.

(2) Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po ura-
dni dolžnosti se pošlje informativni izračun, na podlagi katere-
ga se zavezanec najkasneje v 14 dneh po prejemu izreče o 
številu mesečnih obrokov. Po preteku roka se zavezancu izda 
odmerna odločba.

17. člen
(vračilo komunalnega prispevka za obstoječo  

komunalno opremo)
(1) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo 

komunalno opremo zaradi gradnje, pa mu gradbeno dovolje-
nje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni 
prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni 
začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo. Investitor lahko zahteva vračilo 
komunalnega prispevka v roku pet let po prenehanju veljavno-
sti gradbenega dovoljenja.

(2) Breme dokazovanja za uveljavljanje vračila že plača-
nih obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka je v 
celoti na strani investitorja oziroma zavezanca.

(3) Pri vračilu že plačanih obveznosti iz naslova odmere 
komunalnega prispevka se obresti ne obračunajo.

VI. PRETEKLA VLAGANJA

18. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo ko-
munalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo 
komunalno opremo v primeru:

– odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem 
zemljišču ali njenem delu in

– vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste ob-
stoječe komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih 
sredstev.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v 
primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka 

pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahte-
vana dokazila oziroma dokumentacijo, iz katerih so razvidni 
podatki o zmogljivosti, namembnosti in njegovi priključenosti. 
Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je 
zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem legalnem 
objektu.

(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega od-
stavka odloči pristojni občinski organ.

(4) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo se pretekla vlaganja iz prvega odstavka tega 
člena upoštevajo tako, da se višina preteklih vlaganj v posa-
mezno vrsto obstoječe komunalne opreme odšteje od komu-
nalnega prispevka za to vrsto obstoječe komunalne opreme. 
Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je 
komunalni prispevek za to vrsto obstoječe komunalne opreme 
že poravnan.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so 
veljali pred njegovo uveljavitvijo.

20. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Rečica ob Savinji 
(Uradni list RS, št. 67/17).

21. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

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

Št. 007-0001/2020-9
Rečica ob Savinji, dne 22. oktobra 2020

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

2973. Sklep o lokacijski preveritvi na parc. št. 1022/4, 
1022/5, 1022/7 in 1022/8, k.o. Homec v Občini 
Rečica ob Savinji – ID 1774

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Za-
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena 
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 12. seji dne 22. 10. 
2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi na parc. št. 1022/4, 1022/5, 

1022/7 in 1022/8, k.o. Homec  
v Občini Rečica ob Savinji – ID 1774

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določa-

nje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki se 
nanaša na del zemljišča parc. št. 1022/4, 1022/5, 1022/7 in 
1022/8, k.o. Homec.
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2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev 

obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poseli-
tve PNRP z oznako »A« za 142 m², katere izvorna velikost je 
710 m², kar predstavlja dopustnih 20 % od izvorne velikosti, ter 
manj od dopustnih 600 m². Sestavni del tega sklepa je grafični 
prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti ob-
močja stavbnega zemljišča.

3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 1774.

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

glasilu slovenskih občin. Sklep se evidentira v prostorskem 
informacijskem sistemu.

Št. 007-0001/2020-11
Rečica ob Savinji, dne 22. oktobra 2020

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

2974. Sklep o lokacijski preveritvi na parc. št. 150 
in 152/1, k.o. Poljane v Občini Rečica 
ob Savinji – ID 1775

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Za-
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena 
Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 12. seji dne 22. 10. 
2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi na parc. št. 150 in 152/1, 

k.o. Poljane v Občini Rečica ob Savinji – ID 1775

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določa-

nje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki se 
nanaša na del zemljišča parc. št. 150 in 152/1, k.o. Poljane.

2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev 

obsega obstoječega stavbnega zemljišča posamične poseli-
tve PNRP z oznako »A« za 260 m², katere izvorna velikost je 
1.320 m², kar predstavlja dopustnih 20 % od izvorne velikosti, 
ter manj od dopustnih 600 m². Sestavni del tega sklepa je gra-
fični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti 
območja stavbnega zemljišča.

3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 1775.

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

glasilu slovenskih občin. Sklep se evidentira v prostorskem 
informacijskem sistemu.

Št. 007-0001/2020-10
Rečica ob Savinji, dne 22. oktobra 2020

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

SEVNICA

2975. Sklep o postopku priprave Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 
in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 29. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o postopku priprave Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo 
Loke vzhod (OPPN 46-05)

1. člen
(splošno)

S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in na-
čin priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05) (v nadaljevanju: OPPN).

Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, 

ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagotavljanja.

2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo)

Območje OPPN predstavlja skrajni vzhodni del naselja 
Loka pri Zidanem Mostu z manjšim zahodnim delom naselja 
Račica, ki je umeščeno med regionalno cesto R3 679/1192 Ra-
deče–Breg in javno pot JP 973872, ter kmetijskim in gozdnim 
zemljiščem na severni strani.

Prostorska enota obsega stavbna zemljišča, po podrob-
nejši namenski rabi opredeljene kot površine podeželskega 
naselja z oznako SK, z oznako LZ26, zemljišča so v lasti fizič-
nih in pravnih oseb.

Na območju OPPN so zgrajene štiri domačije, ki so se-
stavljene iz glavnih stanovanjskih in pomožnih stavb, ki so v 
dobrem gradbeno-tehničnem stanju.

Zaradi zahtevnosti terena OPPN obravnava novogradnjo 
ene stanovanjske stavbe s pomožnim objektom na skrajnem 
vzhodnem delu OPPN.

Ker je po veljavnem OPN za obravnavano enoto ureja-
nja predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, je potrebna izdelava in sprejetje izvedbenega načrta, ki 
bo zagotovil pravno podlago za pridobitev ustreznih dovoljenj.

Namen izdelave OPPN je opredelitev namembnosti ob-
stoječih in načrtovanih objektov, dejavnosti, vrste gradnje, grad-
benih parcel, ter določitev pogojev za oblikovanje objektov in 
priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo.

V fazi priprave izhodišč, kljub javnemu pozivu, ni bilo izka-
zanega interesa javnosti za sodelovanje v postopku s svojimi 
predlogi in pobudami.

Obravnavani OPPN načrtuje gradnjo le ene stanovanjske 
stavbe, ki se priključuje na obstoječo javno infrastrukturo naselja, 
zato niso predvidena vlaganja v gospodarsko javno infrastruktu-
ro niti ni potreb po novi družbeni infrastrukturi. Stroške priključitve 
objekta na javno infrastrukturo krije investitor, zato iz tega naslo-
va ne bo bremenjen proračun občine. Na podlagi navedenega 
ocenjujemo, da izdelava Elaborata ekonomike ni potrebna.

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN 
Sanacija Loke vzhod (OPPN 46-05).



Stran 7582 / Št. 168 / 20. 11. 2020 Uradni list Republike Slovenije

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

Predmet OPPN je prostorska enota z oznako LZ26 in ob-
sega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 466/2, 463, 
466/1, *171d, 467/2-d, *76/1-d, 467/3-d, 457/8, 457/1, *180, 
461-d, 458/1-d, 81-d, 457/3-d, 82/2, 82/1-d, 84/3-d, *20/2, 85, 
*21, 86-d, 830/1-d, vse k.o. 1364 – Loka pri Zidanem Mostu, v 
skupni površini 1,99ha (-d pomeni delno).

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opra-
vljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdela-

nega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih 
izhodišč in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in 
veljavne zakonodaje.

5. člen
(vrsta postopka)

Postopek priprave OPPN poteka v skladu določili 116.–
119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list 
RS, št. 61/17).

6. člen
(roki za pripravo)

S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave 
OPPN in njegovih posameznih faz:

Aktivnost Nosilec Rok oziroma trajanje aktivnosti
izdelava pobude in izhodišč izdelovalec november 2020
sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč pred pripravo OPPN občinska uprava november 2020
dopolnitev izhodišč za priprava OPPN izdelovalec, občinska 

uprava
november 2020

sprejem sklepa o pripravi akta, dodelitev identifikacijske številke 
prostorskega akta 

občinska uprava, župan, 
MOP

november 2020

objava sklepa in izhodišč za pripravo akta v PIS in poziv pristojnim 
nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice  
in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje 

občinska uprava, 
izdelovalec, MOP, NUP 

zakonski rok za smernice  
in mnenja je 30 dni po objavi 
gradiv

pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO MOP zakonski rok je 21 dni  
od prejema mnenj NUP

analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag 
(po potrebi tudi okoljskega poročila (OP) in osnutka načrta

izdelovalec 30 dni od prejema smernic

objava osnutka in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv 
NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku 
CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta 
na okolje in mnenje o ustreznosti OP 

občinska uprava,  
MOP, NUP 

zakonski rok za izdajo mnenj  
je 30 dni po objavi gradiv

pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila  
(če se izdela OP) 

MOP zakonski rok je 30 dni  
od prejema mnenj državnih NUP

dopolnitev osnutka akta ter OP (če se izdela) izdelovalec in OP 30 dni po prejemu in analizi 
mnenj

objava dopolnjenega osnutka v PIS in javna razgrnitev občinska uprava, MOP 7 dni
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava občinska uprava javna razgrnitev traja 30 dni,  

v tem času se izvede javna 
obravnava

priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne 
obravnave

izdelovalec, občinska 
uprava 

15 dni po predaji zbranih 
pripomb v času javne razgrnitve

prva obravnava ter opredelitev do stališč do pripomb in predlogov 
in objava stališč v PIS 

občinski svet na prvi seji

izdelava predloga OPPN izdelovalec 14 dni po sprejemu stališč  
do pripomb

objava predloga akta skupaj z morebitnim okoljskim poročilom  
v PIS in pridobitev drugih mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti 
izvedbe vplivov akta na okolje če se izvaja CPVO 

občinska uprava, NUP zakonski rok je 30 dni  
po prejemu poziva

uskladitev in izdelava usklajenega predloga izdelovalec 15 dni po pridobitvi mnenj
pridobivanje odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN  
na okolje 

MOP 30 dni

sprejem akta na občinskem svetu v drugi obravnavi občinski svet 21 po potrditvi s strani MOP
objava odloka v Uradnem listu RS občinska uprava 15 dni
izdelava končnega OPPN izdelovalec 10 dni po objavi  

v Uradnem listu RS
objava v PIS občinska uprava, MOP

Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in 
pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, 
saj pripravljavec in izdelovalec OPPN na to ne more vplivati.
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7. člen
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo 
v postopku priprave:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana (CPVO);

2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Lju-
bljana;

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;

5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruk-
turo, Sektor za upravljanje cest, OE Novo mesto, Ljubljanska 
cesta 36, 8000 Novo mesto;

6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana;

7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, 
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;

8. Zavod za gozdove, OE Brežice, Cesta bratov Mi-
lavcev 61, 8250 Brežice;

9. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 
8270 Krško;

10. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
11.  GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
12.  JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maro-

ka 17, 8290 Sevnica;
13. Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sev-

nica;
14. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Loka pri Zidanem, Loka pri Zidanem 

Mostu 51, 1434 Loka pri Zidanem Mostu;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 

organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave OPPN 
za to izkaže potreba.

Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje 
o verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje. Ministrstvo 
za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana pa odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti po-
stopek celovite presoje vplivov na okolje.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim od-
stavkom 111. člena in drugim odstavkom 114. člena ZUreP-2, 
podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu OPPN v 30 dneh 
od prejema poziva.

V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja pro-
stora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upošte-
vati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v 
postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi 
mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo 
v istem postopku.

8. člen
(načrt vključevanje javnosti)

Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določbami 
112. člena ZUreP-2.

9. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede  
njihovega zagotavljana)

Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: NIKA CVELBAR WEBER, Gore-

ljce 2, 1433 Radeče;
– pripravljavec: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 

8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA  ARHITEKTURA d.o.o., Prešerno-

va ulica 1, 8290 Sevnica.

Izdelavo OPPN, geodetskega načrta v digitalni obliki, 
morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradi-
vo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in 
stroške objav v Uradnem listu Republike Slovenije, financira 
investitor.

Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o OPPN, 
Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni 
obliki.

10. člen
(končna določba)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Sevnica.

Št. 3505-0005/2020
Sevnica, dne 29. oktobra 2020

Župan 
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

2976. Sklep o postopku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 
za izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo 
in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas 
(OPPN 32-01)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17 
in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 9. 11. 2020 sprejel

S K L E P
o postopku priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za izkoriščanje mineralne 

surovine s sanacijo in predelavo gradbenih 
odpadkov Kaplja vas (OPPN 32-01)

1. člen
(splošno)

S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in 
način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo 
gradbenih odpadkov Kaplja vas (OPPN 32-01) (v nadaljevanju: 
OPPN).

Sklep vsebuje:
– potrditev izhodišč za pripravo;
– območje in predmet načrtovanja;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– vrsto postopka;
– roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, 

ki bodo pozvani za izdajo mnenj;
– načrt vključevanja javnosti;
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njegovega zagota-
vljanja.

2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo)

Kamnolom Kaplja vas (Tržišče), v katerem podjetje AGM 
Pungerčar d.o.o. pridobiva tehnični kamen – dolomit in pesek, 
leži zahodno od naselja Tržišče, cca 180 m južno od regionalne 
ceste R1 215/1163 Trebnje–Mokronog–Boštanj. Pridobivalni 
prostor je obdan z zemljišči poraščeni z gozdom, edino proti 
severovzhodni strani meji na kmetijska zemljišča.
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Za potrebe širitve in razvoja svoje dejavnosti za izkorišča-
nja mineralne surovine s sprotno sanacijo območja kamnoloma 
in predelave gradbenih odpadkov, je potrebna določitev pogo-
jev za nadaljevanje izkoriščanja mineralnih surovin (dolomita 
– tehničnega kamna) oziroma širitve pridobivalnega prostora 
na obstoječi lokaciji kamnoloma. V kamnolomu se izvaja tudi 
predelava in začasno deponiranje gradbenih odpadkov, za kar 
ima investitor pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Lokacija 
predelave in deponij je umeščena v pridobivalni prostor kamno-
loma, ki ima veljavno koncesijo za pridobivanje in predelavo 
tehničnega kamna – dolomita in peska ter deluje že od leta 
1992. Pridobivanje se bo izvajalo s sodobno tehnološko meha-
nizacijo, katera zagotavlja minimalne vplive na okolje, izbrana 
odkopna metoda pa predstavlja okolju prijazno tehnologijo, ker 
omogoča sprotno sanacijo in rekultivacijo.

Dostopna pot na območje OPPN ostaja obstoječa, z dr-
žavne ceste do območja kamnoloma.

Širitev pridobivalnega prostora bo manjša od območja 
predvidenega v občinskem prostorskem načrtu (OPN), obseg 
in višino kamnoloma se omeji na način, da ne bo viden iz 
širše okolice. Ureditveno območje OPPN se dokončno določi 
v dopolnjenem osnutku OPPN, ko bodo opredeljeni tudi vsi 
pogoji, ki se nanašajo na gradnjo oziroma ureditve območja in 
objektov gospodarske javne infrastrukture, na priključevanje 
območja na javno infrastrukturo ter na druge njegove navezave 
na širše območje.

Ker je po veljavnem OPN za obravnavano enoto ureja-
nja predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, je potrebna izdelava in sprejetje izvedbenega načrta, ki 
bo zagotovil pravno podlago za pridobitev ustreznih dovoljenj 
in izvedbo nadaljnjih postopkov.

Namen izdelave OPPN je opredelitev namembnosti ob-
stoječih in načrtovanih objektov, dejavnosti, vrste gradnje, grad-
benih parcel, ter določitev pogojev za oblikovanje objektov in 
priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo.

V fazi priprave izhodišč, kljub javnemu pozivu, ni bilo izka-
zanega interesa javnosti za sodelovanje v postopku s svojimi 
predlogi in pobudami.

Obravnavani OPPN načrtuje gradnjo in ureditve, ki se 
priključujejo na obstoječo infrastrukturo, zato niso predvide-

na vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo, niti ni potreb 
po novi družbeni infrastrukturi. Stroške priključitve objekta na 
javno infrastrukturo krije investitor, zato iz tega naslova ne bo 
bremenjen proračun občine. Na podlagi navedenega ocenjuje-
mo, da izdelava Elaborata ekonomike ni potrebna.

V fazi priprave in usklajevanja izhodišč za pripravo OPPN, 
so bili k sodelovanju pisno povabljeni lastniki zemljišč v obmo-
čju OPPN in z javnim naznanilom tudi vsa zainteresirana jav-
nost. V času veljavnosti poziva se k udeležbi s svojimi predlogi 
ali pripombami k izhodiščem ni odzval nihče.

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

Predmet OPPN je del prostorske enote z oznako KGV69, 
površine cca 10,0 ha in obsega zemljišča ali dele zemljišč z na-
slednjimi parcelnimi številkami: 2008/7, 2003, 2238/9, 2238/12, 
2008/4, 2008/6, 2238/4, 2238/5, 2238/32, 2238/33, 2238/34, 
2238/25, 2238/8, 2863 in 2864 vse v k.o. 1397 – Tržišče.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pripravijo in izdelajo na podlagi opra-
vljenih analiz prostora in izkazanih potreb, predhodno izdela-
nega strokovnega gradiva, ter ob upoštevanju programskih 
izhodišč in mnenj posameznih nosilcev urejanja prostora in 
veljavne zakonodaje.

5. člen
(vrsta postopka)

Postopek priprave OPPN poteka v skladu določili 116.–
119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list 
RS, št. 61/17).

6. člen
(roki za pripravo)

S tem sklepom so določeni naslednji okvirni roki priprave 
OPPN in njegovih posameznih faz:

AKTIVNOST ROK IZDELAVE
1. Priprava izhodišč za pripravo OPPN Avgust 2020
2. Javni posvet za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN September 2020
3. Dopolnitev izhodišč September, oktober 2020
4. Sprejem sklepa o pripravi OPPN, dodelitev identifikacijske številke 

prostorskega akta
Oktober, november 2020

5. Objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v PIS in poziv pristojnim 
nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice in za mnenje  
o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 

Zakonski rok za smernice in mnenja  
je 30 dni po objavi gradiv

6. Pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO Zakonski rok je 21 dni od prejema 
mnenj NUP

7. Analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag  
(po potrebi tudi okoljskega poročila – OP) in osnutka OPPN

30 dni od prejema smernic

8. Objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv 
NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO 
hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na 
okolje in mnenje o ustreznosti OP

Zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni 
po objavi gradiv

9. Pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila (če se izdela OP) Zakonski rok je 30 dni od prejema 
mnenj državnih NUP

10. Dopolnitev osnutka OPPN ter OP (če se izdela) 30 dni po prejemu in analizi mnenj
11. Objava dopolnjenega osnutka OPPN v PIS in javna razgrnitev
12. Obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava Javna razgrnitev traja 30 dni, v tem 

času se izvede javna obravnava in prva 
obravnava na občinskem svetu

13. Priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne 
obravnave 

15 dni po predaji zbranih pripomb  
v času javne razgrnitve
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14. Prva obravnava ter opredelitev do stališč do pripomb in predlogov  
in objava stališč v PIS 

Na prvi seji

15. Izdelava predloga OPPN 20 dni po sprejemu stališč do pripomb
16. Objava predloga OPPN skupaj z morebitnim okoljskim poročilom v PIS  

in pridobitev NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov OPPN  
na okolje (če se izvaja CPVO)

Zakonski rok je 30 dni po prejemu 
poziva

17. Uskladitev in izdelava usklajenega predloga OPPN 15 dni po pridobitvi mnenj
18. Potrditev OPPN in objava v PIS 30 dni
19. Sprejem OPPN na občinskem svetu (druga obravnava) Po potrditvi s strani MOP
20. Objava OPPN v Uradnem listu RS 15 dni
21. Izdelava končnega gradiva OPPN 10 dni po objavi v Uradnem listu
22. Objava v PIS

Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in po-
gojev nosilcev urejanja prostora, v postopku tudi spremenijo, 
saj pripravljavec in izdelovalec OPPN na to ne more vplivati.

7. člen
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)

Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo 
v postopku priprave:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 
cesta 61, 1000, Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Glavni trg 1, 
3000 Celje;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;

– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova 
ulica 3, 3000 Celje;

– Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, Cesta bratov 
Milavcev 61, 8250 Brežice;

– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja 

Maroka 17, 8290 Sevnica;
– Krajevna skupnost Tržišče, Tržišče 23, 8295 Tržišče in
druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi 

in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN za to 
izkazala potreba.

Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o 
verjetnosti pomembnejših vplivov akta na okolje. Ministrstvo za 
okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana pa odloči, ali je za OPPN potrebno izvesti postopek 
celovite presoje vplivov na okolje.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s četrtim od-
stavkom 111. člena in drugim odstavkom 114. člena ZUreP-2, 
podati mnenja k osnutku in mnenja k predlogu OPPN v 30 dneh 
od prejema poziva.

V primeru, da mnenja posameznih nosilcev urejanja pro-
stora ne bodo podana, mora načrtovalec kljub temu upošte-
vati vse veljavne predpise in druge pravne akte. Če pa se v 
postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi 
mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se mnenja pridobijo 
v istem postopku.

8. člen
(načrt vključevanje javnosti)

Načrt vključevanja javnosti poteka v skladu z določbami 
112. člena ZUreP-2.

9. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede  
njihovega zagotavljana)

Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnik in investitor: AGM PUNGERČAR d.o.o., Mal-

kovec 1b, 8295 Tržišče;
– pripravljavec: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 

8290 Sevnica;
– izdelovalec: REGION, Projektivni biro Brežice d.o.o., 

Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice.
Izdelavo OPPN, geodetskega načrta v digitalni obliki, 

morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradi-
vo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora in 
stroške objav v Uradnem listu RS, financira investitor.

Investitor mora po sprejemu in objavi odloka o OPPN, 
Občini Sevnica predati štiri izvode v vezani analogni in digitalni 
obliki.

10. člen
(končna določba)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletni strani Občine Sevnica.

Št. 3505-0001/2020
Sevnica, dne 9. novembra 2020

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

SVETI TOMAŽ

2977. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Za-
kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena 
Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, 
št. 7/07 in Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) 
je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 14. redni seji dne 2. 11. 
2020 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih s
– parc. št. 1368/1 k.o. Ključarovci pri Ormožu
– parc. št. 1367 k.o. Ključarovci pri Ormožu
– parc. št. 626/2 k.o. Mala vas
– parc. št. 626/3 k.o. Mala vas
– parc. št. 1618/4 Koračice.

2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine 

Sveti Tomaž.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0023/2020
Sveti Tomaž, dne 2. novembra 2020

Župan
Občine Sveti Tomaž

Mirko Cvetko

ŠMARJE PRI JELŠAH

2978. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega 
glasila Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 2., 18. in 20. člena Zakona o medijih (Ura-
dni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – 
ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 
47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – 
odl. US) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni 
list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri 
Jelšah na 12. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila 

Občine Šmarje pri Jelšah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje občinske-

ga glasila Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: glasila). 
Odlok določa splošna izhodišča izdajatelja, obveznosti, odgo-
vornosti in splošne etične norme uredniškega odbora in odgo-
vornega urednika, programsko zasnovo in vire financiranja.

2. člen
Ime glasila je: ŠMARSKE NOVICE, glasilo Občine Šmarje 

pri Jelšah.
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Šmarje pri 

Jelšah, Aškerčev trg 15, Šmarje pri Jelšah. Odgovorna oseba 
izdajatelja je župan.

Naslov uredništva je: Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri 
Jelšah.

3. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v infor-

mativni tisk.
Glasilo praviloma izhaja vsake 3 mesece, na leto izidejo 

4 številke, v predvidenem obsegu 28 strani. Dodatno lahko 
glasilo izide kot izredna številka.

Glasilo izhaja v tiskani in elektronski obliki. Brezplačen 
izvod v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva, javni zavodi 
in javna podjetja s sedežem v Občini Šmarje pri Jelšah, v elek-
tronski obliki pa se objavi na spletni strani občine.

Glasilo lahko ob plačilu prejemajo tudi druge zainteresi-
rane osebe in organizacije. Cena izvoda se oblikuje v skladu z 
ekonomsko ceno glasila in s stroški distribucije.

4. člen
V vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila 

obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika in članov uredni-

škega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev,
– cena izvoda.

II. NAMEN IN CILJ GLASILA

5. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov občine izdaja-

teljice o življenju in delu v lokalni skupnosti, predvsem pa o delu 
organov občine, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, 
podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, 
društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem 
interesu.

Glasilo obvešča o aktualnih gospodarskih, političnih, soci-
alnih, kulturnih, športnih in drugih dogajanjih v občini, omogoča 
izmenjavo različnih mnenj občanov, lahko pa obravnava tudi 
širšo problematiko.

Cilj glasila je objavljanje celovitih in objektivnih informacij 
ter mnenj o vseh področjih življenja in dela v občini.

Programske vsebine temeljijo na svobodi izražanja, ne-
dotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na 
svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, 
prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti glavnega ure-
dnika in članov uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri 
ustvarjanju programskih vsebin.

Vsi prispevki, objavljeni v glasilu, morajo biti podpisani.
Prispevki v glasilu niso posebej honorirani. Avtorji prispev-

kov odgovarjajo za točnost podatkov in verodostojnost vsebine.

III. UREDNIŠKI ODBOR

6. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni 

urednik in pet članov.
Člane uredniškega odbora imenuje župan na predlog 

odgovornega urednika za obdobje 4 let od imenovanja z mo-
žnostjo podaljšanja.

Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred pote-
kom mandatne dobe:

– če sami zahtevajo razrešitev,
– če pri svojem delu ne delujejo v skladu z veljavno 

zakonodajo, s tem odlokom, programsko zasnovo glasila in 
novinarskim etičnim kodeksom.

Člani uredniškega odbora pripravljajo in zbirajo gradivo 
oziroma informacije za rubriko, za katero so odgovorni.

Uredniški odbor je v okviru sprejete programske zasnove, 
uredniške politike, profesionalnih pravil, meril in standardov ter 
novinarskega kodeksa pri svojem delu politično in ideološko 
nevtralen in samostojen.

7. člen
Naloge uredniškega odbora:
– oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v 

soglasju z ustanoviteljem,
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– spremlja dogajanje v občini in izven nje,
– oblikuje mrežo zunanjih sodelavcev (avtorjev prispev-

kov),
– piše, pripravlja in zbira prispevke za vsako številko,
– predlaga županu višino sredstev, ki jih je treba zagotoviti 

v proračunu občine za nemoteno delo uredniškega odbora in 
izdajanje glasila,

– obravnava predloge in pobude zainteresirane javnosti 
in bralcev,

– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– določa pravila in cene oglaševanja v glasilu,
– trži prostor za oglasna sporočila,
– opravlja še druge naloge v zvezi s pripravljanjem, ure-

janjem in izdajanjem glasila.

8. člen
Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi 

odgovorni urednik po potrebi, najmanj pa pred vsako izdajo. 
Uredniški odbor odloča z večino glasov na seji prisotnih članov.

Uredniški odbor mora o svojem delu in finančnem poslo-
vanju najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.

Člani uredniškega odbora so za svoje delo upravičeni do 
sejnin v skladu z določili Pravilnika o plačah in plačilih občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stro-
škov v Občini Šmarje pri Jelšah.

Posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko ure-
dniški odbor v soglasju z županom prenese na zunanje izva-
jalce. Pogodbo z zunanjimi izvajalci sklene župan na predlog 
uredniškega odbora.

IV. ODGOVORNI UREDNIK

9. člen
Odgovorni urednik mora izpolnjevati pogoje, določene v 

Zakonu o medijih, in naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska strokovna izobrazba II. bolonjske 

stopnje družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja dela v 

medijih.
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje župan. Man-

datna doba traja 4 leta od dneva imenovanja z možnostjo 
podaljšanja.

Župan lahko razreši odgovornega urednika pred potekom 
mandatne dobre:

– če sam zahteva razrešitev,
– če pri svojem delu ne deluje v skladu z veljavno zako-

nodajo, s tem odlokom, programsko zasnovo glasila in novinar-
skim etičnim kodeksom.

10. člen
Odgovorni urednik ob nastopu mandata pripravi idejno za-

snovo glasila, ki jo potrdi župan in z njo seznani občinski svet. 
Spremembe zasnove lahko odgovorni urednik uvede samo v 
soglasju z županom.

11. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila in odgovarja za 

njeno uresničevanje,
– vodi uredniški odbor (članom uredniškega odbora raz-

deli posamezna vsebinska področja, za katera so dogovorni),
– določa uredniško politiko,
– naroča in ureja besedila ter sodeluje pri vseh fazah 

nastajanja glasila,
– zagotavlja, usklajuje in vodi delo zunanjih avtorjev pri-

spevkov, med katere so uvrščeni zaposleni v občinski upra-
vi, predstavniki krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij, 
skladov, društev in ostale zainteresirane javnosti, za pripravo 
posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju 
glasila,

– odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne 
določa drugače,

– zagotavlja enakopravno uresničevanje pravic vseh 
pravnih in fizičnih oseb v občini pri objavljanju v glasilu,

– zagotavlja spoštovanje veljavne zakonodaje na podro-
čju medijev in načel novinarske etike,

– pripravlja poročila, ki so potrebna pri izdajanju glasila,
– opravlja druge naloge, določene z Zakonom o medijih.

12. člen
Delo odgovornega urednika obsega: pregled dostavljene-

ga gradiva, dogovor z avtorjem prispevka o morebitnih spre-
membah ter o fotografski in grafični opremi prispevkov, kontak-
tiranje z avtorji, priprava besedil za lektorja, priprava besedil in 
fotografij za oblikovanje, določitev rokov (oddaja prispevkov, 
usklajevanje s tiskarno, distribucija, izid glasila), odločanje 
o spornih prispevkih, spremljanje dogajanja v občini in izbor 
tem, ima celoten pregled nad glasilom, vodenjem uredništva 
in podobno.

Odgovorni urednik je pri svojem delu politično in ideološko 
nevtralen, samostojen in neodvisen.

Odgovorni urednik lahko zavrne objavo posameznega 
prispevka, če oceni, da je prispevek napisan tako, da v ničemer 
ne zadeva delovanja Občine Šmarje pri Jelšah ali interesov, 
želja oziroma kakršnihkoli potreb občank in občanov občine. 
Odgovorni urednik lahko zavrne tudi prispevek, za katerega 
presodi, da so v njem zapisane trditve ali sodbe, ki so nepre-
verjene, neutemeljene ali žaljive za osebe ali organe oziroma 
organizacije, na katere se nanašajo.

V. OGLAŠEVANJE

13. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge 

vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo 
naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani 
oglasi.

Ne glede na prejšnji odstavek se za oglase po tem odloku 
ne štejejo:

– obvestila in objave ustanovitelja in izdajatelja,
– objave aktov in odlokov ustanovitelja in izdajatelja,
– objave v zvezi s programskimi vsebinami glasila,
– objave v zvezi z izvajanjem javnih služb na območju 

občine,
– objave kulturnih in drugih prireditev izdajatelja,
– objave humanitarnih in dobrodelnih akcij,
– najave kulturnih in drugih prireditev društev in zavodov z 

omejenim prostorom glede na odločitev odgovornega urednika.
Pogoje, pravila in cene oglaševanja potrdi uredniški od-

bor na predlog odgovornega urednika, s sklepom jih sprejme 
župan.

VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANIJE

14. člen
Organizatorji volilne kampanje za liste oziroma kandidate, 

ki kandidirajo na državnih, lokalnih volitvah ali na volitvah v 
Evropski parlament, lahko v času volilne kampanje objavljajo 
volilna propagandna sporočila v skladu z zakonom, ki ureja 
volilno kampanjo.

Enako velja za objavljanje referendumskih propagandnih 
sporočil.

Odgovorni urednik vsem organizatorjem zagotovi enake 
pogoje za objavljanje. Odgovorni urednik določi in objavi pra-
vila za izrabo prostora v glasilu ter predlog cenika, ki ga potrdi 
uredniški odbor, s sklepom pa sprejme župan.

Pravila za objave v času volilne in referendumske kam-
panje s cenikom objav se objavijo v glasilu in na spletni strani 
Občine Šmarje pri Jelšah.
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VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

15. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva občine ustanoviteljice,
– sredstva, pridobljena z naslova trženja oglasnega prostora,
– druga sredstva.

16. člen
Stroški iz prejšnjega člena tega odloka se smejo porabiti za:
– stroške priprave, oblikovanja in tiska glasila,
– stroške distribucije,
– materialne stroške uredništva,
– nadomestila za opravljeno delo odgovornemu uredniku 

in članom uredniškega odbora,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravlja-

njem, urejanjem in izdajanjem glasila.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Izdajatelj je dolžan glasilo pred začetkom izdajanja vpisati 

v Razvid medijev.

18. člen
Župan imenuje odgovornega urednika in člane uredni-

škega odbora v roku 30 dni od začetka veljave tega odloka. 
Do imenovanja novega uredniškega odbora in odgovornega 
urednika opravlja tekoče naloge dosedanji uredniški odbor in 
dosedanji odgovorni urednik.

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

ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri 
Jelšah (Uradni list RS, št. 98/15, 79/17, 8/19).

20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati 1. januarja 2021.

Št. 0321-0006/2020-4
Šmarje pri Jelšah, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

2979. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda za turizem, šport in mladino 
Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 
66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 
– ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta 
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 12. redni seji dne 
12. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda za turizem, šport in mladino  
Šmarje pri Jelšah

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport 

in mladino Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/16, 87/16 
in 79/17) se črta 11.a člen, ki glasi:

»Zavod izdaja občinsko glasilo Šmarske novice skladno 
z Zakonom o medijih in veljavnim odlokom o občinskem gla-
silu. Odgovornega urednika in uredniški odbor občinskega 
glasila imenuje svet zavoda na predlog direktorja zavoda, z 
upoštevanjem določil Zakona o medijih in veljavnega odloka o 
občinskem glasilu.«

2. člen
Zavod je dolžan uskladiti določila statuta s tem odlokom 

v roku 30 dni od uveljavitve odloka.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati 1. januarja 2021.

Št. 0321-0006/2020-5
Šmarje pri Jelšah, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

ŠTORE

2980. Sklep o določitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakon o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list 
RS, št. 1/12, 38/14, 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 
10. seji dne 21. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 

določi na naslednjih nepremičninah, ki so v zemljiški knjigi 
vpisane kot last Občine Štore:
ŠIFRA K.O. KATASTRSKA OBČINA Št. PARCELE
1082 TEHARJE 1136/7
1082 TEHARJE 1156/3
1082 TEHARJE 1243/1
1082 TEHARJE 1307/1
1082 TEHARJE 1307/2
1082 TEHARJE 1307/3
1082 TEHARJE 1352/1
1082 TEHARJE 1367/6
1082 TEHARJE 1407
1082 TEHARJE 1423/12
1082 TEHARJE 1464/5
1082 TEHARJE 1464/7
1082 TEHARJE 1656
1082 TEHARJE 1078/1
1084 PEČOVJE 506/10
1084 PEČOVJE 508/3
1084 PEČOVJE 508/5
1084 PEČOVJE 508/7
1084 PEČOVJE 509/2
1084 PEČOVJE 650/4
1084 PEČOVJE 650/8
1084 PEČOVJE 670/3



Uradni list Republike Slovenije Št. 168 / 20. 11. 2020 / Stran 7589 

1084 PEČOVJE 672/9
1084 PEČOVJE 674/4
1084 PEČOVJE 809/6
1084 PEČOVJE 831/5
1084 PEČOVJE 831/6
1084 PEČOVJE 959/7
1084 PEČOVJE 959/15
1084 PEČOVJE 959/17
1085 KOMPOLE 52/29
1085 KOMPOLE 52/30
1085 KOMPOLE 303
1085 KOMPOLE 304/3
1085 KOMPOLE 305/4
1085 KOMPOLE 315/7
1085 KOMPOLE 1115/4
1085 KOMPOLE 1115/6
1085 KOMPOLE 1116/4
1085 KOMPOLE 1116/5
1085 KOMPOLE 1117/4
1085 KOMPOLE 1122/5
1085 KOMPOLE 1133/4
1086 PROŽINSKA VAS 220/5
1086 PROŽINSKA VAS 220/7
1086 PROŽINSKA VAS 709/4
1086 PROŽINSKA VAS 709/5
1086 PROŽINSKA VAS 709/6
1086 PROŽINSKA VAS 712/2
1086 PROŽINSKA VAS 712/6
1086 PROŽINSKA VAS 712/7
1086 PROŽINSKA VAS 910/2
1086 PROŽINSKA VAS 1045/2
1087 SVETINA 698/5
1087 SVETINA 698/8
1087 SVETINA 698/10
1087 SVETINA 699/2
1087 SVETINA 702/2

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0001/2018-62
Štore, dne 22. oktobra 2020

Župan 
Občine Štore

Miran Jurkošek

VELIKE LAŠČE

2981. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov 
v Občini Velike Lašče

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o obvezni občinski 
gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni 

list RS, št. 33/17 in 60/18), 16. člena Statuta Občine Velike 
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 
6/13, 2/19), in skladno z Odlokom o sodelovanju pri skupnem 
izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja do-
ločenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na 
Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice (Uradno glasilo Občine 
Velike Lašče, št. 1/2016) je Občinski svet Občine Velike Lašče 
na 14. redni seji dne 5. novembra 2020 sprejel

O D L O K
o zbiranju komunalnih odpadkov  

v Občini Velike Lašče

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo zbira-
nja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) 
na območju Občine Velike Lašče tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrste in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo 
prostorsko razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način oblikovanja cen 

storitev javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

2. člen
(oblika izvajanja javne službe)

Občina Velike Lašče na svojem celotnem območju zago-
tavlja javno službo v obliki koncesije v obsegu in pod pogoji, 
določenimi z Odlokom o sodelovanju pri skupnem izvajanju in 
koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenj-
skem, Ig, Velike Lašče in Vodice (Uradno glasilo Občine Velike 
Lašče, št. 1/2016) (v nadaljnjem besedilu: koncesijski akt) in 
tem odlokom. Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VO-
DOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec javne službe).

3. člen
(program)

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s 
programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadalj-
njem besedilu: program), katerega sestavni del je tudi pro-
gram ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: 
program ravnanja) ter urnik zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov, ki je sestavni del programa ravnanja za posamezno 
leto (v nadaljnjem besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do 
konca decembra za naslednje leto.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE  
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

4. člen
(vrste javnih dobrin)

(1) Občina Velike Lašče na svojem celotnem območju 
z javno službo zagotavlja javno dobrino zbiranja komunalnih 
odpadkov.



Stran 7590 / Št. 168 / 20. 11. 2020 Uradni list Republike Slovenije

(2) Javna dobrina javne službe zbiranja komunalnih od-
padkov obsega naslednje vrste storitev:

– zbiranje komunalnih odpadkov po sistemu od vrat do 
vrat,

– zbiranje kosovnih odpadkov v zbiralnih akcijah ali na 
poziv uporabnika,

– zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih 
frakcij in premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov,

– zbiranje odpadkov v zbirnih centrih,
– predhodno razvrščanje in predhodno skladiščenje zbra-

nih odpadkov v zbirnem centru,
– izvajanje sortirne analize mešanih komunalnih odpad-

kov,
– oddajanje zbranih odpadkov v nadaljnje ravnanje,
– ozaveščanje in obveščanje uporabnikov.

5. člen
(obseg javnih dobrin)

(1) Obseg javnih dobrin javne službe omogoča zbiranje 
vseh vrst komunalnih odpadkov.

(2) Obseg zbiranja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: frekvenca prevoza) za uporabnika se zagotovi za:

– mešane komunalne odpadke po sistemu od vrat do 
vrat enkrat na tri tedne, razen v območjih, ki jih izvajalec javne 
službe drugače opredeli v programu ravnanja,

– biološke odpadke in odpadke z vrtov, parkov in poko-
pališč (zeleni vrtni odpad) v zbirnem centru, razen v območjih, 
ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v programu rav-
nanja,

– ločeno frakcijo komunalnih odpadkov papir in karton, 
vključno s papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni od-
padek po sistemu od vrat do vrat enkrat na štiri tedne ali v zbi-
ralnicah ločenih frakcij, enkrat na teden, razen v območjih, ki jih 
izvajalec javne službe drugače opredeli v programu ravnanja,

– mešano odpadno embalažo po sistemu od vrat do vrat 
v enaki frekvenci kot za mešane komunalne odpadke, razen 
v območjih, ki jih izvajalec javne službe drugače opredeli v 
programu ravnanja,

– stekleno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij enkrat 
mesečno, razen v območjih, ki jih izvajalec javne službe dru-
gače opredeli v programu ravnanja,

– kosovne odpadke enkrat letno po predhodnem naročilu.
(3) Dneve odvoza za posamezno vrsto komunalnih od-

padkov iz prejšnjega odstavka določi izvajalec javne službe. 
Če zaradi višje sile (naravne katastrofe, obilno sneženje, za-
pore cest in podobno) ni mogoče prevzeti in odpeljati zbranih 
komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz opravi takoj, ko 
je to mogoče. V tem primeru se lahko ob zabojniku za zbiranje 
komunalnih odpadkov iz prve, druge, tretje in četrte alineje 
prejšnjega odstavka postavi tudi netipizirane vrečke, napolnje-
ne s komunalnimi odpadki, ki jih izvajalec javne službe mora 
odpeljati.

(4) Frekvenca prevoza ločenih frakcij komunalnih odpad-
kov iz zbiralnic se zagotavlja enkrat na dva tedna, razen za 
odpadno embalažo iz stekla, za katero se prevoz vrši enkrat 
na mesec.

(5) Nevarni komunalni odpadki, ki so določeni v predpisu, 
ki ureja odpadke, se zbirajo v premični zbiralnici nevarnih od-
padkov in v zbirnem centru.

6. člen
(oprema za zagotavljanje zbiranja komunalnih odpadkov)

Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v zabojnikih 
za zbiranje komunalnih odpadkov, zbiralnicah ločenih frakcij, 
premičnih zbiralnicah nevarnih odpadkov in zbirnih centrih.

7. člen
(zbirno mesto)

(1) Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni 
površini in je namenjeno za postavitev zabojnika za zbiranje 

mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih 
frakcij.

(2) Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za 
vse uporabnike je potrebno upoštevati najmanj minimalen vo-
lumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je določen 
s tem odlokom, pomnoženo s faktorjem 3. Prostor zbirnega 
mesta mora biti tako velik, da omogoča premikanje zabojni-
kov, prost dostop do zabojnikov in prost premik zabojnikov na 
prevzemno mesto oziroma mesto za praznjenje. Zabojniki na 
zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi 
tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in poško-
dovanja zabojnika.

(3) Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To 
mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini, ki meji 
z javno površino in mora biti dostopno vozilom za praznjenje 
zabojnika ter je namenjeno za postavitev zabojnikov za zbira-
nje mešanih, bioloških in kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij 
in njihovemu prevzemu.

8. člen
(prevzemno mesto)

(1) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma 
nahaja na najbližji možni javni površini in je namenjeno pre-
vzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij ter bio-
loških odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati rabe teh površin. 
Prevzemno mesto mora biti določeno tako, da izvajalcu javne 
službe omogoča prevzem in odvoz komunalnih odpadkov.

(2) Uporabnik mora zabojnik pripeljati iz zbirnega na pre-
vzemno mesto po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure na 
dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj. 
Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča ali 
objekta uporabnika največ 150 m.

(3) Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec jav-
ne službe sporazumno.

(4) Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med 
uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi 
prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, organ Občine 
Velike Lašče, pristojen za gospodarske javne službe (v nadalj-
njem besedilu: pristojni organ).

(5) Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokaci-
ja za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto po 
20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza. Če je 
določena natančnejša ura odvoza, pa do določene ure na dan 
odvoza. Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma 
na zasebni površini, ki meji na javno površino, lahko pa je tudi 
na javni površini, ki omogoča izvajalcu javne službe prevzem 
in odvoz.

9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)

(1) Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop 
smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če 
je dostopna pot ravna, mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla 
višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa 
mora biti široka najmanj 4 m.

(2) Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu 
obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem sedem-
najst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« z 
najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen 
način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje 
smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni 
organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe 
ulice oddaljeno največ petnajst metrov.

(3) Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče 
veje, druge rastline ali drugo, izvajalec javne službe opozori 
lastnika, da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani 
izvajalec javne službe na stroške lastnika.

(4) Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali pre-
strma ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro 
za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno 
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mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta 
uporabnika.

(5) V času popolne ali delne zapore občinske ceste zaradi 
ureditve gradbišča, ki izvajalcu javne službe ne omogoča do-
stopa s smetarskim vozilom do prevzemnih mest na območju 
zapore, mora izvajalec del, če je tako določeno v pogodbi z 
investitorjem, sicer pa investitor del, poskrbeti za sklenitev 
dogovora z izvajalcem javne službe glede odvoza komunalnih 
odpadkov na območju popolne ali delne zapore ali pa za dolo-
čitev začasnih prevzemnih mest, ki so dostopna s smetarskim 
vozilom. Zabojnike na začasna prevzemna mesta za čas po-
polne ali delne zapore občinske ceste zaradi ureditve gradbišča 
postavi investitor ali izvajalec del na cesti z zaporo.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
del, če je tako določeno v pogodbi z investitorjem, sicer pa 
investitor – pravna oseba, če na cesto z zaporo ne postavi 
zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa prejšnji 
odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
500 eurov.

(7) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
del, če je tako določeno v pogodbi z investitorjem, sicer pa 
investitor – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, če na cesto z zaporo ne 
postavi zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa 
peti odstavek tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

(8) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
del, če je tako določeno v pogodbi z investitorjem, sicer pa 
investitor – posameznik, če na cesto z zaporo ne postavi 
zabojnika na začasna prevzemna mesta, kot to določa peti 
odstavek tega člena.

10. člen
(mesto praznjenja zabojnika)

Mesto praznjenja zabojnika je prostor, praviloma na voz-
išču ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim me-
stom in mestom praznjenja zabojnika ne sme biti več kot 15 m 
razdalje, dostopne brez ovir po javni površini.

11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov iz javnih prireditev)

(1) Za čas javne prireditve na prostem organizator javne 
prireditve (v nadaljevanju uporabnik) in izvajalec javne službe 
skleneta pogodbo, v kateri določita število zabojnikov in ostalo 
opremo ter način ravnanja z odpadki in ki mora biti sklenjena 
najkasneje štirinajst dni pred datumom prireditve. Organizator 
javne prireditve je dolžan v času prireditve predložiti pogod-
bo v primeru nadzora inšpektorja občinskega inšpekcijskega 
organa.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO  
JAVNIH DOBRIN

12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)

Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin so:
– zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zbiralnice ločenih frakcij,

– zbirni centri,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov ter 

druge naprave za vzdrževanje zabojnikov.

13. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) Zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov zagota-
vlja izvajalec javne službe.

(2) Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov so raz-
lične velikosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 litrov do 
1.100 litrov ali več. Zabojnike za uporabnika določi izvajalec 
javne službe.

(3) Izvajalec javne službe mora na vlogo uporabnika, brez 
dodatnih stroškov, zamenjati zabojnike za vse vrste odpadkov 
za manjše ali večje skladno z 31. členom tega odloka.

(4) Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na zabojnikih 
obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo 
obveščanje prepovedano.

14. člen
(tipizirane vrečke)

(1) Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se 
pri uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih in 
bioloških odpadkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane 
vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in barvo glede na 
vrsto komunalnega odpadka. Z nakupom tipizirane vrečke je 
plačana tudi storitev odvoza komunalnih odpadkov. Zaprte 
tipizirane vrečke se smejo postaviti na prevzemno mesto ob 
zabojniku za isto vrsto odpadka le v času prevzema.

(2) Tipizirane vrečke se lahko izjemoma tudi stalno upo-
rabljajo, v primerih, ko izvajalec javne službe do prevzemnega 
mesta ne more dostopati s smetarskim vozilom. Tipizirane 
vrečke za stalno uporabo določi izvajalec javne službe. Tipizi-
rane vrečke imajo logotip izvajalca javne službe in barvo glede 
na vrsto komunalnega odpadka. Uporabnik je dolžan najmanj 
enkrat letno prevzeti tipizirane vrečke pri izvajalcu javne službe 
ali na drugem dogovorjenem mestu v številu in volumnu, kot jih 
določi izvajalec javne službe. Zaprte tipizirane vrečke se smejo 
postaviti na prevzemno mesto le v času prevzema komunalnih 
odpadkov.

(3) Uporabnik sme ob posameznem prevzemu komu-
nalnih odpadkov odložiti največ 5 kosov tipiziranih vrečk za 
posamezno vrsto odpadkov, pri čemer teža posamezne vrečke 
ne sme presegati 10 kg.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali 
tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 250 eurov.

(5) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
ali tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa 
z globo 150 eurov.

(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena.

15. člen
(čiščenje in vzdrževanje zabojnikov)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in vzdr-
ževanje zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov po pred-
hodnem naročilu in proti plačilu.

16. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)

(1) Zbiralnice ločenih frakcij so posebej urejeni prostori na 
javni površini, namenjeni prepuščanju ločenih frakcij komunal-
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nih odpadkov (papir, steklo in drugo). Kadar se ločene frakcije 
zbirajo po sistemu od vrat do vrat, se zabojnikov za te frakcije 
na zbiralnice ne namešča.

(2) Lokacije zbiralnic ločenih frakcij zagotovi pristojni or-
gan.

(3) Zbiralnice iz prvega odstavka tega člena niso name-
njene za zbiranje ločenih frakcij iz dejavnosti.

17. člen
(premične zbiralnice nevarnih odpadkov)

Premične zbiralnice nevarnih odpadkov so namenjene 
zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstva na prostorsko in 
funkcionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prinese-
jo po urniku svoje nevarne odpadke.

18. člen
(zbirni centri)

(1) V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v 
zabojnike za frakcije, ki so določene v državnem predpisu, ki 
ureja občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih 
odpadkov.

(2) Obratovalni čas zbirnih centrov objavi izvajalec javne 
službe na svoji spletni strani.

19. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne služ-
be dolžan:

– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz 
zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov in redno odva-
žanje odpadkov v tipiziranih vrečkah ter odvažanje kosovnih 
odpadkov,

– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov iz 
zbirnih centrov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic 
nevarnih odpadkov,

– prazniti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov in 
nalagati tipizirane vrečke tako, da ne poškoduje zabojnikov ter 
ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune 
okolice oziroma jih očisti, če jih onesnaži,

– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov, zbi-
ralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih odpadkov, 
zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov,

– zagotoviti zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov 
skladno s tem odlokom,

– skrbeti za zamenjavo zabojnikov za zbiranje komunalnih 
odpadkov skladno s tem odlokom,

– zagotoviti tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih od-
padkov za prodajo uporabnikom skladno s tem odlokom,

– pridobiti podatke iz uradnih evidenc za potrebe izvajanja 
javne službe,

– zagotoviti uporabnikom urnik,
– voditi evidenco uporabnikov,
– voditi evidenco zabojnikov za zbiranje komunalnih od-

padkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic nevarnih 
odpadkov, in zbirnih centrov,

– nabaviti in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje 
storitev javne službe,

– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komu-
nalnih odpadkov,

– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– v petnajstih dneh odgovoriti na vlogo uporabnika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, zako-

nov in drugih predpisov.

20. člen
(pregled nad uporabo zabojnikov)

Izvajalec javne službe lahko pregleduje pravilnost upora-
be zabojnikov za vse vrste komunalnih odpadkov in opozarja 
uporabnike na nepravilnosti.

21. člen
(videonadzor)

(1) Zaradi varovanja premoženja z namenom, da se pre-
preči škoda ali ugotovi nastanek škode, so objekti in naprave iz 
druge in tretje alineje 12. člena tega odloka, lahko opremljeni z 
video nadzornim sistemom v skladu z določili zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

(2) Z videonadzornim sistemom zbrani podatki so last Ob-
čine Velike Lašče. Z njimi razpolaga skladno z določili zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) Videonadzorni sistem skladno z določili zakona, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, upravlja izvajalec javne službe 
ali Občina Velike Lašče.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
JAVNE SLUŽBE

22. člen
(uporabnik javne službe)

(1) Uporabnik javne službe na območju Občine Velike 
Lašče po tem odloku je izvirni povzročitelj, to je lastnik oziroma 
najemnik ali uporabnik premičnine ali nepremičnine, v kolikor 
imata med seboj sklenjen ustrezen dogovor, katerega delova-
nje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (v 
nadaljnjem besedilu: uporabnik), in je:

– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz dejavnosti.
(2) Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja, določen 

s tem odlokom.
(3) Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco 

uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne 
službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v 
evidenci uporabnikov.

(4) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

(5) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
700 eurov.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena.

23. člen
(pravice uporabnika)

(1) Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– pravica do uskladitve prostornine in števila zabojnikov z 

njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednjega 
meseca po obvestilu uporabnika,

– da v osmih dneh od datuma izdaje računa vloži pisno 
zavrnitev računa pri izvajalcu javne službe,

– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izvajalca 

javne službe.
(2) Varstvo uporabnikov javnih dobrin opredeljuje vsako-

kratni veljavni odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v 
Občini Velike Lašče.

24. člen
(obveznosti uporabnika)

(1) Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v zabojnike za zbiranje 

mešanih komunalnih odpadkov,
– ločene frakcije v zabojnike za ločene frakcije na prevze-

mnem mestu, v zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbiralnic 
nevarnih odpadkov, na zbirnih mestih ali v zbirnih centrih,
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– biološke odpadke v zabojnike za zbiranje bioloških od-
padkov v zbirnem centru, razen če jih sam kompostira,

– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem 
času po predhodnem naročilu,

– nevarne frakcije v zbirne centre ali v premične zbiralnice 
nevarnih frakcij.

(2) Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– da so zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov ali 

tipizirane vrečke na dan prevzema postavljene na prevzemno 
mesto,

– da po prevzemu komunalnih odpadkov zabojnike za 
zbiranje komunalnih odpadkov namesti nazaj na zbirno mesto,

– da so pokrovi na zabojnikih za zbiranje komunalnih 
odpadkov zaprti na prevzemnem mestu,

– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je prevzemno mesto čisto,
– dostop do prevzemnega mesta za smetarska vozila,
– čiščenje snega s pokrovov zabojnikov za zbiranje ko-

munalnih odpadkov,
– prijavo spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje 

in obračun storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, 
ko nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, 
kar dokaže z ustreznim dokumentom,

– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določe-
nem na računu,

– plačilo storitev javne službe v primeru, ko je smetarskim 
vozilom zaradi višje sile ali ravnanja uporabnika onemogočen 
dostop do zabojnikov in jih le ta ni izpraznil, v roku, določenem 
na računu,

– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo 
ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto 
ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo 
ali tretjo ali četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali 
s četrto ali šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali 
četrto ali peto alinejo prvega odstavka tega člena ali s četrto ali 
šesto ali osmo alinejo drugega odstavka tega člena.

(6) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sed-
mo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 250 eurov.

(7) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo ali 
tretjo ali sedmo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali sedmo 
alinejo drugega odstavka tega člena.

25. člen
(prepovedi)

(1) Prepovedano je:
– stiskati mešane komunalne odpadke z mehansko na-

pravo ali na kakršen koli drug način pred odlaganjem odpadkov 
v zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in po 
tem, ko so že odloženi v zabojnike za zbiranje mešanih komu-
nalnih odpadkov,

– mešati različne frakcije komunalnih odpadkov med se-
boj,

– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni 
odpadki, v zabojnike za komunalne odpadke ali v vrečke ali 

druge predmete izven ali ob zabojnikih za odlaganje komunal-
nih odpadkov,

– odlagati odpadke izven zabojnikov za zbiranje komu-
nalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic 
nevarnih odpadkov, ali zbirnih centrov,

– samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frak-
cij iz določene lokacije na drugo lokacijo,

– brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpad-
kov ali iz njih razmetavati ali odnašati odložene komunalne 
odpadke,

– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih 
mest,

– odpadke odlagati poleg zabojnikov za zbiranje komu-
nalnih odpadkov, zbiralnic ločenih frakcij, premičnih zbiralnic 
nevarnih odpadkov, ali zbirnih centrov,

– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanje 
javne službe, določene v 12. členu tega odloka,

– lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje ko-
munalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati, razen če 
to dovoli izvajalec javne službe z izdajo soglasja,

– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemlji-
ščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpad-
kov.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali 
šesto ali sedmo ali deveto alinejo prejšnjega odstavka, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo 
ali tretjo ali šesto ali sedmo ali deveto alinejo prvega odstavka 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, če ravna v nasprotju z drugo ali tretjo ali šesto ali 
sedmo ali deveto alinejo prvega odstavka tega člena.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvo ali peto ali osmo ali 
deseto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 250 eurov.

(6) Z globo 750 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali peto 
ali osmo ali deseto alinejo prvega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 150 eurov.

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvo ali peto ali osmo ali 
deseto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena.

(8) Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s četrto alinejo prvega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

(9) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s četrto 
alinejo prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 700 eurov.

(10) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – posameznik, če ravna v nasprotju s četrto alinejo prvega 
odstavka tega člena.

26. člen
(biološki odpadki in zeleni vrtni odpad)

(1) Uporabniki biološke odpadke odlagajo v zabojnike za 
biološke odpadke v zbirnem centru.

(2) Pri kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara 

zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinoje-
dih živali, lesni pepel in ostali biorazgradljivi materiali) in

– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh 
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni 
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izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in 
vrečke) na način, kot to določa predpis o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki.

27. člen
(novi uporabniki)

(1) Lastnik ali drug uporabnik novega ali obnovljenega 
objekta mora kot nov uporabnik po tem odloku takoj po izdaji 
uporabnega dovoljenja ali najkasneje petnajst dni pred začet-
kom uporabe objekta to sporočiti izvajalcu javne službe, zaradi 
določitve prevzemnega mesta, števila zabojnikov in drugih 
pogojev za začetek izvajanja javne službe.

(2) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora izvajalcu javne 
službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali zaposlenih 
oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi 
opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika (v na-
daljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki se bo 
izvajala.

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
500 eurov.

(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 300 eurov.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 
tega člena.

28. člen
(gradbišče)

(1) Investitorji oziroma izvajalci novogradenj, kakor je 
tako določeno v medsebojnem dogovoru, so tudi uporabniki po 
tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne službe za potrebe 
delovanja gradbišča preskrbi zadostno število zabojnikov za 
zbiranje komunalnih odpadkov. Uporabnik iz prejšnjega stavka 
mora izvajalcu javne službe pred pričetkom gradnje sporočiti 
podatke o številu zabojnikov.

(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
njegova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek upo-
rabnik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 eurov.

(4) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN 
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

29. člen
(viri financiranja)

Viri financiranja javne službe so določeni v koncesijskem 
aktu.

30. člen
(cena storitev javnih služb)

(1) Cene storitev javne službe se, upoštevaje določila 
koncesijskega akta, določa skladno s predpisi, ki urejajo obliko-
vanje cen storitev javne službe. Cene predlaga izvajalec javne 
službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in 
ga predloži Svetu RCERO LJUBLJANA v potrditev.

(2) Obračunsko obdobje znaša eno leto.

31. člen
(minimalni volumen zabojnikov)

(1) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev 
javne službe:

– za uporabnika iz gospodinjstva za obdobje enega me-
seca za mešane komunalne odpadke ni manjši od 30 litrov 
na osebo, za embalažo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov 
na osebo, za steklo 10 litrov na osebo in za biološke odpadke 
15 litrov na osebo,

– za počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali prazno 
poslovno enoto 1/3 najmanjše velikosti zabojnika za mešane 
komunalne odpadke ob upoštevanju najmanjše frekvence zbi-
ranja, določene s tem odlokom.

(2) Minimalni volumen zabojnikov za opravljeno storitev 
javne službe za uporabnike iz dejavnosti za obdobje enega me-
seca ni manjši od 15 litrov za mešane komunalne odpadke na 
osebo, skupni pa ne manjši od najmanjše velikosti zabojnika, 
za embalažo 30 litrov na osebo, za papir 10 litrov na osebo, 
za steklo 5 litrov na osebo in za biološke odpadke 5 litrov na 
osebo, pri čemer se za te uporabnike upoštevajo še naslednji 
kriteriji, in sicer:

– za pisarniške prostore ali objekte ter za prostore ali 
objekte za vzgojo in izobraževanje za mešane komunalne 
odpadke znaša 0,4 litre/m2 in za biorazgradljive odpadke 
0,1 liter/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja,

– za gostinske prostore ali objekte za mešane komu-
nalne odpadke znaša 3 litre/m2 in za biorazgradljive odpadke 
3 litre/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja,

– za prostore ali objekte z namembnostjo oddajanja pre-
nočitvenih zmogljivosti za krajši čas za mešane komunalne od-
padke znaša 2 litra/m2 in za biorazgradljive odpadke 0,4 litre/m2 

ob upoštevanju tedenskega praznjenja,
– za ostale poslovne prostore ali objekte za mešane ko-

munalne odpadke znaša 2 litra/m2 in za biorazgradljive odpad-
ke 1 liter/m2 ob upoštevanju tedenskega praznjenja.

32. člen
(obračun storitve)

(1) Uporabniku se storitev javne službe obračuna po 
velikosti zabojnikov za mešane komunalne ali po tipiziranih 
vrečkah za mešane komunalne ter ob upoštevanju povprečne-
ga mesečnega števila praznjenj zabojnikov oziroma odstranitve 
tipiziranih vrečk.

(2) V primeru skupnega zbirnega mesta za prepuščanje 
komunalnih odpadkov za več stanovanj v stavbi, več stavb 
in/ali pravnih oseb se kot merilo za razdelitev stroškov ravnanja 
s komunalnimi odpadki na stanovanje ali poslovni prostor upo-
rabi število stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v 
posameznem stanovanju in število zaposlenih pri poslovnem 
prostoru. Kolikor izvajalcu javne službe lastniki stanovanj ali 
poslovnih prostorov ali drugi plačniki računov ne posredujejo 
podatkov in dokazil o številu prebivalcev s stalnim ali začasnih 
prebivališčem v posameznem stanovanju in števila zaposlenih 
pri poslovnem prostoru, se kot merilo za razdelitev stroškov na 
stanovanje in na poslovni prostor uporabi podatke o površini 
stanovanj in poslovnih prostorov.

(3) Za stavbo, v kateri ni stalno ali začasno prijavljenih 
prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za 
obračun javne službe upošteva 1/3 najmanjše velikost zaboj-
nika in najmanjša pogostost odvoza.

(4) Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izva-
jalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, 
se upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb podatki, ki 
izkazujejo višjo vrednost.

(5) Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na 
obračun storitve javne službe, mu izvajalec javne službe izda 
opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh 
po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z 
zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

(6) Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge 
prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti 
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plačnika storitev zbiranja komunalnih odpadkov in ob prijavi, 
odjavi ali spremembi najemnika o tem takoj pisno obvestiti 
izvajalca javne službe. Če tega ne storijo, stroški zbiranja 
komunalnih odpadkov do dneva obvestila bremenijo lastnika 
nepremičnine.

(7) Kolikor izvajalec javne službe ugotovi, da se uporabnik 
ni prijavil v sistem zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 
ta odlok in ne prejema računa za storitev ravnanja z odpadki, 
mu izvajalec javne službe s prvim računom zaračuna storitve 
od pričetka uporabe storitve za celotno obdobje uporabe sto-
ritve.

(8) Podroben način obračuna storitev javne službe določa 
akt, ki ureja obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanje s komunalnimi odpadki, ki ga sprejeme 
Svet RCERO LJUBLJANA.

33. člen
(uveljavljanje sprememb)

(1) Obračun storitev javne službe se izvaja na podlagi 
podatkov, ki jih v evidenci in katastru vodi izvajalec.

(2) Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun 
storitev javnih služb, so možne na podlagi podatkov iz uradnih 
evidenc in podatkov, ki jih izvajalcu javne službe sporočajo 
uporabniki. Navedeni podatki se upoštevajo s prvim dnem 
naslednjega meseca po prejemu obvestila uporabnika.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

34. člen
(gospodarska javna infrastruktura)

(1) Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpad-
kov je potrebna naslednja gospodarska javna infrastruktura:

– zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za prevze-
manje in zbiranje,

– zemljišča in objekti zbiralnic ločenih frakcij in premičnih 
zbiralnic nevarnih odpadkov,

– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.
(2) Gospodarska javna infrastruktura iz prejšnjega odstav-

ka, ki je v lasti Občine Velike Lašče in jo ima izvajalec javne 
službe v poslovnem najemu, je predmet pogodbe med izvajal-
cem javne službe in Občino Velike Lašče. Obveznosti izvajalca 
javne službe glede infrastrukture in druga z infrastrukturo po-
vezana vprašanja se uredijo s pogodbo o poslovnem najemu 
gospodarske javne infrastrukture.

VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENIH JAVNIH SISTEMOV  
ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

35. člen
Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeno infrastruk-

turo, ki je v lasti Občine Velike Lašče, v poslovni najem s 
sklenitvijo pogodbe.

IX. NADZOR

36. člen
(pristojnosti nadzora)

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka oprede-
ljuje koncesijski akt. 

(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka 
opravlja organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje 
nalog občinske uprave na področju inšpekcije.

(3) Pristojni inšpektor z odločbo odredi, da se v roku, ki 
ga določi:

– odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi s kršitvijo 
določbe tega odloka, za katero je predpisana globa,

– vzpostavi prejšnje stanje ali drugačno sanacijo na javni 
površini, če vzpostavitev prejšnjega stanja ni možna, po drugi 
osebi, na stroške povzročitelja.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Določbe drugega odstavka 31. člena se v celoti izvedejo 

do 1. januarja 2023.

38. člen
Pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture za namen 

zbiranja komunalnih odpadkov, opredeljeno v drugem odstavku 
34. člena, Občina Velike Lašče in izvajalec javne službe zbira-
nja odpadkov skleneta do 31. decembra 2021.

39. člen
V primeru ureditve začasnega zbirnega centra na ob-

močju Občine Velike Lašče, mora izvajalec javne službe za 
preostale frakcije, ki so določene v državnem predpisu, ki 
ureja občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih 
odpadkov in jih na začasnem zbirnem centru ni moč prevze-
mati, uporabnikom za ta čas zagotoviti ločeno prepuščanje v 
zabojnike v zbirnem centru, ki od meje Občine Velike Lašče 
ne sme biti oddaljen več kot 40 km vozne razdalje, in sicer do 
vzpostavitve zbirnega centra znotraj Občine Velike Lašče za 
vse frakcije komunalnih odpadkov kot določajo predpisi.

40. člen
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračuna-

ne predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev 
gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov za 
obdobje 2019–2021 upoštevajo kot predračunske cene za leti 
2019 in 2020.

41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v celoti preneha veljati 

Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini 
Velike Lašče (Uradno glasilo občine Velike Lašče, št. 6/2012 
in 3/2016).

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

glasilu Občine Velike Lašče, razen določb tretjega odstavka 
13. člena, drugega odstavka 30. člena in drugega odstavka 
32. člena tega odloka, ki začnejo veljati z dnem prenehanja 
veljavnosti določb Sklepa o tarifnem sistemu za obračun sto-
ritev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17 ter 
Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 6/2017), ki se nana-
šajo na način zamenjave zabojnika, obračunsko obdobje in 
razdeljevanje stroškov storitev javne službe med posameznimi 
stanovanji ali poslovnimi prostori v stavbah.

Št. 0301-0018/2020-1
Velike Lašče, dne 5. novembra 2020

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

2982. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu 
Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče

Na podlagi 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, 
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14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 16. člena Statuta Občine Velike 
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 
6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 14. redni 
seji dne 5. novembra 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek 

pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče

1. člen
Cene dnevnih programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Pri-

moža Trubarja Velike Lašče znašajo mesečno:
Cena programa I. starostne skupine znaša 531,07 evrov.
Cena programa II. starostne skupine znaša 409,09 evrov.
Cena skrajšanega programa: 4 do 5 ur z zajtrkom in ko-

silom znaša 347,42 evrov.

2. člen
Stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 

1. člena tega sklepa, znašajo 2,00 evra na dan. Za čas, ko je 
otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža 
za stroške neporabljenih živil, v sorazmerni višini plačila za 
program vrtca.

Starši otrok, za katere je Občina Velike Lašče po veljavni 
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 
otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Re-
zervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka 
za en mesec. Starši so dolžni rezervacijo pisno napovedati 
vrtcu najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka 
iz vrtca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka.

Za rezervacijo starši plačajo 2,60 evra na dan odsotnosti 
oziroma koriščenja poletne rezervacije.

Starši otrok s stalnim bivališčem v drugih občinah, ki so 
vključeni v vrtec Sončni žarek, lahko uveljavljajo rezervacijo, 
če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do polne cene 
programa, s tem soglaša.

Rezervacijo v enaki višini lahko uveljavljajo tudi starši s 
stalnim bivališčem v Občini Velike Lašče, ki imajo otroke vklju-
čene v vrtcih izven Občine Velike Lašče.

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cen programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče, št. 0301-0008/2019-1, z dne 21. 2. 2019 (Uradni 
list RS, št. 12/19).

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2020.

Št. 0301-0017/2020-1
Velike Lašče, dne 6. novembra 2020

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

ŽELEZNIKI

2983. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi 
interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča

Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni 

list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 
14. redni seji dne 12. 11. 2020 sprejel

S K L E P
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa 

odkupa oziroma razlastitve zemljišča
1. člen

S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev 
nepremičnine ID znak: parcela 2066 933/2, katastrska občina 
2066 Dolenja vas parcela 933/2 (ID 3600174), ki je v lasti fi-
zične osebe in preko katere poteka del kategorizirane lokalne 
ceste LC 494082 Ojstri Vrh–Zgornja Golica.

2. člen
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina 

Železniki potrebuje nepremičnino iz 1. člena tega sklepa za 
rekonstrukcijo dela kategorizirane lokalne ceste LC 494082 
Ojstri Vrh–Zgornja Golica. Rekonstrukcija navedene gospo-
darske javne infrastrukture je nujno potrebna za potek ce-
stnega prometa in izvedbo obvoza v času gradnje novega 
mostu čez Selško Soro, kar se bo izvajalo v skladu z Uredbo 
o državnem prostorskem načrtu za preložitev regionalne ceste 
R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev 
vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Žele-
znikov (Uradni list RS, št. 37/13).

3. člen
Občinski svet Občine Železniki pooblašča župana 

mag. Antona Luznarja, da pri pristojni upravni enoti, v skladu s 
196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) vloži zahtevo za razlastitev z omejitvijo lastninske 
pravice zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča 
na nepremičnini navedeni v 1. členu tega sklepa.

4. člen
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do 

sklenitve kupoprodajne pogodbe, bo postopek razlastitve pre-
kinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.

5. člen
Ta sklep začne vejati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-6/2020-010
Železniki, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar

2984. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov na območju Občine Železniki, 
za leto 2021

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) 
in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 
68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 14. redni seji dne 
12. 11. 2020 sprejel

S K L E P

1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst 
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komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki, za leto 
2021, ki ga je pripravil izvajalec Loška komunala, d.d. Škofja 
Loka, oktober 2020, november 2020.

2.
Potrdi se cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Železniki za leto 2021, 
kot jih določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

cena javne infrastrukture 0,0075 EUR/kg

cena storitve 0,1598 EUR/kg

CENA SKUPAJ 0,1673 EUR/kg
2. Zbiranje bioloških odpadkov

cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg

cena storitve 0,1810 EUR/kg

CENA SKUPAJ 0,1810 EUR/kg

3.
Cene iz točke 2 tega sklepa ne vsebujejo DDV.

4.
Cene iz točke 2 tega sklepa se začnejo uporabljati dne 

1. 1. 2021.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-6/2020-008
Železniki, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar

2985. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 
na območju Občine Železniki za leto 2021

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 
16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 
68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 14. redni seji dne 
12. 11. 2020 sprejel

S K L E P

1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ob-

veznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 
na območju Občine Železniki za leto 2021, ki ga je pripravil 
izvajalec Saubermacher Slovenija d.o.o., oktober 2020.

2.
Potrdi se cene izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Železniki za leto 2021, 
kot jih določa Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer:

1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg

cena storitve 0,16633 EUR/kg

CENA SKUPAJ 0,16633 EUR/kg

2. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ko-
munalnih odpadkov
cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg
cena storitve 0,14341 EUR/kg
CENA SKUPAJ 0,14341 EUR/kg

3.
Cene iz točke 2 tega sklepa ne vsebujejo DDV.

4.
Cene iz točke 3 tega sklepa se začnejo uporabljati dne 

1. 1. 2021.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-6/2020-009
Železniki, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar

GROSUPLJE

2986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, 
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 11. redni seji 
dne 18. 11. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020 

(Uradni list RS, št. 22/19, 64/19 in 85/20) – v nadaljevanju 
odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za 
leto 2020 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2 
proračuna 2020

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 22.985.466
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 20.243.432

70 DAVČNI PRIHODKI 16.195.162
700 Davki na dohodek in dobiček 12.480.272
703 Davki na premoženje 3.446.830
704 Domači davki na blago in storitve 268.060
706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.048.270
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 1.900.126
711 Takse in pristojbine 11.000
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712 Denarne kazni 270.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 294.966
714 Drugi nedavčni prihodki 1.571.578
72 KAPITALSKI PRIHODKI 564.226
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 90.400
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 473.826
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.176.608
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 1.056.156
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna 

iz sredstev proračuna EU 1.120.452
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU  

IN DRUGIH DRŽAV 1.200
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU  

iz kohezijskega sklada 0
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU  

za izvajanje centraliziranih in drugih 
programov EU 1.200
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 28.047.929

40 TEKOČI ODHODKI 5.378.035
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.472.829
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 222.430
402 Izdatki za blago in storitve 3.477.876
403 Plačila domačih obresti 51.500
409 Rezerve 153.400
41 TEKOČI TRANSFERI 7.445.014
410 Subvencije 234.400
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 4.877.948
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 698.431
413 Drugi tekoči domači transferi 1.634.235
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.806.673
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.806.673
43 INVESICIJSKI TRANSFERI 418.207
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 215.300

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 202.907
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –5.062.463

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.  
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  

in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ.  
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 3.137.664

50 ZADOLŽEVANJE 3.163.154
500 Domače zadolževanje 3.137.664

VIII. ODPLAČILA DOLGA 653.800
55 ODPLAČILA DOLGA 653.800
550 Odplačila domačega dolga 653.800

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –2.578.599
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.483.864
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 5.062.463
XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2019 
(9009 Splošni sklad za drugo) 2.578.599

«

2. člen
V 14. členu se spremeni znesek zadolžitve, tako da znaša 

3.137.664,00 EUR.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0003/2018
Grosuplje, dne 18. novembra 2020

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

2987. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelni št. 2202/4 
in 2202/6, obe k.o. 1794 Račna

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 11. seji dne 18. 11. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičninah parcelni št. 2202/4 in 2202/6, 
obe k.o. 1794 Račna

1.
Na nepremičninah parcelni št. 2202/4 in 2202/6, obe 

k.o. 1794 Račna, se ukine status grajenega javnega dobra.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 46500-0042/2003
Grosuplje, dne 18. novembra 2020

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič
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2988. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičnini parcelna št. 1669/2, 
k.o. 2642 Grosuplje

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 11. seji dne 18. 11. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičnini parcelna št. 1669/2,  
k.o. 2642 Grosuplje

1.
Na nepremičnini parcelna št. 1669/2, k.o. 2642 Grosuplje, 

se ukine status grajenega javnega dobra.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-0031/2020
Grosuplje, dne 18. novembra 2020

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

ODRANCI

2989. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 15. člena Statuta Občine (Ura-
dni list RS, št. 102/11, 64/17, 46/19) je Občinski svet Občine 
Odranci na 13. redni seji dne 16. 11. 2020 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Odranci  

za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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

dni list RS, št. 35/20) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, 
da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

v eurih
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 2.466.567,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  

1.329.245,00

70 DAVČNI PRIHODKI 1.094.678,00
700 Davki na dohodek in dobiček  982.414,00
703 Davki na premoženje  105.863,00
704 Domači davki na blago in storitev  6.401,00
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 234.567,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja  43.930,00
711 Takse in pristojbine  1.000,00
712 Denarne kazni  700,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00
714 Drugi nedavčni prihodki 188.937,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 56.685,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 56.685,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.080.637,00

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 312.244,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
in sredstev proračuna EU 768.393,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE  0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij  0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.082.380,07
40 TEKOČI ODHODKI 459.693,43

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 109.734,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 19.142,00
402 Izdatki za blago in storitve 307.999,00
403 Plačila domačih obresti 6.850,00
409 Rezerve 15.968,43

41 TEKOČI TRANSFERI 547.220,64
410 Subvencije 5.500,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 359.800,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 56.662,64
413 Drugi tekoči domači transferi 125.258,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.068.066,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.068.066,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.400,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam 2.400,00
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 5.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 384.186,93
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

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

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA … 
(IV.-V.) 0
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 586.087,00
55 ODPLAČILO DOLGA 586.087,00

550 Odplačilo domačega dolga 586.087,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.) –201.900,07

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –586.087,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –384.186,93

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 201.900,07

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Odranci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunske rezerve v letu 2020 ne bomo izločali, 

saj rezerv, ki jih imamo oblikovanih iz prejšnjih let v višini 
30.020,28 EUR, niso porabili.

O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi 
sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključ-
nem računu proračuna.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 98-13/2020
Odranci, dne 16. novembra 2020

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja

RIBNICA

2990. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica 
št. 2 za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) 
ter 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) 
je Občinski svet Občine Ribnica na 13. redni seji dne 12. 11. 
2020 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ribnica št. 2  

za leto 2020

1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica 

za leto 2020 tako, da se glasi:
»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 

razvojnih programov. Splošni del proračuna na ravni podskupin 
kontov se določa v naslednjih zneskih:

Konto Opis
Rebalans 

št. 2
2020 v eur

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 11.520.903
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.354.328
70 DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 7.279.247
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 6.292.277
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 770.241
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 216.729
706 DRUGI DAVKI 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.075.080
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 687.460
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 12.203
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 54.122
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 58.169
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 263.127
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 329.290
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 178.503
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 150.787

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 10.614
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 10.614
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

(740+741) 2.826.672
740 TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.207.956

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 1.618.716

78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 13.044.844
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 3.116.856
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400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 778.729

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 113.780

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.143.988
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10.409
409 REZERVE 69.950
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 3.748.290
410 SUBVENCIJE 22.500
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 2.300.940
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 126.232
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 1.298.618
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.826.719
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 5.826.719
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 352.978
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 210.082
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 142.896
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –1.523.940
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. - V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA  
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.723.493
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.723.493
5001 NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH 

BANKAH 1.450.000
5003 NAJETI KREDITI PRI DRUGIH 

DOMAČIH KREDITODAJALCIH 273.493
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 246.691
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 246.691
5501 ODPLAČILA KREDITOV 

POSLOVNIM BANKAM 118.343
5502 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM 

FINANČNIM INSTITUCIJAM 128.348
 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) –47.138

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.) 1.476.803
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.523.940
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. 2019 47.138
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni 
proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Ribnica.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0156/2020
Ribnica, dne 12. novembra 2020

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

SEVNICA

2991. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 18. člena Statuta Občine 
Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je 
Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne 18. 11. 
2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepre-

mičnine s:
– parc. št. 3864/3, k.o. 2662 Malkovec,
– parc. št. 2534/47, k.o. 1391 Log,
– parc. št. 2667/25, k.o. 1393 Studenec in
– parc. št. 1015/17, k.o. 1381 Boštanj.

2. člen
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo 

imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica 
na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična 
št. 5883008000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0068/2020, 7113-0097/2020, 7113-0082/2020, 
7113-0087/2020

Sevnica, dne 19. novembra 2020

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk
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MINISTRSTVA
2992. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih 

ukrepih na področju organizacije zdravstvene 
dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive 
bolezni COVID-19

Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) in v zvezi s 
55. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) minister za 
zdravje izdaja

O D R E D B O
o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih  

na področju organizacije zdravstvene dejavnosti 
zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

1. člen
V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije 

zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20) se besedilo 8. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»(1) Delodajalec zagotavlja redno testiranje zdravstvenih 
delavcev na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

(2) Testiranje iz prejšnjega odstavka je obvezno, če se 
pri izvajalcu pojavi okužba z virusom SARS-CoV-2, in sicer 
najmanj enkrat tedensko, znotraj posamezne organizacijske 
enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila.

(3) Testiranje se v organizacijski enoti iz prejšnjega od-
stavka izvaja od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in 
še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom 
SARS-CoV-2 v tej organizacijski enoti.

(4) Delodajalec spremlja število in vrsto opravljenih testov 
iz prvega in drugega odstavka tega člena ter število pozitivnih 
izvidov testov, o čemer dnevno poroča Nacionalnemu inštitutu 
za javno zdravje.

(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena testiranje zdra-
vstvenih delavcev, ki so že preboleli okužbo s SARS-CoV-2, ni 
obvezno.«.

2. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Testiranje in poročanje iz 8. člena te odredbe se 

uvaja postopoma in ob sprotni evalvaciji rezultatov, in sicer od 
23. novembra 2020.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek delodajalec v celoti 
uvede testiranje zdravstvenih delavcev najpozneje do 7. de-
cembra 2020.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-159/2020
Ljubljana, dne 20. novembra 2020
EVA 2020-2711-0122

Tomaž Gantar
minister

za zdravje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2993. Uradni podatki o številu okuženih 
po statističnih regijah

Na podlagi 2.a člena Odloka o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/20, 135/20 in 143/20) 
Nacionalni inštitut za javno zdravje objavlja

U R A D N E   P O D A T K E
o številu okuženih po statističnih regijah

I
Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah v 

obdobju od 6. 11. 2020 do 20. 11. 2020 so naslednji:

14-dnevna incidenca / 
100 000 prebivalcev

Statistična regija

1.606 Pomurska
1.299 Koroška
1.120 Gorenjska
1.076 Podravska
1.004 Savinjska

994 Zasavska
954 Jugovzhodna Slovenija
804 Osrednjeslovenska
712 Primorsko-notranjska
698 Posavska
657 Goriška
473 Obalno-kraška

II
Ti uradni podatki se objavijo v Uradnem listu Republike 

Slovenije.

Št. 0070-160/2020
Ljubljana, dne 20. novembra 2020
EVA 2020-2711-0123

Nacionalni inštitut za javno zdravje
po pooblastilu št. 020-7/2020-1

z dne 5. 5. 2020
Tanja Amon
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DRŽAVNI ZBOR
2923. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo 

proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 
2022 (OdPSD20–22-C) 7471

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2924. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Združenih drža-
vah Amerike 7471

2925. Ukaz o postavitvi stalnega opazovalca Republike 
Slovenije pri Organizaciji ameriških držav 7472

VLADA
2926. Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o dolo-

čitvi zahtev glede učinkovitosti in interoperabilnosti 
nadzora za enotno evropsko nebo 7472

2927. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje 
mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v 
pridobivalnem prostoru Laze 2 v občini Kočevje 7473

2928. Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekon-
strukcijo glavne ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja 
Trebuša 7475

2929. Uredba o spremembi Uredbe o državnem prostor-
skem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper 7483

2930. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida 7485

2931. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter na-
činu uveljavljanja regionalne spodbude za zapo-
slovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in 
investiranje 7486

2932. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organi-
zaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih 7487

2933. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobi-
tve državljanstva Republike Slovenije v postopku 
naturalizacije 7487

MINISTRSTVA
2934. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu 7488
2935. Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne 

oskrbe v domovih za starejše 7537
2992. Odredba o spremembah Odredbe o začasnih 

ukrepih na področju organizacije zdravstvene 
dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 7602

2936. Odločba o prenehanju ustanove z imenom USTA-
NOVA FUNDACIJA SAMOROG.SI 7537

2937. Odločba o soglasju k spremembam Akta o ustano-
vitvi ustanove »Ustanova RDEČA ŽOGA« 7537

USTAVNO SODIŠČE
2938. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o volitvah v Državni 

zbor ni v neskladju z Ustavo 7538

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2993. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih 
regijah 7602

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2939. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani 7545
2940. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za papirno 

in papirno-predelovalno dejavnost 7545

VSEBINA

OBČINE
AJDOVŠČINA

2941. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta Rib-
nik SB II 7547

BREZOVICA
2942. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini 

Brezovica 7548
2943. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih 

vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 7555

CELJE
2944. Dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora 

Mestne občine Celje 7555
2945. Odlok o preoblikovanju zavoda ZELENICE, jav-

ni gospodarski zavod za urejanje in vzdrževanje 
zelenih in drugih javnih površin v Javno podjetje 
ZELENICE, družba za urejanje zelenih in drugih 
javnih površin, d.o.o. 7556

2946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Ljudska univerza Celje 7559

2947. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
Ostrožno – sever 7561

2948. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in 
vzpodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–
2020 7563

2949. Sklep št. 2/2020 o ugotovitvi javne koristi 
v k.o. Bukovžlak 7563

2950. Sklep št. 4/2020 o prenehanju statusa grajenega 
javnega dobra 7563

CERKNO
2951. Odlok o spremembah in dopolnitvah 07 Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno 7564
2952. Odlok o spremembah in dopolnitvah 01 Odloka o 

občinskem lokacijskem načrtu Rekonstrukcija vo-
dotoka Cerknica in Cvetkove ulice, ceste R3T912, 
v Cerknem 7565

ČRNOMELJ
2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o Župančičevih priznanjih 7565
2954. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 7565
2955. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 7566

GROSUPLJE
2986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020 7597
2987. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

na nepremičninah parcelni št. 2202/4 in 2202/6, 
obe k.o. 1794 Račna 7598

2988. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičnini parcelna št. 1669/2, k.o. 2642 
Grosuplje 7599
IDRIJA

2956. Sklep o pripravi Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del EUP ID_1/3_IGs Marof 7566
JESENICE
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