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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1292.

Javni poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico
oziroma zagovornika načela enakosti

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o varstvu
pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg)
objavljam

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatk
oziroma kandidatov za zagovornico
oziroma zagovornika načela enakosti
Dne 12. aprila 2021 me je zagovornik načela enakosti
obvestil, da mu 25. oktobra 2021 izteče mandat.
Za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti (v
nadaljevanju: zagovornik) je lahko imenovana oseba, ki na
dan poteka roka iz javnega poziva izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima državljanstvo Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri ali visoko strokovno izobrazbo iste smeri s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo iste smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom,
ki ureja visoko šolstvo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta na področju uresničevanja načela enakosti ali človekovih
pravic in temeljnih svoboščin,
– ni članica organov politične stranke,
– ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen
zapora,
– ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Zagovornik je imenovan za dobo petih let in je lahko največ enkrat ponovno imenovan.
Predlogi morajo biti obrazloženi, posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo
pripravljen sprejeti ter vsa dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.
Po posredovanju predloga kandidata državnemu zboru
v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlaganega
kandidata.
Predlog za možnega kandidata za zagovornika je potrebno poslati do 21. maja 2021, in sicer na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 003-03-4/2021-2
Ljubljana, dne 23. aprila 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Leto XXXI

MINISTRSTVA
1293.

Pravilnik o podelitvi nagrade Zlata čebela

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena, tretjega odstavka
6. člena, sedmega odstavka 7. člena, drugega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena
Zakona o nagradi Zlata čebela (Uradni list RS, št. 36/21) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o podelitvi nagrade Zlata čebela
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja sestavo, način odločanja,
naloge in financiranje Odbora za podeljevanje nagrade Zlata
čebela (v nadaljnjem besedilu: odbor) in Komisije za pregled
predlogov za nagrado Zlata čebela (v nadaljnjem besedilu:
komisija), vsebino listine nagrade Zlata čebela, pogoje glede
objave javnega poziva, vsebino javnega poziva za podelitev
nagrade, vsebino poročila o delu, način razglasitve nagrade,
objavo nagrajencev ter vsebino izjave o preprečevanju nasprotij interesov, varstvu podatkov in zaupnosti.
2. člen
(podrobnejša sestava odbora)
(1) Poleg ministra, pristojnega za kmetijstvo, so člani
odbora strokovnjaki s področja:
1. kmetijstva,
2. ohranjanja narave,
3. čebelarstva,
4. mednarodnih zadev,
5. znanosti in raziskav (kot je zdravje, turizem in gospodarstvo),
6. kulturne dediščine.
(2) Prednost pri izbiri izmed predlaganih strokovnjakov
s področja iz prejšnjega odstavka imajo strokovnjaki, ki imajo
sedem let delovnih izkušenj s področja, za katero so imenovani
in aktivno obvladajo angleški jezik.
3. člen
(seje odbora)
(1) Odbor zaseda na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki
ga izmed članov odbora, na predlog predsednika, na prvi seji
izvoli odbor.
(2) Odbor zaseda najmanj dvakrat letno.
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4. člen

9. člen

(odločanje odbora)

(varstvo podatkov in zaupnost)

(1) Odbor lahko dela in odloča, če je na seji prisotna več
kakor polovica vseh članov odbora.
(2) Če ni z zakonom, ki ureja nagrado Zlata čebela določeno drugače, odbor sprejema odločitve z večino glasov
prisotnih članov odbora.
(3) Če je izid glasovanja neodločen, odbor glasovanje
ponavlja toliko časa, dokler med izenačenimi kandidati za
nagrado eden ne prejme večine glasov. Če po ponovljenih
glasovanjih noben kandidat ne prejme potrebne večine, odloči
glas predsednika odbora.
(4) Odbor lahko zaseda tudi na daljavo, vendar odločitve v
tem primeru sprejema na podlagi pisno oddanih glasov članov
odbora. Podrobnejši način izvedbe sej odbora na daljavo je
določen v poslovniku odbora.

Člani odbora in komisije kot zaupne varujejo vse podatke
iz gradiva, ki se obravnava v okviru dela odbora oziroma komisije v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo podatkov.

5. člen
(komisija)
(1) Komisijo sestavlja največ pet članov, ki so zaposleni
v javni upravi in so strokovnjaki z enega od področij, navedenih v prvem odstavku 2. člena Zakona o nagradi Zlata čebela
(Uradni list RS, št. 36/21), ter jih z večino glasov prisotnih članov odbora izvoli odbor, imenuje pa predsednik odbora. Člani
komisije izmed sebe izvolijo predsednika komisije.
(2) Če je v komisijo predlagan član, ki ni zaposlen na
ministrstvu, potrebuje pred imenovanjem pisno soglasje predstojnika organa, pri katerem je zaposlen.
(3) Komisija dela in odloča, če je na seji prisotna več
kakor polovica vseh članov komisije.
(4) Komisija sprejema odločitve z večino glasov prisotnih
članov.
(5) Če je izid glasovanja neodločen, odbor glasovanje
ponavlja toliko časa, dokler med izenačenimi kandidati eden
ne prejme večine glasov. Če po ponovljenih glasovanjih noben
kandidat ne prejme potrebne večine, odloči glas predsednika
komisije.
6. člen
(zapisnik)
(1) O delu odbora in komisije na sejah se vodi zapisnik.
Zapisnik vsebuje podatke o:
1. številu prisotnih, odsotnih in opravičenih,
2. dnevnem redu,
3. poteku seje, zlasti o predlogih in sprejetih sklepih,
4. poimenskih rezultatih glasovanj,
5. vsebinskih povzetkih razprav s sestanka in
6. vsebinsko utemeljenih obrazložitvah sprejetih odločitev.
(2) V zapisnik se vpišejo rezultati glasovanj.
7. člen
(strokovna in administrativna pomoč odboru in komisiji)
Strokovna in administrativna dela za odbor in komisijo
zagotavlja in opravlja ministrstvo.
8. člen
(preprečevanje nasprotja interesov,
varstvo podatkov in zaupnosti)
(1) Predlagani član odbora ali komisije mora pred imenovanjem za člana odbora ali komisije podpisati izjavo o preprečevanju nasprotja interesov, varstvu podatkov in zaupnosti na
obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V primeru dejanskega ali možnega obstoja nasprotja interesov v zvezi s posameznim predlogom iz 14. člena
tega pravilnika, mora član o tem takoj z izjavo na obrazcu iz
Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, obvestiti predsednika in se s tem izločiti iz postopka nadaljnjega odločanja
o predlogu.

10. člen
(financiranje in povračilo stroškov)
(1) Ministrstvo članu odbora povrne stroške v zvezi z delom v odboru (stroški nočitve, prevoza in prehrane) ter pri tem
smiselno uporabi določila uredbe, ki ureja sejnine in povračila
stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in
javnih gospodarskih zavodih.
(2) Sredstva za delovanje odbora in sredstva za nagrado
Zlata čebela se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v
finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
(3) Člani komisije opravljajo delo v okviru svojih rednih
delovnih nalog.
11. člen
(vsebina listine nagrada Zlata čebela)
(1) V listino se vpišejo:
– naslov nagrajenega dela,
– ime nagrajenca oziroma imena nagrajencev.
(2) Listino podpišeta predsednik Republike Slovenije in
predsednik odbora.
12. člen
(poziv)
Javni poziv za podelitev nagrade Zlata čebela se objavi
na osrednjem spletnem mestu državne uprave in reprezentativnih mednarodnih organizacij (kot je www.fao.org) ter na spletni
strani www.worldbeeday.org. Rok za prijavo ne sme biti krajši
od 30 dni od objave javnega poziva.
13. člen
(vsebina poziva)
(1) V pozivu se določijo:
1. podrobnejša opredelitev področja, za katero se razpisuje nagrada,
2. višina nagrade,
3. obvezne vsebine predloga za nagrado,
4. podrobnejša merila in pogoji za področje, za katero se
razpisuje nagrada za tekoče leto,
5. rok, do katerega morajo biti predlogi vloženi,
6. kontaktna oseba za morebitna dodatna pojasnila,
7. naslov, na katerega je treba poslati predloge,
8. postopek obravnave predloga,
9. način obveščanja ter
10. obrazec za prijavo v slovenskem in angleškem jeziku.
(2) Predlogi morajo prispeti v pisni obliki na obrazcu v
zaprti ovojnici. Predlogi se lahko oddajo v slovenskem ali angleškem jeziku, kadar vlagatelj ni iz Republike Slovenije.
14. člen
(pregled prispelih predlogov)
(1) Odbor pregleda vse pravočasno prispele predloge in
sestavi seznam prejetih predlogov.
(2) Če je na razpis prispelo več kakor 20 predlogov komisija predloge pregleda, oceni ter za odbor sestavi poročilo
o vseh prispelih predlogih za podelitev nagrade in prednostni
seznam.
(3) Komisija in odbor lahko preverita navedbe v utemeljitvah in pozoveta predlagatelja k dopolnitvi predloga in predložitvi dodatnih pojasnil.
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15. člen
(dodatna pojasnila komisije)
Če odbor meni, da poročilo komisije ni zadostno, lahko
pred dokončno odločitvijo o izbiri prejemnika nagrade komisijo
zaprosi za dodatna pojasnila, vendar le za tiste kandidate, ki
so uvrščeni na prednostni seznam.
16. člen
(vsebina poročila o delu)
(1) Poročilo o delu vsebuje podatke o članih odbora, komisije in njeni sestavi, številu sej odbora in komisije, dnevu objave
in evidenčni številki javnega poziva, številu prejetih predlogov
za nagrado Zlata čebela, o številu predlogov, ki so bili vloženi
po roku in niso bili predmet izbirnega postopka, o tem, koliko
od predlaganih kandidatov je bilo fizičnih in koliko pravnih oseb,
o področjih njihovega dela in podeljeni nagradi.
(2) Finančni del poročila obsega podatke o višini porabljenih proračunskih sredstev za nagrado in višini morebitnih
drugih stroškov, povezanih z delovanjem odbora in komisije.
17. člen
(razglasitev prejemnika nagrade)
Prejemnik nagrade Zlata čebela za posamezno leto se
objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave in mednarodnih organizacij ter na spletni strani www.worldbeeday.org.
18. člen
(potek podelitve)
Nagrado Zlata čebela izroči predsednik Republike Slovenije, ki ob tem prebere utemeljitev odbora, zakaj se prejemniku
nagrada podeljuje.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-144/2021
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
EVA 2021-2330-0035
Dr. Jože Podgoršek
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1

IZJAVA O PREPREČEVANJU NASPROTJA INTERESOV,
VARSTVU PODATKOV IN ZAUPNOSTI
Spodaj podpisani _____________________________________________________ izjavljam, da v
času trajanja mojega mandata v (prosimo, obkrožite):
-

Odboru za podeljevanje nagrade Zlata čebela ali
Komisiji za pregled predlogov za nagrado Zlata čebela

1.

ne bom kandidiral za nagrado Zlata čebela;

2.

ne bom sprejemal daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem svojega dela v odboru/komisiji
ali v zvezi s svojim položajem v odboru/komisiji;

3.

ne bom dovolil, da bi moj zasebni interes vplival ali ustvarjal videz, da vpliva, na moje
nepristransko in objektivno opravljanje nalog v okviru odbora/komisije, in svojega položaja v
odboru/komisiji ne bom uporabil za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljeni
zasebni interes, premoženjsko ali nepremoženjsko korist zase, drugega člana odbora/komisije,
moje družinske člane in druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi imam ali sem imel
osebne, poslovne ali politične stike.

S podpisom te izjave se tudi zavezujem, da bom v primeru dejanskega ali možnega obstoja nasprotja
interesov v zvezi z določbami zakona in pravilnika, ki urejata podelitev nagrade Zlata čebela, o tem
takoj z izjavo obvestil predsednika odbora/komisije ter se izločil iz postopka.
Zavezujem se, da bom kot zaupne varoval vse podatke iz gradiva, ki se obravnava v okviru dela
odbora/komisije v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo podatkov. Te podatke bom uporabljal le v
povezavi z delom odbora/komisije in jih ne bom posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače delno
ali v celoti razširjal.
Seznanjen sem, da v primeru kakršnih koli nejasnosti v zvezi s podpisom te izjave veljajo določbe
predpisov, ki urejajo integriteto in preprečevanje korupcije, nasprotja interesov, sprejemanja daril,
varstvo podatkov in zaupnost podatkov.
Datum:
(podpis)
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Priloga 2
IZJAVA O IZLOČITVI PRI ODLOČANJU ALI OPRAVLJANJU
POSAMEZNEGA DEJANJA V POSTOPKU
Spodaj podpisani _____________________________________________________ izjavljam, da
svojega mandata v (ustrezno obkrožiti):
-

Odboru za podeljevanje nagrade Zlata čebela,

-

Komisiji za pregled predlogov za nagrado Zlata čebela,

ne morem več nepristransko in objektivno opravljati, ker so med opravljanjem mojega dela
nastopile okoliščine, ki bi lahko vplivale na opravljanje nalog (ustrezno obkrožiti):
1. s kandidatom za nagrado sem v sorodstvenem razmerju,
2. s kandidatom za nagrado sem v poslovnem razmerju,
3. od kandidata za nagrado sem prejel nagrado ali plačilo, ki bi lahko ustvarilo videz delovanja za
nedovoljeni zasebni interes zase, za drugega člana odbora/komisije, moje družinske člane in
druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi imam ali sem imel osebne, poslovne ali
politične stike,
4. drugo.
Podrobnejša in dodatna obrazložitev izločitvenega razloga:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zaradi dejanskega ali možnega obstoja nasprotja interesov v zvezi z določbami zakona in pravilnika,
ki urejata podelitev nagrade Zlata čebela, se s podpisom te izjave izločam iz postopka odločanja o
kandidatu za nagrado in jamčim za resničnost navedenih podatkov.
Datum:
(podpis)

Stran

3836 /
1294.

Št.

64 / 23. 4. 2021

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strojevodjih, centrih
usposabljanja, ocenjevalcih in centrih
preverjanja

Na podlagi tretjega odstavka 71. člena, trinajstega odstavka 72. člena, desetega odstavka 73. člena in četrtega odstavka 74. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 30/18) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strojevodjih, centrih usposabljanja,
ocenjevalcih in centrih preverjanja
1. člen
V Pravilniku o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja (Uradni list RS, št. 35/19) se v
3. členu v prvem odstavku v 4. točki beseda »pod« nadomesti
z besedilom »iz poglavja«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku črta 3. točka, dosedanje
4. do 10. točka pa postanejo 3. do 9. točka.
3. člen
V 4. členu se v šestem odstavku v prvem stavku besedilo
»vendar se lahko izvaja le s soglasjem upravljavca« nadomesti
z besedilom »če se izvaja s soglasjem upravljavca«.
Sedmi odstavek se črta.
4. člen
V 5. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Prosilci izpolnjevanje zdravstvenih pogojev izkazujejo z zdravniškim spričevalom, iz katerega je razvidna zdravstvena sposobnost (fizična in psihična) za delo strojevodje.«.
5. člen
V 6. členu se v prvem odstavku:
– v prvi alineji beseda »pridobljeno« nadomesti z besedo
»veljavno«,
– v peti alineji beseda »usposobljenost« nadomesti z
besedilom »uspešno opravljeno preverjanje«.
V tretjem odstavku se za besedo »usposabljanje« doda
besedilo »in preverjanje«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Spričevalo se izda po vzorcu iz Priloge II Uredbe
36/2010/ES.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku v drugi alineji črtata
besedilo »se udeleževati usposabljanj in izpopolnjevanj ter« in
beseda »periodična«.
V petem odstavku se za besedo »nemudoma« doda
beseda »začasno«.
7. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku v drugi alineji za besedo
»preklic« doda besedilo »in odvzem«.
8. člen
V 11. členu se v prvem odstavku za besedo »dejavnosti«
doda beseda »izobraževanja«.
V drugem odstavku se za besedo »dejavnosti« doda
beseda »izobraževanja«.
Enajsti odstavek se črta, dosedanji dvanajsti odstavek pa
postane enajsti odstavek.
9. člen
V 15. členu se v četrtem odstavku besedilo »za katero
nima spričevala« nadomesti z besedilom »katere še nima
vpisane v spričevalo«.
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10. člen
V 17. členu se v besedilu člena, ki se označi kot prvi odstavek, črta drugi stavek in doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustreznost nadzora v okviru sistema standardov
kakovosti prevoznikov in upravljavcev presoja varnostni organ
v okviru presoje ustreznosti SVU.«.
11. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek neodvisne ocene ni
treba zagotoviti prevoznikom in upravljavcem za tiste postopke,
ki so bili preverjeni v okviru presoje ustreznosti SVU.«.
12. člen
V Prilogi 2 se v 2. točki za besedo »progah« doda besedilo »ter operativnih predpisih«.
13. člen
V Prilogi 4 se Poglavje II spremeni tako, da se glasi:
»1. Za izpolnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka ter točke (b) tretjega odstavka 8. člena Sklepa 2011/765/EU
morajo ocenjevalci oziroma kandidati za ocenjevalce, ki preverjajo znanja iz splošnega strokovnega znanja, strokovnega
znanja o voznih sredstvih in strokovnega znanja o infrastrukturi:
a) imeti andragoško usposobljenost v obsegu najmanj
24 pedagoških ur;
b) pri preverjanju:
– splošnega strokovnega znanja in teoretične usposobljenosti iz strokovnega znanja o voznih sredstvih in strokovnega
znanja o infrastrukturi imeti v zadnjih 5 letih pred vložitvijo
vloge najmanj 4 leta delovnih izkušenj na delovnem mestu
strojevodje ali biti v zadnjih 5 letih pred vložitvijo vloge najmanj
1 leto ocenjevalec strojevodij, pooblaščen s strani varnostnega
organa;
– praktičnih znanj na vlakih imeti veljavno dovoljenje za
strojevodjo in veljavno spričevalo, ki obsega vsebino preverjanja. Kadar nimajo veljavnega spričevala za ustrezno infrastrukturo ali vozno sredstvo preverjanja, mora biti pri preverjanju prisoten strojevodja, ki ima veljavno spričevalo za tako
infrastrukturo ali vozno sredstvo. Imeti morajo vsaj štiri leta
strokovne prakse z vožnjo v obdobju, ki je največ pet let pred
datumom vloge.
2. Ocenjevalci jezikovnega znanja morajo imeti:
– končan univerzitetni študijski program slovenskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo oziroma podobno ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenistika
ali slovenski jezik in književnost oziroma podobno in
– vsaj andragoško usposobljenost v obsegu najmanj
24 ur.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
(veljavnost pooblastil)
Ocenjevalci, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika
veljavno pooblastilo za preverjanje usposobljenosti strojevodij s
strani varnostnega organa, lahko izvajajo ocenjevanje do izteka
veljavnosti pooblastila.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-446/2020/22
Ljubljana, dne 13. aprila 2021
EVA 2020-2430-0110
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo
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1295.

Sklep o ocenjevanju znanja pri strokovnih
modulih in določitvi končne ocene v vajeniški
obliki izobraževanja v šolskem letu 2020/2021

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 105. člena Zakona
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ministrica
za izobraževanje, znanost in šport sprejme

SKLEP
o ocenjevanju znanja
pri strokovnih modulih in določitvi
končne ocene v vajeniški obliki
izobraževanja v šolskem letu 2020/2021
1. člen
(vsebina)
S tem sklepom se zaradi nemotenega ocenjevanja znanja
in določanja končne ocene v šolskem letu 2020/2021 določajo
prilagoditve v zvezi z ocenjevanjem znanja in določanjem končne ocene v vajeniški obliki izobraževanja.
2. člen
(ocenjevanje znanja)
Ne glede na drugi odstavek 7. člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18; v
nadaljnjem besedilu: pravilnik) lahko znanje dijaka v vajeniški
obliki izobraževanja zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in
preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 ocenjuje le učitelj
oziroma učitelji strokovnega modula.
3. člen
(določanje končne ocene)
Ne glede na drugi odstavek 19. člena pravilnika lahko
končno oceno pri strokovnem modulu, ki se izvaja pri delodajalcu v vajeniški obliki izobraževanja, določi nosilec strokovnega
modula brez mnenja mentorja, če mnenja mentorja zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa
SARS-CoV-2 ni mogoče pridobiti.
4. člen
(odločanje o prilagoditvah)
O prilagoditvi ocenjevanja znanja iz 2. člena tega sklepa
in prilagoditvi določanja končne ocene iz prejšnjega člena odloči ravnatelj na predlog učitelja strokovnega modula.

KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-55/2021/1
Ljubljana, dne 7. aprila 2021
EVA 2021-3330-0046
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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USTAVNO SODIŠČE
1296.

Odločba o ugotovitvi, da Zakon o zagotavljanju
sredstev za investicije v Slovenski vojski
v letih 2021 do 2026 ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-483/20-18
Datum: 1. 4. 2021

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Luke Mesca, Železniki, na seji 1. aprila 2021

odločilo:
Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski
vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20) ni v
neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj na podlagi petega odstavka 21.a člena
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20 – v nadaljevanju ZRLI) vlaga zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o
zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih
2021 do 2026 (v nadaljevanju ZZSISV26). Zatrjuje, da je bil
ZZSISV26 sprejet po protiustavnem postopku, ker je postopek njegovega sprejemanja potekal v nasprotju s prvo alinejo
drugega odstavka 90. člena Ustave. Navaja, da iz postopka
sprejemanja ZZSISV26 izhaja, da ZZSISV26 ni zakon o nujnih
ukrepih za zagotovitev obrambe države in varnosti, ker (1)
ZZSISV26 ni bil sprejet po nujnem zakonodajnem postopku,
temveč po rednem postopku, (2) je postopek sprejemanja tega
zakona trajal skoraj pet mesecev, (3) v zakonodajnem gradivu
in zakonodajnem postopku ni bilo nobenih navedb Vlade o tem,
da gre za zakon o nujnih ukrepih, (4) je Vlada sprejela predlog
sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o
ZZSISV26 šele štiri mesece po sprejetju predloga ZZSISV26
in ne sočasno, kar je v nasprotju z zahtevo po proceduralni
sočasnosti iz 21.a člena ZRLI, in (5) je ZZSISV26 začel veljati
šele 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
kar je običajni vacatio legis. Da ZZSISV26 ni zakon o nujnih
ukrepih, naj bi izhajalo tudi iz tega, da je dinamika izvajanja
ZZSISV26 razporejena na obdobje šestih let in da se bo zakon
začel izvajati šele v letu, ki sledi letu sprejetja ZZSISV26. Predlagatelj navaja, da bo imela država tudi v primeru zavrnitve
ZZSISV26 na referendumu še šest let časa, da zastavljene cilje
uresniči na druge načine, ki bodo sprejemljivi tudi za ljudstvo
in ne bodo zavrnjeni na referendumu. Predlagatelj navaja tudi,
da namen predvidenih investicij v ZZSISV26 ni zagotavljanje
nujne obrambne zmogljivosti države niti neposredna zaščita ozemeljske celovitosti in suverenosti Republike Slovenije
ter da predvidene investicije niso nujne, ker obstaja možnost
sprememb ciljev planskih dokumentov tako v časovnem kot v
vsebinskem smislu.
2. Predlagatelj opozarja, da se proračunska sredstva za
Slovensko vojsko zvišujejo že vse od leta 2015. V letu 2020
naj bi bila vlaganja v infrastrukturo in opremljenost Slovenske
vojske za 71 odstotkov večja kot v letu 2015, obseg sredstev za
infrastrukturo in opremljenost Slovenske vojske v letih 2021 in
2022, ki so bila že zagotovljena z rebalansom proračuna za leto
2021 in proračunom za leto 2022, pa naj bi bil v primerjavi z letom 2015 popolnoma nesorazmeren. Po mnenju predlagatelja
je zato nemogoče trditi, da Slovenska vojska za naslednji dve
leti nima zagotovljenih zadostnih sredstev za vlaganja v infra-
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strukturo in opremljenost, s katerimi ne bi mogla izvesti nujnih
ukrepov za obrambo države. Zato razpis zakonodajnega referenduma in zavrnitev zakona na referendumu ne bi imela vpliva
na zmožnost zagotavljanja nujnih ukrepov za obrambo države
v smislu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.
3. Predlagatelj zatrjuje tudi, da Sklep o nedopustnosti
razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju
sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026
(Uradni list RS, št. 175/20 – v nadaljevanju Sklep) ne vsebuje
temeljito obrazloženih razlogov, da je sprejetje ZZSISV26 nujno
za zagotovitev nujnih ukrepov za obrambo države. Poudarja,
da Republika Slovenija ni bila žrtev nobene vojaške agresije ali
kakršnegakoli drugega poskusa kršitve nedotakljivosti in suverenosti državnega ozemlja, niti trenutne varnostne razmere ne
kažejo na obstoj take nevarnosti. Tudi splošno sklicevanje na
zaveze do Nata, zlasti na Valižansko zavezo, po mnenju predlagatelja ni ukrep, s katerim bi se zagotavljale nujne obrambne
zmogljivosti države, ki bi dopuščale omejitev pravice ljudstva
do referenduma. Predlagatelj navaja, da je dvig obrambnih
izdatkov zelo splošen cilj, ki se ga lahko doseže na veliko različnih načinov, ki se med seboj bistveno razlikujejo.
4. Predlagatelj še navaja, da imajo državljani in državljanke Republike Slovenije v času zdravstvene, socialne in gospodarske krize pravico na referendumu neposredno odločati o
zakonih, ki po njihovi oceni negativno vplivajo na odpravljanje
posledic krize ter na zdravstveni, socialni in gospodarski razvoj
Slovenije. Opozarja, da je epidemija COVID-19 razgalila, v
kako slabem stanju je slovensko javno zdravstvo in kako nujna
so takojšnja vlaganja vanj. Neprimerni prostori, neprimerna
oprema in kadrovska podhranjenost naj bi močno povečevali
možnost prenašanja okužb tako na bolnike kot na zdravstveno
osebje. Podobno naj bi se nujnost ukrepanja kazala na področju sociale in pomoči gospodarstvu. Po mnenju predlagatelja gre za nujnost, ki je v primerjavi z izdatki, predvidenimi v
ZZSISV26, razumno utemeljena.
5. Ustavno sodišče je zahtevo poslalo Državnemu zboru,
ki v odgovoru navaja, da so bila v postopku sprejemanja Sklepa
izražena različna mnenja o ustavni skladnosti in zakonitosti
tega sklepa z vidika zahteve po nujnosti ZZSISV26. Povzema
stališča Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, Vlade,
poslancev koalicijskih in opozicijskih skupin ter v zvezi z (ne)
dopustnostjo referenduma o zakonih iz prve alineje drugega
odstavka 90. člena Ustave opozarja na stališča Ustavnega
sodišča v odločbi št. U-II-2/15 z dne 3. 12. 2015 (Uradni list RS,
št. 98/15, in OdlUS XXI, 8), na obrazložitev v gradivu za sprejemanje Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena
Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/13 – v nadaljevanju UZ90, 97, 99) in zakonodajnem gradivu ob sprejemanju Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 52/20 – v nadaljevanju
ZRLI-E). Ker je Državni zbor Sklep sprejel z 51 glasovi za in
33 glasovi proti, Državni zbor meni, da je zahteva za oceno
ustavnosti Sklepa neutemeljena.
6. Mnenje je poslala tudi Vlada, ki se z vloženo zahtevo
za oceno ustavnosti ZZSISV26 ne strinja. Sklicuje se na že
podane utemeljitve v zvezi s predlogom za sprejetje sklepa o
nedopustnosti referenduma (sklep Vlade Republike Slovenije,
št. 00718-5/2020/21 z dne 22. 10. 2020, EVA 2020-1911-0008),
na obrazložitev predloga sklepa o nedopustnosti referenduma
(sklep Državnega zbora, št. 411-01/20-61 z dne 27. 11. 2020,
EPA 1240-VIII) in na Ustavnopravno mnenje o nedopustnosti
razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju
sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 Inštituta za ustavno pravo, prof. dr. I. Kaučiča in prof. dr. M. Avblja, ki
ga je pridobilo Ministrstvo za obrambo. Vlada zavrača navedbe,
da že iz značilnosti postopka sprejemanja ZZSISV26 in Sklepa
izhaja, da ZZSISV26 ni zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev
obrambe države in varnosti. Meni, da za presojo ZZSISV26
v smislu nujnosti iz prve alineje drugega odstavka 90. člena
Ustave ni ključen časovni (formalni), temveč vsebinski (materialni) vidik nujnosti zakonskih ukrepov, ki se nanaša na vsebino

Uradni list Republike Slovenije
ZZSISV26. Ta naj bi terjala takojšnjo vzpostavitev pravne podlage za sprejemanje ukrepov, ki so nujni za zagotavljanje obrambe
države in varnosti. To naj bi pomenilo, da so lahko zaradi svoje
vsebine nujni tudi tisti ukrepi za zagotavljanje varnosti, ki ne
naslavljajo že ogroženega stanja nacionalne varnosti, temveč
tudi stanje, ki bi do slednjega lahko pripeljalo.
7. Vlada pojasnjuje, da je bilo financiranje in uresničevanje najpomembnejših projektov opremljanja Slovenske vojske v
obdobju od leta 1994 do leta 2015 že sistemsko urejeno z dvema posebnima zakonoma, in sicer z Zakonom o zagotavljanju
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2007 (Uradni list RS,
št. 13/94, 42/2000 in 97/01 – v nadaljevanju ZZSR) in Zakonom
o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v
letih 2008 do 2015 (Uradni list RS, št. 114/06 – v nadaljevanju
ZITRPSV). S slednjim naj bi bil, dokaj primerljivo z ZZSISV26,
določen obseg sredstev v višini 710 milijonov EUR za obdobje
osmih let (čeprav je bila na koncu realizacija bistveno nižja, in
sicer je znašala le 121.843.600,96 EUR). Vlada zatrjuje, da je
obrambni resor v času finančne in gospodarske krize nesorazmerno delil usodo stabilizacije javnih financ v Republiki Sloveniji, zaradi česar tudi dosedanja rast investicijskih sredstev za
potrebe Slovenske vojske ne zagotavlja potrebnega razvojnega
preskoka in modernizacije Slovenske vojske, ki bi omogočala
vzpostavitev zmogljivosti, opredeljenih v dolgoročnih razvojnih
programih Slovenske vojske, in izvajanje sprejetih obveznosti
Republike Slovenije v okviru zavezništva. Odsotnost potrebnih
razvojnih sredstev naj bi se odražala v stanju Slovenske vojske,
ki je od leta 2013 ocenjena z nezadostno oceno za delovanja
v krizi ali vojni. Strateški pregled obrambe iz leta 2016 naj
bi izpostavil zastoj v razvoju obrambnega sistema Republike
Slovenije, ki naj ne bi dosegal potrebne ravni sposobnosti za
spoprijemanje s prihodnjimi grožnjami in tveganji nacionalne
varnosti ter vzpostavitev vseh nujnih obrambnih zmogljivosti
države. Nacionalne ugotovitve naj bi potrjevali tudi zavezniški
pregledi stanja zmogljivosti, ki Slovensko vojsko ocenjujejo kot
nezmožno delovanja v zahtevnejšem spektru operacij. Vlada
opozarja tudi na obveznosti Republike Slovenije iz Valižanske
zaveze.
8. Vlada navaja, da na spremenjene in vidno zaostrene
varnostne situacije v mednarodnem okolju opozarja Resolucija
o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 59/19 – v nadaljevanju Resolucija o nacionalni
varnosti), iz katere izhaja, da se napetosti v mednarodnem
varnostnem okolju po desetletjih popuščanja znova povečujejo.
Prihajalo naj bi do dolgoročnih sprememb v ravnovesju gospodarskih in vojaških sil, pojavljale naj bi se nove oblike groženj,
ki jih omogočajo hiter tehnološki napredek in globalizacijski
učinki. Na nacionalno varnost Republike Slovenije naj bi tako
vplivale tudi nekatere sodobne grožnje, tudi če naj se te ne bi
pojavljale neposredno na ozemlju Republike Slovenije ali v
njeni neposredni bližini. Vlada opozarja na nedavni teroristični
napad v neposredni bližini Republike Slovenije, ki se je zgodil
2. 11. 2020 na Dunaju.
9. V zvezi z navedbami predlagatelja, da ni izkazano,
zakaj se nujne obrambne zmogljivosti vzpostavljajo ravno z
ZZSISV26, in da ni obrazloženo, zakaj se te ne morejo zagotoviti na drug način, Vlada pojasnjuje, da sta se v preteklosti v
zvezi s tem izoblikovali dve možni rešitvi za normativno ureditev
področja, in sicer z določitvijo izjeme pri prevzemanju finančnih
obveznosti za daljše časovno obdobje v zakonu o izvrševanju
proračuna oziroma s sprejetjem sistemskega zakona, ki je
celovito uredil izvajanje in financiranje opremljanja Slovenske
vojske. Vlada navaja, da je zakon o izvrševanju proračuna zakon, ki je namenjen izvajanju dvoletnih proračunov in v katerem
je možno urediti izjemo pri prevzemanju obveznosti za daljše
časovno obdobje, ne pa tudi drugih vprašanj, ki bi jih bilo treba
v zvezi z nabavami ključnih oborožitvenih sistemov prav tako
urediti. Poleg tega bi morala biti izjema glede prevzemanja obveznosti vsakokrat vključena v zakon o izvrševanju proračuna
(zagotavljanje kontinuitete), pri čemer naj bi obstajalo tveganje,
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da se to zaradi različnih vzrokov ne zgodi. Vlada ugotavlja, da
dosedanje rešitve prevzemanja obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let, kot so jih določali vsakoletni zakoni za izvrševanje proračuna za nakupe ključnih zmogljivosti Slovenske
vojske, niso bile ustrezne, saj neposredni uporabnik v breme
proračunov prihodnjih let ni smel prevzemati obveznosti brez
odložnega pogoja, s katerim se izvajanje pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen ni zagotovljenih pravic porabe v
posebnem delu proračuna. Po mnenju Vlade je nujno potreben
zakon, ki bo omogočal, da se pri zagotavljanju oborožitvenih
sistemov in vojaške opreme sklepajo večletne pogodbe, s katerimi se prevzemajo obveznosti tudi za daljše obdobje, kot se
sprejema letni proračun, pri čemer pa obveznosti, prevzete za
posamezno leto, ne morejo presegati s tem zakonom določenih
letnih omejitev. Taka rešitev naj bi bila nujna, saj naj bi šlo pri
nabavah vojaške opreme in oborožitve za specifično tržišče z
daljšimi dobavnimi roki (za zahtevnejše vojaške sisteme tudi
18 mesecev in več od datuma podpisa pogodbe). Poleg tega
naj bi bile dobave zaradi večjih vrednosti projekta ter dinamike
proizvodnje praviloma razdeljene na daljše časovno obdobje
(na dve do tri leta od prve dobave), ker pogosto celotne investicije zaradi njenega obsega ni mogoče finančno izvesti v enem
proračunskem letu.
10. Vlada poudarja, da bi vsakršno odlašanje z izvedbo projektov, ki so predvideni z ZZSISV26, za nedoločen
čas še dodatno zavrlo razvoj Slovenske vojske ter oslabilo
obrambno-varnostni sistem in mednarodni položaj Republike
Slovenije, saj sta oprema in infrastruktura iztrošeni oziroma
se njuna življenjska doba izteka. Vzdrževanje naj bi zahtevalo
vedno večja finančna sredstva, sistemi poveljevanja in kontrole
naj bi bili tehnološko zastareli in naj ne bi omogočali storitev
in zmožnosti, ki so temelj sodobnega bojevanja. Tudi stanje
vojaške infrastrukture naj bi bilo tehnološko zastarelo in naj ne
bi omogočalo ustreznih pogojev za delovanje novih tehnoloških
sistemov, ki se uvajajo v oborožitev Slovenske vojske. Sredstva
naj bi bila potrebna tudi za izgradnjo in posodobitev vojašnic in
namestitvenih kapacitet, saj v zadnjih 30 letih ni bilo nobenih
pomembnih investicij v vojaško infrastrukturo.
11. Po mnenju Vlade navedeno kaže na to, da je stanje v
Republiki Sloveniji na področju obrambe nezdružljivo s temeljno ustavno obveznostjo oblasti iz 124. člena Ustave, ki zahteva
učinkovito obrambo države in s tem dejansko varnost državljanov Republike Slovenije, kakor tudi izpolnjevanje njenih mednarodnopravnih obveznosti na tem področju, kot to velevata
8. in 3.a člen Ustave. Strateški pregled obrambe naj bi že leta
2016 zahteval sprejetje konkretnih ukrepov za preseganje tedanjega stanja. Prav tako naj bi Republika Slovenija že od leta
2004 sprejemala zaveze zagotavljanja zmogljivosti v zavezniški
nabor sil (Cilji zmogljivosti 2004/2006/2008/2013/2017), vendar
naj ne bi v tem obdobju nikoli zagotovila zadostnih sredstev.
Vlada poudarja, da Republika Slovenija od leta 2004, ko je postala članica Nata, ni bila nikoli pozitivno ocenjena glede stanja
pripravljenosti Slovenske vojske oziroma je bila uporabnost
Slovenske vojske ocenjena za nižji (nebojni) spekter delovanj.
Sporočilnost ocen, pregledov in priporočil s strani držav članic
zavezništva naj bi več kot očitno pritrjevala nujnosti sprejetja in
izvrševanja ZZSISV26, saj naj bi bila Republika Slovenija opozorjena na svojo neverodostojno držo, ki naj bi se odražala pri
neizpolnjevanju zavez, ki jih je prevzela z vstopom v Nato in pristopom k Severnoatlantski pogodbi. Z navedenim pa naj bi bila
okrnjena njena verodostojnost in ugled v mednarodnem okolju.
Sredstva za investicije v Slovensko vojsko naj bi pomembno
prispevala tudi k obravnavanju drugih varnostnih groženj, s
katerimi naj bi se soočala država (npr. bistveno povečanje
števila migrantov, ki vstopajo na ozemlje Republike Slovenije,
bistveno povečanje delovanja organiziranega kriminala v zvezi
z migrantsko krizo, teroristične grožnje v neposredni bližini Republike Slovenije itd.), pri preprečevanju in odpravljanju katerih
Slovenska vojska sodeluje z drugimi državnimi organi.
12. Vlada zaključuje, da so vsi našteti ukrepi, ki jih zagotavlja ZZSISV26, z vidika nujnosti takšni, da jim, sploh v
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opisanem kontekstu dalj časa negativno ocenjene slovenske obrambne sposobnosti in upoštevaje vse bolj zaostrene
varnostne razmere, ni mogoče odrekati razumnosti. Navaja,
da časovno dimenzijo ukrepov pogojuje dinamika procesov
obrambnih nabav, vendar jim zaradi tega ne gre odrekati niti
hitrosti niti učinkovitosti, saj sta ti, upoštevaje naravo stvari,
relativni. Za varstvo obrambe države kot ustavne vrednote naj
bi bilo potrebno takojšnje ukrepanje, ki naj ne bi dopuščalo odložitve ali celo preprečitve uveljavitve zakonskih ukrepov zaradi
izvedenih referendumskih postopkov. Glede na vse navedeno
Vlada meni, da ZZSISV26 ni mogoče očitati neskladja s prvo
alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave.
13. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora in
mnenje Vlade poslalo predlagatelju, ki vztraja pri navedbah
v zahtevi. Meni, da odgovor Državnega zbora večinoma sledi
mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in poudarja pomen ustavne pravice do zakonodajnega referenduma.
Predlagatelj navaja, da je pravno nevzdržno, da bi zgolj golo
dejstvo, da koalicijska večina v Državnem zboru potrdi vladni
zakon in ob njem potrdi še sklep o nedopustnosti referenduma, lahko razumno šteli kot argument, da je referendum o
ZZSISV26 nedopusten. Meni, da mnenje Vlade potrjuje, da v
primeru ZZSISV26 ni bila izkazana časovna nujnost ukrepa.
Predlagatelj zatrjuje, da sta v primeru zakonov iz prve alineje
drugega odstavka 90. člena Ustave formalna in vsebinska nujnost intrinzično povezani. Formalna nujnost naj bi bila nujni, a
ne zadostni pogoj, ki mu mora biti dodana še vsebinska nujnost
ukrepa. Zato naj bi bila trditev Vlade, da bi se nujni postopek
lahko izrabljal za izključitev referenduma, očiten primer logične napake. Predlagatelj navaja, da v primeru ZZSISV26 ni bil
izpolnjen niti formalni niti vsebinski pogoj, da bi bil to zakon,
glede katerega bi bil referendum nedopusten. Da morata biti
za nedopustnost referenduma izpolnjena oba pogoja, naj bi
potrjevala tudi praksa sprejemanja zakonov iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave po uveljavitvi ZRLI-E, saj naj bi
Vlada za vse zakone, za katere je menila, da so iz prve alineje
drugega odstavka 90. člena Ustave, predlagala sprejetje po
nujnem postopku in na način, da je sočasno s predlogi zakonov
predlagala tudi predloge sklepov o nedopustnosti referenduma.
14. Glede vsebine ZZSISV26 predlagatelj navaja, da investicije, ki so predmet ZZSISV26, v Resoluciji o splošnem
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10 – Resolucija o
opremljanju Slovenske vojske) in v Srednjeročnem obrambnem
programu Republike Slovenije 2018–2023 niso navedene oziroma predstavljene kot nujne za zagotovitev nujnih obrambnih
zmogljivosti države. Vztraja, da temeljito obrazloženih razlogov o tem, da je sprejetje zakona nujno za zagotovitev nujnih
ukrepov za obrambo države, ki jih zahteva ZRLI, ne vsebujejo
niti ZZSISV26 niti strateški dokumenti, na katere se ZZSISV26
sklicuje, niti Sklep in tudi ne mnenje Vlade o zahtevi za oceno
ustavnosti ZZSISV26. Predlagatelj navaja, da je edini vsebinski
in konkreten odgovor na zahtevo za oceno ustavnosti, s katerim želi Vlada pokazati, da je ZZSISV26 nujen ukrep za zagotavljanje obrambe države, navedba, da so med investicijami tudi
sredstva za nakup bojnih vozil 8 x 8, izgradnjo dveh strelišč in
obnovo vojašnic. Vladna trditev, da je za izgradnjo strelišč in
obnovo vojašnic potreben poseben zakon, naj bi bila smešna,
ker se brez posebnih zakonov izvajajo enako ali veliko bolj
kompleksne investicije in gradnje, na primer gradnja in obnova
bolnišnic. Prikaz postopkov nabave oklepnikov 8 x 8 Boxer pa
naj bi bil tendenciozen in naj ne bi razkrival resničnih razlogov
za odpoved nakupa prek mednarodne organizacije OCCAR.
15. V zvezi z navedbo o varnostnih grožnjah predlagatelj
navaja, da Vlada pri prikazu obrambno-varnostnih razmer, ki
domnevno narekujejo povečane investicije v vojsko, ne zmore
iti dlje od zelo splošnega orisa mednarodnovarnostnih razmer
iz Resolucije o nacionalni varnosti in da so edine konkretne
varnostne grožnje, na katere se Vlada sklicuje, domnevno bistveno povečanje števila migrantov, delovanje organiziranega
kriminala in teroristične grožnje v neposredni bližini Republike
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Slovenije. Predlagatelj poudarja, da za soočenje s slednjimi
ni pristojna Slovenska vojska, temveč policija, kar implicitno
priznava tudi Vlada s tem, ko pravi, da Slovenska vojska pri
preprečevanju in odpravljanju teh groženj zgolj »sodeluje«.
16. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-483/20 z dne
7. 1. 2021 (Uradni list RS, št. 5/21) na podlagi 39. člena Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) do
končne odločitve zadržalo izvrševanje izpodbijanega zakona.
B. – I.
17. Po Ustavi ima v Republiki Sloveniji oblast ljudstvo, ki
jo uresničuje neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave). Oblast se neposredno izvršuje v znanih oblikah t. i. neposredne demokracije, med katere
spada tudi zakonodajni referendum. Z vidika delovanja državne oblasti zakonodajni referendum pomeni način sodelovanja
ljudstva pri sprejemanju zakonov kot najpomembnejših pravnih
in političnih odločitev, ki so sicer v pristojnosti zakonodajnega
predstavniškega telesa.1 V tem primeru se ob Državnem zboru
kot zakonodajalec pojavi tudi ljudstvo.
18. Zakonodajni referendum ureja Ustava v 90. členu.
Predvideva ga kot naknadni zavrnitveni referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je Državni zbor že sprejel. V zvezi z izvrševanjem referenduma državljanom (volivcem) zagotavlja dve
pravici: najprej pravico 40.000 volivcev, da zahtevajo razpis
referenduma (prvi odstavek 90. člena Ustave), nato pa še
pravico glasovati na referendumu (tretji odstavek 90. člena
Ustave). Podrobnejšo ureditev načina izvrševanja zakonodajnega referenduma Ustava prepušča zakonski ureditvi (peti
odstavek 90. člena).2 Do uskladitve z novo ustavno ureditvijo3
referenduma se je takrat veljavni 21. člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZRLI/07) v skladu z drugim odstavkom II. razdelka UZ90, 97, 99 smiselno uporabljal
tako, da je Ustavno sodišče odločilo o sporu med predlagateljem referenduma in Državnim zborom, ki je zavrnil razpis
referenduma o zakonu. Aprila 2020 je bil sprejet ZRLI-E, ki je
na novo uredil postopek odločanja o nedopustnosti zakonodajnega referenduma s spremembo 21. člena ZRLI/07 in dodanim
novim 21.a členom. Veljavni ZRLI ureja dva različna postopka
odločanja Državnega zbora o nedopustnosti referenduma in
prav tako dva različna postopka ustavnosodne kontrole te odločitve. Člen 21 ZRLI ureja postopek glede zakonov iz druge
do četrte alineje drugega odstavka 90. člena Ustave, 21.a člen
ZRLI pa postopek glede zakonov iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave.
19. Pristojnosti Ustavnega sodišča so v temelju urejene v
160. členu Ustave. V enajsti alineji prvega odstavka 160. člena
Ustava omogoča, da se Ustavnemu sodišču dodatne pristojnosti določijo tudi z zakoni. Taki posebni pristojnosti, ki sta namenjeni varstvu zakonodajnega referenduma, sta urejeni v 21. in
21.a členu ZRLI, ki v zvezi s tem urejata tudi posebna, vendar
različna postopka.4 Drugače kot v postopku po 21. členu ZRLI
1 Prim I. Kaučič v: I. Kaučič (ur.), Zakonodajni referendum,
Inštitut za primerjalno pravo, GV Založba, Ljubljana 2010, str. 21.
2 Peti odstavek 90. člena Ustave določa, da se referendum
ureja z zakonom, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino
glasov navzočih poslancev.
3 Ustavna ureditev zakonodajnega referenduma je bila spremenjena z UZ90, 97, 99.
4 Člen 21 ZRLI ureja postopek glede zakonov iz druge do
četrte alineje drugega odstavka 90. člena Ustave. Na podlagi
te zakonske določbe Državni zbor v štirinajstih dneh po vložitvi
referendumske pobude sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pobudnik lahko v petnajstih dneh od objave tega
sklepa zahteva, naj Ustavno sodišče preizkusi njegovo ustavnost.
Pobudnik lahko zahtevo umakne do odločitve Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče odloči o zahtevi v tridesetih dneh. Če je zoper
sklep Državnega zbora na Ustavno sodišče vložena zahteva za
oceno ustavnosti, Državni zbor zakona ne pošlje v razglasitev do
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Ustavno sodišče v postopku po 21.a členu ZRLI to svojo posebno pristojnost ustavnosodnega varstva referenduma izvršuje,
kot izrecno določa zakonsko besedilo, v postopku za oceno
ustavnosti zakona, kar je sicer običajna pristojnost Ustavnega
sodišča (prva alineja prvega odstavka 160. člena Ustave). V
postopku presoje skladnosti zakona z Ustavo Ustavno sodišče
ne presoja le tega, ali so zakoni po vsebini skladni z Ustavo,
temveč tudi, ali so bili sprejeti po ustavnoskladnem postopku.5
V okviru te presoje Ustavno sodišče skrbi tudi za varstvo ustavne pravice 40.000 volivcev zahtevati razpis referenduma.6 Če
bi državni organi, vključeni v referendumski postopek, s svojimi
akti ali ravnanjem kršili ustavna pravila referendumskega postopka in s tem preprečili izvedbo referenduma, bi bil zakon,
o katerem bi sicer moral biti izveden referendum, sprejet po
protiustavnem postopku.7 Posebnost postopka po 21.a členu
ZRLI je v tem, da je presoja Ustavnega sodišča omejena le
na vprašanje, ali odločitev Državnega zbora, da referenduma
ni dopustno razpisati, pomeni kršitev prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave. Ta presoja je sicer vsebinske narave,
ker mora Ustavno sodišče presoditi, ali gre za zakon o nujnih
ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave
posledic naravnih nesreč. Vendar če bi Ustavno sodišče ugotovilo, da ne gre za tak zakon, bi to pomenilo, da je bil postopek
sprejemanja zakona v neskladju z Ustavo, saj bi Državni zbor
kršil ustavno pravilo o tem, kdaj ni dopustno razpisati referenduma.
20. Po izrecni zakonski določbi se postopek pred Ustavnim sodiščem po 21.a členu ZRLI lahko začne na zahtevo
vsakega volivca in v roku petnajstih dni od uveljavitve zakona.8
Gre za posebna postopkovna pravila, ki so lex specialis v razmerju do splošne ureditve postopka presoje ustavnosti zakona
v ZUstS. ZRLI pa ne ureja posebej pooblastil Ustavnega sodišča glede končne odločitve o ustavnosti zakona (t. i. tehnike
objave odločitve Ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike
Slovenije, da sklep Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo, oziroma do seznanitve, da je zahteva umaknjena. Če Ustavno sodišče
ugotovi, da je sklep Državnega zbora v neskladju z Ustavo, ga
razveljavi. Sklep Državnega zbora o nedopustnosti referenduma
zadrži zbiranje podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis
referenduma in potek roka za njihovo zbiranje. Zbiranje podpisov
se v primeru odločitve Ustavnega sodišča, da je sklep Državnega
zbora v neskladju z Ustavo, nadaljuje naslednji dan po objavi odločbe Ustavnega sodišča v Uradnem listu Republike Slovenije, kar
se objavi na spletni strani Državnega zbora.
5 Tudi tretji odstavek 21. člena ZUstS določa, da pri odločanju
o ustavnosti in zakonitosti predpisov Ustavno sodišče odloča tudi
o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti predpisi
sprejeti. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-197/97 z dne
21. 5. 1998 (OdlUS VII, 93) navedlo, da zakonske določbe niso
protiustavne samo, kadar je njihova vsebina v neskladju z Ustavo,
ampak so lahko protiustavne tudi zaradi kršitev ustavnih pravil
zakonodajnega postopka. V postopku pred Ustavnim sodiščem je
torej potem, ko je bil zakon že sprejet in je začel veljati, mogoče
izpodbijati samo vsebino zakona ali samo postopek, po katerem je
bil zakon sprejet, ali oboje hkrati (glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-119/95 z dne 12. 10. 1995, Uradni list RS, št. 64/95, in
OdlUS IV, 98, in št. U-I-246/97 z dne 15. 10. 1997, Uradni list RS,
št. 65/97, in OdlUS VI, 127).
6 Referendumski postopek je del zakonodajnega postopka v
širšem smislu. V ožjem smislu zakonodajni postopek tako pomeni
postopek sprejemanja zakona v Državnem zboru, v širšem smislu
pa vključuje tudi zakonodajno iniciativo (88. člen Ustave), suspenzivni veto Državnega sveta (drugi odstavek 91. člena Ustave),
zakonodajni referendum (90. člen Ustave), razglasitev zakona (prvi
odstavek 91. člena in druga alineja prvega odstavka 107. člena
Ustave) ter objavo zakona v Uradnem listu Republike Slovenije
(154. člen Ustave).
7 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-54/09 z dne 14. 4.
2011 (Uradni list RS, št. 34/11).
8 Peti odstavek 21.a člena ZRLI določa: »Zahtevo za oceno ustavnosti zakona zaradi kršitve drugega odstavka 90. člena
Ustave Republike Slovenije lahko v petnajstih dneh od uveljavitve
zakona iz prvega odstavka tega člena vloži le vsak volivec. Ustavno
sodišče o zahtevi odloči v tridesetih dneh.«
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odločanja), kar pomeni, da tudi glede tega veljajo pravila, ki jih
predvidevata Ustava in ZUstS oziroma jih je Ustavno sodišče
razvilo v ustavnosodni presoji.
21. Državni zbor je 20. 11. 2020 sprejel ZZSISV26, nato
pa je 27. 11. 2020 na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave in 21.a člena ZRLI sprejel Sklep. ZZSISV26 je bil skupaj s
Sklepom objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in je
12. 12. 2020 začel veljati. Dne 16. 12. 2020 je predlagatelj kot
volivec vložil zahtevo za oceno ustavnosti ZZSISV26, v kateri
zatrjuje, da je ZZSISV26 v neskladju s prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave, ker ne gre za zakon o nujnih ukrepih
za zagotovitev obrambe države oziroma varnosti in je bil zato
zaradi sprejetja Sklepa, s katerim je bil zaradi nedopustnosti
izključen zakonodajni referendum, sprejet po protiustavnem postopku. Glede na navedeno so za obravnavo zahteve izpolnjeni
procesni pogoji iz petega odstavka 21.a člena ZRLI.
B. – II.
22. Drugi odstavek 90. člena Ustave določa primere nedopustnosti zakonodajnega referenduma, in sicer referenduma
ni dopustno razpisati:
– o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe
države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
– o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega
proračuna,
– o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
– o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.
23. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da je ustavodajalec vnaprej izključil referendum o zakonih, navedenih
v drugem odstavku 90. člena Ustave.9 V teh primerih sploh ni
mogoče govoriti o pravici zahtevati referendum,10 kar pomeni,
da Ustavno sodišče pri presoji odločitve Državnega zbora, da
je referendum nedopusten, ne opravi tehtanja med prizadetimi
ustavnimi vrednotami (na eni strani pravico do referenduma
in na drugi strani drugimi ustavnimi vrednotami, ki jih varujejo
zakoni, o katerih je referendum izključen), temveč v okviru
pravnega silogizma in ob upoštevanju vseh okoliščin primera
oceni, ali gre v konkretnem primeru za zakon iz drugega odstavka 90. člena Ustave.
24. Pri razlagi in uporabi prve alineje drugega odstavka
90. člena Ustave mora torej Ustavno sodišče najprej ugotoviti
pomen oziroma vsebino ustavnih pojmov obrambe države in
varnosti11 ter določiti vsebino in pristop k presoji zahteve po
nujnosti ukrepov za zagotovitev teh ustavnih vrednot. Izhajajoč
iz ugotovljenih ustavnopravnih izhodišč pa mora v nadaljevanju
presoditi, ob upoštevanju morebitnih specifičnosti konkretne
zadeve, ali je bila z ZZSISV26 uveljavljena zakonska podlaga za nujne ukrepe za zagotovitev obrambe države oziroma
varnosti, ki upravičuje izključitev referenduma o tem zakonu.
25. Ustavno sodišče je v dosedanji presoji besedilo prve
alineje drugega odstavka 90. člena Ustave v delu, ki določa,
da gre za zakon »za zagotovitev obrambe države, varnosti ali
odprave posledic naravnih nesreč«, razlagalo tako, da je ta
pogoj izpolnjen, če gre za zakon, sprejet na enem od v Ustavi
navedenih treh področij.12 V obravnavani zadevi je treba poj9 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/15 z dne 28. 9.
2015 (Uradni list RS, št. 80/15, in OdlUS XXI, 5), 49. točka obrazložitve.
10 Glede četrte alineje drugega odstavka 90. člena Ustave
je Ustavno sodišče sprejelo stališče, da ima Državni zbor celo
dolžnost preprečiti referendum (prav tam).
11 Državni zbor odločitve o nedopustnosti referenduma o
ZZSISV26 ni utemeljil z razlogi odprave posledic naravnih nesreč,
tega tudi ne navaja noben udeleženec postopka, zato se Ustavno
sodišče z razlago tega pojma v tej odločbi ne ukvarja.
12 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-2/15, 15. in
16. točka obrazložitve. V tej odločbi je sicer šlo za ukrepe na
področju varnosti, vendar mora smiselno enako veljati za področji
obrambe in odprave posledic naravnih nesreč.
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ma obrambe države oziroma varnosti razložiti bolj natančno,
ker je od vsebinskega dometa teh ustavnih konceptov, zlasti
obrambe, odločilno odvisna tudi presoja Ustavnega sodišča v
konkretni zadevi.
26. Temeljna ustavna določba o obrambi države je
124. člen Ustave.13 Ta v prvem odstavku določa, da vrsto,
obseg in organizacijo obrambe nedotakljivosti in celovitosti
državnega ozemlja ureja zakon, ki ga sprejme Državni zbor
z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Na ravni
jezikovne razlage je očitno, da je namen obrambe zagotoviti »nedotakljivost in celovitost državnega ozemlja«,14 kar je
neposredno povezano tudi s 4. členom Ustave, ki Republiko
Slovenijo opredeljuje kot enotno in nedeljivo državo.15 Glede
na to, da prvi odstavek 124. člena Ustave glede podrobnejše
ureditve obrambe odkazuje na zakon – vrsto, obseg in organizacijo obrambe ureja zakon –, je očitno, da je v ustavnem
pojmu obrambe predpostavljeno, da obramba države vključuje
vsa vprašanja v zvezi z »vrsto, obsegom in organizacijo«
obrambe. To pomeni, da ustavni koncept obrambe države
nima samo operativne vsebine,16 torej da bi obramba države
pomenila le konkretno izvajanje obrambe nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja z uporabo obrambnih sil, ko bi bilo
treba zaradi napada ali neposredne grožnje dejansko braniti
samostojnost in neodvisnost države. Obramba države, kot jo
predvideva Ustava, pomeni tudi in najprej normativno (zakonsko) ter posledično še organizacijsko in funkcionalno vzpostavitev in vzdrževanje obrambnega sistema, ki je sposoben v
vsakem trenutku zagotavljati in izvajati obrambo države pred
zunanjo vojaško agresijo oziroma pred posegi tujih oboroženih
sil, vključno z zagotavljanjem obrambnih sil oziroma vojske,
ki jo Ustava na več mestih predvideva oziroma »računa« na
njen obstoj.17
27. Pri razlagi ustavnega pojma obrambe je treba upoštevati še tretji odstavek 124. člena Ustave, ki sicer govori o
varnosti (ne o obrambi) in določa, da država pri zagotavljanju
varnosti izhaja predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in
nenasilja. V tem vrednostnem kontekstu postane še bolj jasno,
da je treba obrambo države razumeti v širšem smislu, in sicer
kot pozitivno dolžnost države, da aktivno spremlja stanje na
področju obrambe in varnosti države in v zvezi s tem sprejema
potrebne ukrepe, ki po eni strani trajno in neprekinjeno18 zago13 Člen 124 Ustave o obrambi države je povezan tudi z
drugimi določbami Ustave, in sicer s 123. členom, ki obravnava
dolžnost sodelovanja državljanov pri obrambi države, s 4. členom,
ki določa, da je Republika Slovenija ozemeljsko enotna in nedeljiva država, s 16. členom glede začasne razveljavitve in omejitve
pravic, z 92. členom o vojnem in izrednem stanju, s 102. členom,
ki določa, da je predsednik republike vrhovni poveljnik oboroženih
sil, in s 108. členom glede uredbe z zakonsko močjo v vojnem in
izrednem stanju.
14 Podobno kot varnost so tudi interesi obrambe države lahko
celo razlog za omejevanje človekovih pravic; izrecno Ustava to
določa pri svobodi gibanja (drugi odstavek 32. člena Ustave).
15 Pa tudi s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, z razglasitvijo katere je bila 25. 6.
1991 ustanovljena država Republika Slovenija.
16 V tem smislu bi bilo mogoče razumeti drugi odstavek
124. člena Ustave, ki določa, da izvajanje obrambe nadzoruje Državni zbor. Podobno tudi drugi odstavek 92. člena Ustave določa,
da Državni zbor odloči o uporabi obrambnih sil.
17 Na primer, drugi odstavek 92. člena Ustave določa, da
Državni zbor odloči o uporabi obrambnih sil, 102. člen Ustave pa
določa, da je predsednik republike vrhovni poveljnik obrambnih sil.
18 V zvezi s pravico do stavke vojaških oseb pri izvajanju
vojaške službe je Ustavno sodišče že sprejelo stališče (odločba
Ustavnega sodišča št. U-I-289/13 z dne 10. 3. 2016, Uradni list RS,
št. 21/16 in 4/17, in OdlUS XXI, 22; 14. in 15. točka obrazložitve),
da je vojaška služba »ključnega pomena za zagotovitev pripravljenosti za izpolnjevanje z zakonom predpisanih nalog vojske v miru in
vojni ter pomeni način uresničevanja obrambne dolžnosti iz prvega
odstavka 123. člena Ustave. […] Obramba države je namenjena
zlasti zagotavljanju nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja
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tavljajo obrambno sposobnost države pred agresijo drugih držav in na drugi strani v duhu politike miru in nenasilja prispevajo
k odvračanju agresije oziroma k ohranjanju miru (preventivna
funkcija obrambe).19 Obramba je izjemno pomembna funkcija
države, ki je povezana z zagotavljanjem njenega obstoja in
suverenosti, pa tudi z delovanjem za ohranjanje miru, zato ima
ustavna zahteva po učinkoviti obrambi veliko ustavnopravno
težo. Glede na to, da lahko država na podlagi prvega odstavka 3.a člena Ustave z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira
Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev,
vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in
načel pravne države, ustavni koncept obrambe vključuje tudi
dolžnost države, da spoštuje sprejete mednarodne obveznosti
tako glede stanja svojega obrambnega sistema kot tudi glede
sodelovanja pri mednarodnih naporih za širše regionalno ali
globalno preprečevanje oboroženih konfliktov ter za zagotavljanje in vzdrževanje miru.20
28. Drugače kot pri pojmu obrambe glede pojma varnosti
Ustava nima posebnih določb, ki bi ga vsebinsko opredeljevale,
čeprav ni dvoma, da gre za pomembno ustavno kategorijo,
saj jo Ustava omenja na več mestih.21 Iz določb Ustave, ki
omenjajo varnost, je mogoče sklepati, da je varnost pomembna ustavna vrednota, saj jo Ustava po eni strani vpeljuje kot
individualno pravico posameznikov, po drugi strani pa kot kolektivno vrednoto, ki je v splošnem družbenem oziroma javnem
interesu in je v tem smislu lahko tudi razlog za omejevanje
nekaterih z Ustavo določenih človekovih pravic. Z vseh teh
vidikov jo država mora zagotavljati, zato tudi pojem varnosti iz
prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave predpostavlja
določene pozitivne obveznosti države. Po vsebini je mogoče
na ustavni ravni ugotoviti le, da se pojem varnosti ne pokriva s
pojmom obrambe in da ima torej »varnost« drugačno vsebino
kot »obramba države«. Pri razlagi pojma varnosti in njegovega razmerja do pojma obrambe si ni mogoče pomagati z
(prvi odstavek 124. člena Ustave). Obrambo celovitosti in nedotakljivosti državnega ozemlja, pa tudi izpolnjevanje mednarodnih
obveznosti na obrambnem področju je mogoče zagotavljati (le) z
neprekinjenim in nemotenim opravljanjem nalog vojaške službe.
[…] Vojaška služba je torej posebna vrsta nalog, ki jih je treba
zaradi ustavno določene obrambne dolžnosti na podlagi prvega
odstavka 123. člena Ustave (v zvezi s 124. členom Ustave) opravljati neprekinjeno.«
19 Prim. J. Čebulj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, Ljubljana 2002, str. 899. Prim. tudi J. Letnar Černič v: L. Šturm
(ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana 2011, str. 1283,
in J. Letnar Černič v: M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, del 2: Državna ureditev, Nova univerza, Evropska pravna
fakulteta, Ljubljana 2019, str. 271.
20 V tem smislu je obrambo na zakonski ravni opredelil tudi
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 95/15 in 139/20 – v nadaljevanju ZObr), ki v 2. členu določa, da je temeljni namen obrambe odvračanje napada na državo
ter obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države. Ta
namen se uresničuje tudi z vključevanjem države v mednarodne
varnostne povezave na podlagi mednarodnih pogodb in z aktivnim
sodelovanjem v njih.
21 Razen v prvi alineji drugega odstavka 90. člena, se pojem
varnosti v Ustavi pojavlja še kot človekova pravica, saj 34. člen
Ustave določa, da ima vsakdo pravico do osebnega dostojanstva
in varnosti. Varnost ljudi (javna varnost) je tudi razlog za omejevanje, ob spoštovanju načela sorazmernosti, drugih človekovih
pravic, kot so osebna svoboda pri odreditvi pripora (prvi odstavek
20. člena Ustave) in komunikacijska zasebnost (drugi odstavek
37. člena Ustave), varnost države pa je razlog za omejevanje
pravice zbiranja in združevanja (tretji odstavek 42. člena Ustave).
Velika in splošna nevarnost, ki ogroža obstoj države, je tudi razlog
za razglasitev izrednega stanja, o čemer na predlog Vlade odloča
Državni zbor (prvi odstavek 92. člena Ustave). Prim. tudi odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-59/17 z dne 18. 9. 2019 (Uradni list RS,
št. 62/19, in OdlUS XXIV, 14), 55. točka obrazložitve.
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ustavodajnim gradivom pri sprejemanju UZ90, 97, 99, saj se
je ustavodajalec v tem gradivu ukvarjal le z vprašanjem, kdaj
so zakonski ukrepi za zagotovitev teh vrednot nujni, ne pa tudi
s tem, kako je treba razumeti vsebino teh ustavnih pojmov. V
odločbi št. U-II-2/15 je Ustavno sodišče razlagalo in uporabilo
pojem varnosti iz prve alineje drugega odstavka 90. člena
Ustave v smislu »sistema notranje varnosti«, kot sistema za
zagotavljanje varnosti posameznikov in skupnosti na ozemlju
Republike Slovenije, zlasti takrat, ko Slovenska vojska sodeluje
s policijo pri zagotavljanju notranje varnosti.22 Na tej podlagi je
mogoče ugotoviti, da so prizadevanja države pri zagotavljanju
obrambe usmerjena navzven, pri zagotavljanju varnosti pa
navznoter (na primer pri varovanju državne meje in izvajanju
drugih policijskih pooblastil za zagotavljanje varnosti na državnem ozemlju). Pri razlaganju teh dveh ustavnih pojmov se je
mogoče opreti tudi na Resolucijo o nacionalni varnosti, ki uvaja
krovni pojem nacionalne varnosti. V skladu z navedeno resolucijo so ključni nosilci (podsistemi) nacionalne varnosti trije, in
sicer obrambni sistem,23 sistem notranje varnosti24 in sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vsak od teh treh
sistemov ima svoj temeljni cilj: obrambni sistem je garant neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države, varnostni sistem
je garant zagotavljanja notranje varnosti, sistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami pa je garant čim bolj učinkovitega obvladovanja (posledic) naravnih in drugih nesreč. Vsi (pod)
sistemi nacionalne varnosti delujejo v vseh razmerah, torej v
22 Glej četrti odstavek 37. člena in 37.a člen ZObr. Slovenska
vojska lahko sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje
v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni
odločitvi Vlade. Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh
nalog nimajo policijskih pooblastil (četrti odstavek 37. člena ZObr).
Če to zahtevajo varnostne razmere, pa lahko pripadniki Slovenske
vojske izjemoma skupaj s policijo sodelujejo pri širšem varovanju
državne meje. Pooblastila, ki jih pripadniki Slovenske vojske skupaj
s policijo izjemoma lahko izvajajo pri širšem varovanju državne
meje, so opozarjanje, napotovanje, začasno omejevanje gibanja
oseb in sodelovanje pri obvladovanju skupin in množic (prvi odstavek 37.a člena ZObr).
23 Obrambni sistem Republike Slovenije predstavlja celoto
političnih, normativnih, organizacijskih, vojaških, kadrovskih, materialno-finančnih, obveščevalno-varnostnih, informacijsko-komunikacijskih, razvojno-raziskovalnih, izobraževalnih in drugih dejavnosti, ki jih organizira država za učinkovito zagotavljanje obrambe
in obrambne sposobnosti. Obrambni sistem Republike Slovenije
tvorita vojaška in civilna obramba. Vojaško obrambo Republike Slovenije zagotavlja Slovenska vojska, ki je nosilka izgradnje vojaških
zmogljivosti in vojaške pripravljenosti. Civilna obramba je celota
ukrepov, dejavnosti in civilnih zmogljivosti v miru, krizi, izrednem
stanju in vojni, s katerimi se podpira in dopolnjuje vojaška obramba
države, zagotavlja delovanje oblasti in izvaja podpora zavezniškim
silam, s čimer se prispeva k odpornosti in pripravljenosti Republike
Slovenije ter preskrbi, zaščiti in preživetju prebivalstva. V obrambni
sistem se z izvajanjem dejavnosti, ki prispevajo k obrambi države,
vključujejo tudi organi lokalnih skupnosti, državljani in civilnodružbene organizacije, katerih dejavnosti so posebnega pomena za
obrambo (glej 6.2 točko Resolucije o nacionalni varnosti).
24 Sistem notranje varnosti predstavljajo institucionalni nosilci
varnostnih nalog. V ta sistem so poleg represivnih organov vključeni tudi pravosodni in drugi državni organi ter institucije, ki z uresničevanjem nalog prispevajo k notranji stabilnosti in varnosti. Republika Slovenija za zagotavljanje notranje varnosti razvija učinkovit,
fleksibilen in odziven varnostni sistem ter omogoča sodelovanje in
vključevanje drugih subjektov pri opravljanju zadev in nalog javne
varnosti. Notranjo varnost zagotavlja z delovanjem institucij javne
varnosti, policije, državnega tožilstva, inšpekcijskih in nadzornih
organov, obveščevalno-varnostnih služb, drugih državnih organov,
organizacij z javnimi pooblastili, zasebnih varnostnih družb in drugih organizacij zasebnega prava ter organov lokalne samouprave
na temelju njihovega medsebojnega sodelovanja tako v Republiki
Sloveniji kot na mednarodni ravni. Pri upravljanju zadev javne
varnosti se vzpostavlja tudi sodelovanje z organizacijami, združenji
in iniciativami državljanov, lokalno skupnostjo ter v okvirih javnozasebnega partnerstva (glej 6.2 točko Resolucije o nacionalni
varnosti).
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miru, izrednem ali vojnem stanju, med seboj sodelujejo in se
povezujejo v skladno celoto, s ciljem povečevanja učinkovitosti
celotnega nacionalnovarnostnega sistema Republike Slovenije
(glej 6.2 točko Resolucije o nacionalni varnosti).
29. Osrednje vprašanje pri razlagi prve alineje drugega
odstavka 90. člena Ustave je, kako razumeti pojem nujnosti,
kar vključuje vprašanja, kot so, v kakšnem razmerju morajo
biti predvideni ukrepi, o katerih je referendum izključen, do
zagotavljanja ustavnih vrednot obrambe in varnosti, kakšna
so glede tega trditvena in dokazna bremena udeležencev postopka ter kakšen naj bo pristop (test oziroma strogost presoje)
Ustavnega sodišča.
30. V prvi alineji drugega odstavka 90. člena Ustava ne
predvideva »nujnosti zakona«, temveč »nujnost ukrepov«. Gre
torej za oceno, ali zakon, o katerem ni dopusten referendum,
predvideva določene nujne ukrepe oziroma tvori zakonsko podlago za njihovo sprejetje in izvajanje. Nujnost je torej vezana
na ukrepe in ne na zakon, ker predvsem pomeni, da je treba
nujnost ukrepov ugotavljati z vsebinskega vidika, torej glede
na to, ali so ukrepi po vsebini (glede na dejanske okoliščine)
potrebni za zagotovitev ustavnih vrednot iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave. To razlikovanje pa pomeni tudi,
da za presojo nujnosti ukrepov ni pomembno, da bi bili lahko
ti ukrepi predvideni z drugim zakonom ali na drugačen način.
Drugače rečeno, če so predvideni ukrepi po vsebini nujni, je
nujen tudi zakon, ki je zakonska podlaga za njihovo sprejetje
in izvajanje.25 Nujnosti ukrepov seveda ne gre razumeti v
smislu testa nujnosti v okviru strogega testa sorazmernosti, v
okviru katerega Ustavno sodišče običajno presoja, ali je ukrep,
ki posega v neko človekovo pravico ali temeljno svoboščino,
najmilejše sredstvo za dosego želenega cilja.26
31. Iz obrazložitve Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije (EPA 620-VI)
z dne 13. 9. 2012 sicer izhaja,27 da se je ustavodajalec pri oblikovanju izjeme glede dopustnosti zakonodajnega referenduma
iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave zgledoval
po vsebinskih razlogih za nujen zakonodajni postopek, kot jih
določa Poslovnik Državnega zbora.28 Te razloge je v pretežnem
delu vključil v Ustavo kot vsebinske razloge za izključitev re-

ferenduma. Glede na ustavno besedilo pa ti vsebinski razlogi,
sedaj ko so postali ustavna materija, niso več povezani z vprašanjem, po kakšnem zakonodajnem postopku mora biti sprejet
zakon, o katerem ni dopustno razpisati referenduma. Če bi bilo
odločilno, da se nujnost ukrepov izkazuje že z dejstvom, da
je bil zakon sprejet po nujnem zakonodajnem postopku, bi se
nujni postopek za sprejetje zakonov v praksi lahko zlorabljal za
izključitev referenduma.29 Tudi če je zakon sprejet po nujnem
postopku, Ustava za izključitev referenduma zahteva, da so
predvideni ukrepi po vsebini nujni za zagotovitev obrambe
države oziroma varnosti. Na drugi strani tudi dejstvo, da bi
bil zakon sprejet po rednem postopku, samo po sebi ne more
biti bistveno, saj je lahko časovna komponenta sprejetja in
uveljavitve nujnih ukrepov odvisna od vrste ukrepov oziroma
od tega, kako jih je glede na njihovo naravo sploh mogoče časovno uresničevati (kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno). Za
oceno nujnosti ukrepov torej niso odločilne značilnosti postopka
sprejemanja zakona o nujnih ukrepih.30 Ne glede na naravo
zakonodajnega postopka je treba torej ustavni pojem nujnosti
razlagati vsebinsko in ustavnopravno avtonomno (ne glede na
poslovniško ureditev zakonodajnih postopkov).
32. Nujnosti ukrepov prav tako ni mogoče utemeljevati
z značilnostmi postopka po 21.a členu ZRLI,31 ki med drugim
ureja postopek odločanja Državnega zbora o nedopustnosti referenduma ter postopek ustavnosodne kontrole pred Ustavnim
sodiščem. Na primer, drugače od postopka po 21. členu ZRLI
je v postopku po 21.a členu ZRLI predvideno nesuspenzivno in
naknadno ustavnosodno varstvo pravice do referenduma, določena sta kratek 15-dnevni prekluzivni rok za vložitev zahteve
za oceno ustavnosti ter kratek 30-dnevni instrukcijski rok za
odločitev Ustavnega sodišča. S takimi značilnostmi postopka je
zakonodajalec sicer sledil namenu prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave, da je treba nujne ukrepe uveljaviti brez
nepotrebnega odlašanja, vendar je smisel takega posebnega
postopka, da se čim prej razreši vprašanje, ali je Državni zbor
ravnal na ustavnoskladen način. Zakonska ureditev postopka
sama po sebi ne pove ničesar o nujnosti zakona, o katerem po
presoji Državnega zbora ni dopusten referendum.
33. V skladu z običajno rabo besede »nujno«32 je treba
pojem nujnih ukrepov za obrambo države oziroma varnost na

25 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-2/15, 15. točka
obrazložitve.
26 Glej na primer odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-18/02
z dne 24. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86),
št. U-I-98/07 z dne 12. 6. 2008 (Uradni list RS, št. 65/08, in OdlUS
XVII, 42), št. U-I-311/11 z dne 25. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 44/13,
in OdlUS XX, 6).
27 Obrazložitev se je glasila: »Zakoni iz druge alineje deloma
sledijo razlogom za nujen postopek za sprejem zakona, kot jih določa 143. člen Poslovnika Državnega zbora. V vsebinskem pogledu
pa je po predlagani ureditvi razlog za nedopustnost referenduma
o navedenih zakonih nujnost in neodložljivost sprejetja oziroma
točneje uveljavitve takih zakonov, saj bi lahko možnost njihovega
referendumskega preverjanja uveljavitev s kvarnimi posledicami
podaljšala oziroma odložila, v primeru referendumske zavrnitve
pa nujno ukrepanje celo sploh preprečila. Obstajajo torej zadostni
formalni in vsebinski razlogi, da Ustava, tudi v skladu s tretjim odstavkom 15. člena, možnost referenduma o zakonih, predvidenih
v drugi alineji drugega odstavka spremenjenega 90. člena, izključi.
Tudi namen in pomen sprejemanja prej navedenih zakonov po nujnem postopku, kot ga določa in ureja Poslovnik Državnega zbora,
bi bil v primeru referendumskega odločanja o takih zakonih v bistvu
omejen oziroma skorajda izničen do te mere, da bi sprejemanje
tovrstnih zakonov po nujnem postopku izgubilo svoj namen in učinek, če bi se temu dodala tudi možnost referendumske potrditve
oziroma zavrnitve zakona.«
28 Prvi odstavek 143. člena Poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13, 38/17 in 46/20 – PoDZ-1) določa, da lahko Vlada predlaga
sprejetje zakona po nujnem postopku, kadar je to nujno zaradi
interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic
naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države.

29 I. Kaučič, Ustavne omejitve in prepovedi zakonodajnega referenduma, Zbornik znanstvenih razprav, let. 74, št. 1
(2014), str. 69. Na to je opozorilo tudi Ustavno sodišče v odločbi
št. U-I-47/94 z dne 19. 1. 1995 (Uradni list RS, št. 13/95, in OdlUS
IV, 4) ob presoji 10. člena takrat veljavnega Zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), ki je določal tri vrste
zakonov, o katerih referendum ni bil dopusten. Ustavno sodišče
je izpodbijano določbo razveljavilo tudi glede zakonov, ki se sprejemajo po hitrem postopku, kadar to zahtevajo izredne potrebe
države, interesi obrambe ali naravne nesreče. Ugotovilo je, da
taka določba ne izključuje možnosti, da bi lahko prišlo do zlorabe,
ki bi povzročila avtomatično izključitev referenduma o vsakem
zakonu, sprejetem po hitrem postopku, ki bi se nanašal na kakršnokoli izredno potrebo države, na kakršenkoli interes obrambe
države ali kakršnokoli naravno nesrečo (deveti odstavek 2. točke
obrazložitve). Ureditev, po kateri referendum ne bi bil dopusten o
vseh zakonih, ki se sprejemajo po hitrem (nujnem) postopku, je na
primer predvideval predlog za spremembo 90. člena Ustave iz leta
2001 (tako I. Kaučič, nav. delo (2014), str. 69).
30 Značilnosti postopka sprejemanja zakona je treba razlikovati od postopkovnih zahtev pri sprejemanju Sklepa. Glede teh
21.a člen ZRLI določa, da mora biti Sklep obrazložen (prvi odstavek
21.a člena ZRLI) in v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen
skupaj z zakonom (drugi odstavek 21.a člena ZRLI).
31 Državni zbor v odgovoru na zahtevo povzema obrazložitev
predloga ZRLI-E, da časovna nujnost ukrepov izhaja tudi iz kratkih
rokov, ki jih peti odstavek 21.a člena ZRLI določa za vložitev zahteve za oceno ustavnosti zakona in za odločitev Ustavnega sodišča.
32 Pridevnik nujen je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika
(SSKJ) opredeljen kot tisti, (1) ki se brez nezaželenih, neprijetnih
posledic ne da, ne sme opustiti, odložiti, (2) ki se mu glede na
objektivne okoliščine, zakonitosti ne da izogniti, (3) brez katerega
določenega dela, dejavnosti ni mogoče zadovoljivo opravljati.
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splošno razumeti kot ukrepe, ki se brez nezaželenih (škodljivih) posledic za sposobnost obrambe oziroma zagotavljanje
varnosti ne smejo opustiti ali odložiti, oziroma kot ukrepe, brez
katerih obrambe države oziroma varnosti ni mogoče zadovoljivo zagotavljati.
34. Iz ustavodajnega gradiva ob sprejemanju UZ90,
97, 99 izhaja, da ustavna omejitev zakonodajnega referenduma ne pomeni, da referenduma ne bi bilo dopustno razpisati
o vseh zakonih, ki urejajo ta področja, temveč le o zakonih, ki
se sprejemajo zaradi nujnih ukrepov na teh področjih.33 Ustavodajno gradivo še navaja, da je nujnost ukrepov povezana z
njihovo neodložljivostjo, kar naj bi bilo izkazano takrat, kadar bi
že izvedba referenduma (odložitev uveljavitve ukrepov) povzročila škodljive posledice oziroma bi zavrnitev zakona na referendumu nujne ukrepe celo preprečila.34 Zavrnitev takih zakonov
na referendumu naj bi tako pomenila resno oviro za delovanje
države oziroma za izvrševanje njenih temeljnih funkcij.35
35. Vsebinski pristop k razlagi pojma nujnosti iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave torej predpostavlja, da
je med predvidenimi ukrepi in obrambo države oziroma varnostjo stvarna (vzročna) povezava v smislu, da ti ukrepi dejansko
zagotavljajo zadovoljivo obrambo države in/ali varnost oziroma
k njej prispevajo v kombinaciji z drugimi (že obstoječimi ali šele
predvidenimi) ukrepi. Ukrepi morajo biti tudi primerni za zagotovitev želenega cilja, to je zadovoljive obrambe države ali varnosti. Nujnost ne bi bila izkazana, če bi se s predvidenimi ukrepi
želelo še dodatno izboljšati že tako relativno dobro obrambno
sposobnost države ali dobro varnostno situacijo.
36. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da
je nujnost merilo, katerega uporaba v konkretnem primeru je
odvisna od dejanskih okoliščin, ki se nanašajo na vprašanja,
kateri ukrepi oziroma vrste ukrepov so predvideni kot nujni, v
kolikšnem času je ukrepe mogoče uresničiti oziroma izvesti,
katere in kako resne (kako intenzivne) škodljive posledice na
področju obrambe države ali varnosti naj bi nastale brez teh
ukrepov, kakšna je grožnja oziroma nevarnost njihovega nastanka (ali gre za realno ali hipotetično možnost) in v kolikšnem
času naj bi te posledice nastale. Od konkretnih okoliščin je tudi
odvisno, ali bi bila učinkovitost ukrepov prizadeta že z odložitvijo uveljavitve zakona (zaradi razpisa in izvedbe referenduma)
oziroma z morebitno zavrnitvijo zakona na referendumu.
37. Glede na to, da je presoja o nujnosti ukrepov odvisna
od dejanskih okoliščin in je v tem oziru dejansko vprašanje, morajo biti dejstva, ki izkazujejo nujnost, prepričljivo obrazložena.
Glede te zahteve že prvi odstavek 21.a člena ZRLI določa, da
mora biti odločitev Državnega zbora o nedopustnosti referenduma obrazložena; Sklep mora vsebovati razloge, zaradi katerih
referenduma ni dopustno razpisati. Te razloge je dopustno podrobneje obrazložiti ali dodatno razčleniti tudi v postopku pred
Ustavnim sodiščem.36 Iz značilnosti postopka po 21.a členu
ZRLI, da lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti zakona vsak
posamezen volivec, ki na področju obrambe države in varnosti
običajno razpolaga zgolj s splošno dostopnimi podatki (podatki
o obrambi so pogosto označeni s stopnjami zaupnosti),37 da
33 Glej Poročilo Ustavne komisije Državnega zbora o pripravi
predloga ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena
Ustave Republike Slovenije (EPA 620-VI) z dne 29. 3. 2012.
34 Glej Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave
Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah
Ustave Republike Slovenije (EPA 620-VI) z dne 13. 9. 2012.
35 Glej Delovni osnutek predloga ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije z obrazložitvijo (EPA 620-VI) z dne 6. 3. 2013.
36 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-2/15, 12. točka
obrazložitve.
37 Z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20 – v nadaljevanju
ZTP) se določajo skupne osnove enotnega sistema določanja,
varovanja in dostopa do tajnih podatkov z delovnega področja
državnih organov Republike Slovenije, ki se nanašajo na javno
varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno
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ima za to na voljo le 15 dni od uveljavitve zakona ter da ZRLI
predvideva odločitev Ustavnega sodišča v 30 dneh, izhaja zahteva, da morata Državni zbor oziroma Vlada, ki razpolagata s
konkretnimi podatki, utemeljiti, da gre za zakon o nujnih ukrepih,
pri čemer morajo razlogi v bistvenem izhajati že iz sklepa o
nedopustnosti referenduma. Na drugi strani je treba od predlagatelja (volivca), ki vlaga zahtevo za oceno ustavnosti (ki je
dejansko actio popularis), zahtevati, naj v okviru dostopnih in
znanih podatkov oziroma informacij zatrjuje in utemeljuje, da
obramba države oziroma varnost brez teh ukrepov ne bi bili
resno in neposredno ogroženi oziroma da ti ukrepi niso potrebni
za zadovoljivo zagotavljanje teh ustavnih vrednot.
38. Glede testa (strogosti) presoje je Ustavno sodišče že
v odločbi št. U-II-2/15 sprejelo stališče, da lahko ocenjuje le,
ali so ugotovitve in utemeljitve nujnosti ukrepov razumne. Če
navedbe Državnega zbora in Vlade o dejanskih okoliščinah
na področju obrambe države ali varnosti razumno utemeljujejo nujnost ukrepov in predlagatelju te razumnosti s svojimi
navedbami ni uspelo izpodbiti, je izkazana nujnost uveljavitve
zakonske ureditve, ki tvori pravno podlago za izvajanje predvidenih ukrepov. Presoja nujnosti ukrepov na ravni razumnosti
zatrjevanih dejstev predpostavlja tudi, da Ustavno sodišče praviloma ne dvomi o strokovni utemeljenosti predvidenih ukrepov
oziroma se s strokovnimi vprašanji ukvarja le na ravni očitne
nerazumnosti.
B. – III.
39. ZZSISV26 je zakon, ki je bil sprejet z namenom zagotavljanja sredstev za izvajanje najpomembnejših investicij
v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (1. člen ZZSISV26).
Ta zakon torej ustvarja zakonsko podlago za zagotavljanje
sredstev za investicije v Slovensko vojsko. Državni zbor referenduma o tem zakonu ni dopustil, ker je ocenil, da so
te investicije nujne za zagotovitev obrambe države oziroma
notranje varnosti. Glede na to, da Slovenska vojska sodeluje
pri zagotavljanju sistema nacionalne varnosti tako na področju
obrambe kot tudi na področju (notranje) varnosti (glej 26. do
28. točko obrazložitve te odločbe), gre očitno za zakon za
zagotovitev obrambe in varnosti v smislu prve alineje drugega
odstavka 90. člena Ustave.
40. ZZSISV26 ima osem členov, v katerih kot bistveno
vsebino ureja zagotavljanje sredstev za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (1. člen
ZZSISV26).38 Zakon določa obseg sredstev za investicije in
dejavnost države, ter prenehanja tajnosti takšnih podatkov. Po ZTP
morajo ravnati državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter drugi organi, gospodarske družbe in organizacije,
ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog pridobijo tajne podatke
ali razpolagajo z njimi, ter posamezniki v teh organih. Po ZTP
morajo ravnati tudi dobavitelji, izvajalci gradenj ali izvajalci storitev,
ki se jim tajni podatki posredujejo zaradi izvršitve naročil organa.
Vsakdo, komur je bil zaupan tajni podatek ali kdor se je seznanil
z vsebino tajnega podatka, je odgovoren za njegovo varovanje in
ohranitev njegove tajnosti (1. člen ZTP). Dolžnost varovanja tajnih
obrambnih podatkov določa tudi 14. člen ZObr, v skladu s katerim
je vsakdo, kdor se pri opravljanju obrambnih dolžnosti, pri delu ali
kako drugače seznani s tajnimi obrambnimi podatki, dolžan varovati te podatke v skladu s predpisi, ki urejajo določanje, varovanje
in dostop do tajnih podatkov državnih organov ter varovanje tajnih
obrambnih podatkov. Dolžnost varovanja obrambnih podatkov velja
tudi po prenehanju dela ali opravljanja dolžnosti. Posameznika lahko dolžnosti varovanja obrambnih podatkov, ki so strogo tajni, izjemoma zaradi utemeljenih razlogov odveže Vlada, tajnih obrambnih
podatkov drugih stopenj tajnosti pa pristojni minister, če z zakonom
ni določeno drugače. Vlada predpiše, kateri obrambni podatki se ne
smejo vnašati v javne publikacije. Minister, pristojen za obrambo,
predpiše merila za določanje tajnih obrambnih podatkov v skladu
z zakonom ter splošne in posebne ukrepe za njihovo varovanje.
38 Te investicije so določene s splošnim dolgoročnim programom razvoja in opremljanja Slovenske vojske ter srednjeročnimi
obrambnimi programi za njegovo izvedbo. To sta trenutno veljavna
Resolucija o opremljanju Slovenske vojske in Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2018–2023.
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dinamiko kratkoročnega in srednjeročnega financiranja Slovenske vojske. Za izvajanje investicij se v proračunu Republike
Slovenije zagotovi skupno 780 milijonov EUR, od tega se v
letih 2021 in 2022 zagotovijo sredstva v višini 100 milijonov
EUR za vsako leto, v letih od 2023 do vključno 2026 pa v
višini 145 milijonov EUR za vsako leto (prvi in drugi odstavek
2. člena ZZSISV26).39 Člen 4 ZZSISV26 omogoča Ministrstvu
za obrambo, da za izvajanje investicij v skladu s tem zakonom
lahko sklepa pogodbe, s katerimi prevzema obveznosti do
konca leta 2026.
41. Ustavno sodišče je že pojasnilo (glej 26. in 27. točko
obrazložitve te odločbe), da se besedilo »zagotovitve obrambe
države in varnosti« iz prve alineje drugega odstavka 90. člena
Ustave ne nanaša le na položaje, ko bi državi neposredno grozila vojaška agresija ali druga kršitev njene ozemeljske nedotakljivosti in suverenosti, oziroma na položaj, ko bi že bila resno
ogrožena notranja varnost, temveč ga je treba razumeti kot
dolžnost države, da zagotavlja trajno in neprekinjeno obrambno
sposobnost države pred realnimi ali potencialnimi vojaškimi in
drugimi varnostnimi grožnjami.
42. Ključni gradnik obrambe države v smislu njene
obrambne sposobnosti in zmogljivosti (tako doma kot v okviru
sistema kolektivne obrambe) je pripravljenost in opremljenost
Slovenske vojske. Ta mora biti takšna, da zagotavlja vsaj zadovoljivo obrambno sposobnost države, kar pomeni, da mora
biti v vsakem trenutku (tudi v miru) sposobna odvračati napad,
braniti neodvisnost in celovitost države ter sodelovati v sistemu kolektivne obrambe. Glede zagotavljanja pripravljenosti in
opremljenosti Slovenske vojske je treba upoštevati še, da je to
kontinuiran proces in da posameznih večjih investicij praviloma
ni mogoče izvesti v kratkem času. Zlasti je njihova izvedba (kaj
šele sprejetje zakonske podlage za njihovo izvedbo) lahko
prepozna, ko že obstaja resna in konkretna varnostna grožnja. Zato za presojo ni toliko pomembno, ali bi že odložitev
uveljavitve ZZSISV2640 pomenila podaljševanje nezadovoljive
obrambne sposobnosti države ali celo njeno nadaljnje poslabšanje zaradi slabega stanja Slovenske vojske, temveč je
bistveno, ali bi zaradi zavrnitve ZZSISV26 na referendumu za
daljši in nedoločen čas lahko nastal zastoj pri izvajanju nujnih
srednjeročnih41 investicij.42
43. Ustavno sodišče mora torej v tej zadevi presoditi, ali
sta Državni zbor oziroma Vlada izkazala razumne razloge (dejstva, okoliščine), iz katerih izhaja, da je stanje pripravljenosti
in opremljenosti Slovenske vojske tako slabo, da so brez odlašanja potrebne kratkoročne in srednjeročne investicije, da se
postopoma zagotovi njena zadovoljiva obrambna sposobnost.
Pri tem Ustavno sodišče ne more presojati nujnosti posameznih investicij, kot tudi ne njihove strokovne utemeljenosti. Tega
ne more ocenjevati niti z vidika višine sredstev, namenjenih za
posamezne investicije, niti z vidika skupnega zneska načrtovanih investicij. Za presojo nujnosti prav tako ni upoštevno,
da je zakonodajalec za podlago za srednjeročno prevzemanje
obveznosti (2021–2026) sprejel poseben zakon (ZZSISV26)
in tega ni uredil v zakonu, ki ureja izvrševanje državnega pro39 V skladu s tretjim odstavkom 2. člena ZZSISV26 je ne
glede na dinamiko iz drugega odstavka tega člena letni znesek
zagotovljenih finančnih sredstev lahko tudi višji za znesek, ki ga ni
bilo mogoče realizirati v preteklih letih, pri čemer letni obseg porabe
finančnih sredstev ne sme presegati 160 milijonov EUR, skupni
znesek porabe finančnih sredstev v letih 2021 do 2026 pa ne sme
preseči zneska iz prvega odstavka tega člena (780 milijonov EUR).
40 Navsezadnje tudi postopek za oceno ustavnosti pred
Ustavnim sodišče lahko povzroči zastoj v izvrševanju zakona.
41 Glede kratkoročnih investicij je Ustavno sodišče že v sklepu št. U-I-483/20 obrazložilo, da so za investicije v letih 2021 in
2022 že zagotovljena sredstva v proračunu.
42 Upoštevati je treba namreč tudi, da v skladu s 25. členom
ZRLI eno leto po razglasitvi odločitve na referendumu ni dopustno
sprejeti zakona, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.
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računa.43 Glede vseh teh vprašanj ima zakonodajalec široko
polje proste presoje tako glede tega, v katerem zakonu jih bo
uredil, kot tudi glede vsebine. V postopku po 21.a člena ZRLI
so ta vprašanja stvar primernosti zakonske ureditve, čeprav je
jasno, da bo izvedba posameznih investicij, sprejetih na podlagi ZZSISV26, odvisna od tega, ali bodo v posameznih letih
v državnem proračunu zagotovljena zadostna sredstva.44 Pri
ustavnosodni presoji nujnosti investicij v Slovensko vojsko v
kontekstu prve alineje prvega odstavka 90. člena Ustave tudi
ne more biti upoštevno tehtanje, ali so morda tudi na drugih
področjih družbenega življenja (npr. zdravstvo) potrebne nujne
investicije, kot sicer meni predlagatelj. Smisel ustavnosodne
presoje nujnosti investicij za zagotovitev obrambe države je
lahko le celostna presoja, ali so vlaganja v Slovensko vojsko
nujna zaradi njene slabe opremljenosti in posledično nezadovoljive obrambne sposobnosti.
44. Glede na izhodišče presoje (glej 31. točko obrazložitve te odločbe) je treba zavrniti kot neutemeljen očitek predlagatelja, da značilnosti postopka sprejemanja ZZSISV2645
utemeljujejo sklep, da ZZSISV26 ni zakon o nujnih ukrepih.
Neutemeljen pa je tudi očitek, ki se nanaša na postopek sprejemanja Sklepa. Predlagatelj zmotno meni, da iz 21.a člena ZRLI
izhaja zahteva, da bi moral biti hkrati s predlogom ZZSISV26 v
postopek vložen tudi predlog Sklepa. Drugi odstavek 21.a člena ZRLI zahteva zgolj, da je moral biti Sklep v Uradnem listu
Republike Slovenije objavljen skupaj z ZZSISV26. Ta zahteva
je bila izpolnjena, saj sta bila ta zakon in Sklep skupaj objavljena.46
45. Prav tako je treba kot neutemeljen zavrniti očitek predlagatelja, da Sklep ne vsebuje obrazloženih razlogov o tem,
da je sprejetje ZZSISV26 nujno za zagotovitev nujnih ukrepov
za obrambo države. Tako Sklep kot tudi navedbe Vlade, podane v tem postopku, vsebujejo obširne razloge o potrebnosti
investicij v Slovensko vojsko, drugo vprašanje pa je, ali je s
temi navedbami razumno izkazano, da so investicije nujne za
zagotovitev obrambe države in varnosti.
46. Državni zbor v Sklepu utemeljuje izključitev referenduma o ZZSISV26 z naslednjimi bistvenimi razlogi:
1) dosedanja rast investicijskih sredstev za potrebe Slovenske vojske ni zagotavljala potrebnega razvojnega preskoka
in modernizacije Slovenske vojske, ki bi omogočala vzpostavitev nujnih in celovitih obrambnih zmogljivosti,47 opredeljenih
43 Že pred uveljavitvijo ZZSISV26 je bilo financiranje najpomembnejših projektov opremljanja Slovenske vojske v obdobju od
leta 1994 do leta 2015 sistemsko urejeno z dvema posebnima zakonoma, in sicer z ZZSR in ZITRPSV. S slednjim sta bila primerljivo
z ZZSISV26 določena obseg sredstev v višini 710 milijonov EUR in
dinamika financiranja za obdobje osmih let. Ne nazadnje je treba
še vedeti, da je razpis referenduma o zakonu, ki se sprejme za
izvrševanje državnega proračuna, nedopusten že po drugi alineji
drugega odstavka 90. člena Ustave, pri čemer Ustava izrecno ne
predvideva nobene presoje nujnosti takega zakona.
44 Že sam ZZSISV26 v 2. členu predvideva, da se sredstva
za izvajanje investicij zagotovijo v državnem proračunu. To pomeni,
da ZZSISV26 ni zavezujoča pravna podlaga v smislu, da bi morala
biti v vsakokratnem proračunu za tovrstne investicije zagotovljena
sredstva v višini in na način, kot to določa ZZSISV26. Državni zbor
(v vsakokratni sestavi) pri sprejemanju proračuna na ta zakon
ni vezan in lahko odobri bodisi manj bodisi več sredstev, kot jih
predvideva ZZSISV26. Ob spremenjeni ali zaostreni finančni situaciji lahko sprejme nov zakon o financiranju projektov opremljanja
Slovenske vojske.
45 Te značilnosti postopka so bile: (1) ZZSISV26 ni bil sprejet
po nujnem zakonodajnem postopku, temveč po rednem postopku,
(2) postopek sprejemanja ZZSISV26 je trajal skoraj pet mesecev,
(3) v zakonodajnem gradivu in zakonodajnem postopku ni bilo
nobenih navedb Vlade o tem, da gre za zakon o nujnih ukrepih, ter
4) ZZSISV26 je začel veljati šele 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, kar je običajni vacatio legis.
46 Uradni list RS, št. 175/20.
47 ZZSISV26 sicer govori o najpomembnejših in ne o nujnih
investicijah v Slovensko vojsko.
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v dolgoročnih razvojnih programih Slovenske vojske, ki jih je
sprejel Državni zbor;
2) Slovenska vojska je od leta 2013 ocenjena z nezadostno oceno za delovanje v krizi ali vojni;48
3) Strateški pregled obrambe iz leta 201649 je izpostavil
zastoj v razvoju obrambnega sistema Republike Slovenije, ki
ne dosega potrebne ravni pripravljenosti in sposobnosti za
delovanje v celotnem spektru vojaških operacij;
4) nacionalne ugotovitve potrjujejo zavezniški pregledi
stanja zmogljivosti, ki Slovensko vojsko ocenjujejo kot nezmožno delovanja v zahtevnejšem spektru operacij;50
5) ZZSISV26 je nujen tudi za takojšnje in učinkovito
obvladovanje varnostnih situacij, povezanih z zagotavljanjem
varnosti na celotnem ozemlju države, še posebej v primeru
dodatnega zaostrovanja migrantske krize ter z njo povezanega
delovanja organiziranega kriminala in terorizma ter v primeru
morebitnega pojava in širjenja nalezljivih bolezni; in
6) ZZSISV26 bo omogočal izpolnjevanje mednarodno
sprejetih zavez, ki jih je Republika Slovenija sprejela s Severnoatlantsko pogodbo.51
47. Ustavno sodišče je iz obrazložitve Sklepa in iz mnenja
Vlade, iz dokumentov, na katere se Državni zbor in Vlada sklicujeta, ter iz zakonodajnega gradiva ob sprejemanju ZZSISV26
ugotovilo naslednja upoštevna dejstva o stanju pripravljenosti in opremljenosti Slovenske vojske ter posledično o njeni
obrambni sposobnosti:
a) Iz vladnega Predloga ZZSISV26 (EVA: 2020-1911-0008)
izhaja, da so bili ključni oborožitveni sistemi, ki so še danes v
operativni uporabi v Slovenski vojski (npr. letala, helikopterji,
oklepniki, bolnišnica ROLE-2), nabavljeni že na podlagi ZZSR.
Leta 2006 je Državni zbor sprejel ZITRPSV, s katerim je bil
določen obseg sredstev v višini 710 milijonov EUR za obdobje
osmih let, vendar je bila dejanska realizacija ob koncu veljavnosti tega zakona le 121.843.600 EUR. V okviru tega zakona sta
bila v celoti izvedena le dva programa (lahka kolesna oklepna
vozila RKBO in radarji dolgega dosega) in en program delno
(oklepniki SKOV 8 x 8). To pomeni, da so bile načrtovane zmogljivosti dosežene le v manjši meri, kar je imelo pomembne
posledice na opremljanje in modernizacijo Slovenske vojske.
Zaradi varčevalnih ukrepov in zmanjševanja sredstev za Slovensko vojsko je bila zadnja nova pogodba o investiciji podpi48 Ministrstvo predsednika republike redno letno seznanja
s stanjem pripravljenosti Slovenske vojske praviloma v marcu za
preteklo leto oziroma med letom na njegovo zahtevo. Letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske, ki ga pripravi Generalštab
Slovenske vojske, pošlje pisno minister, pristojen za obrambo,
predsedniku republike, najmanj sedem dni pred dnem, ki je določen za seznanjanje. Dan za letno seznanjanje o pripravljenosti
Slovenske vojske določi predsednik republike. Letnega seznanjanja predsednika republike o pripravljenosti Slovenske vojske
se udeležijo poleg ministra in načelnika Generalštaba Slovenske
vojske namestnik načelnika, direktor štaba, poveljnik Poveljstva sil
Slovenske vojske, poveljnik Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ter drugi, ki jih določita minister in načelnik
Generalštaba Slovenske vojske (4. člen Pravilnika o izvrševanju
obveznosti do predsednika republike na obrambnem področju,
Uradni list RS, št. 28/09).
49 Strateške preglede obrambe opravlja Ministrstvo za obrambo. Strateški pregled obrambe iz leta 2016 je objavljen na spletni strani <https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Dokumenti/
SPO2016_slo.pdf (1. 2. 2021)>
50 Državni zbor v obrazložitvi Sklepa navaja, da je januarja
2020 ekspertna skupina zavezništva (Nato) opozorila, da je nezadovoljivo stanje pripravljenosti Slovenske vojske posledica dolgotrajne finančne podhranjenosti Slovenske vojske, saj Republika
Slovenija med zaveznicami namenja enega najmanjših deležev
BDP za obrambo.
51 Državni zbor opozarja tudi na zavezo, da so se zaradi
spremenjenih varnostnih razmer v neposredni bližini Nata vse države članice na Vrhu Nata 2014 z Valižansko zavezo zavezale, da
bodo z rastjo BDP povečevale tudi obrambne izdatke, s trendom
približevanja k 2 odstotkoma BDP.
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sana leta 2008. V času finančne krize so bile ustavljene vse
investicije v opremljanje in posodobitev Slovenske vojske, saj
je bilo treba prednostno zagotavljati sredstva za njeno redno
delovanje.
b) Po letu 2010, ko so obrambni izdatki dosegli 1,61 odstotka BDP, se je obrambni proračun bistveno zmanjšal in
so obrambni izdatki v letu 2015 znašali le še 0,93 odstotka
BDP. Znotraj obrambnega proračuna se je delež investicijskih sredstev, namenjenih opremljanju in modernizaciji Slovenske vojske, po letu 2010 prav tako bistveno zniževal in
dosegel dno leta 2014, ko je bilo za investicije namenjenih le
1,34 odstotka finančnega načrta Slovenske vojske (nominalno
3.554.848 EUR). V naslednjih letih sta se obrambni proračun in
v njegovem okviru delež investicij začela počasi povečevati in
sta leta 2019 znašala 1,01 odstotka BDP oziroma 9,56 odstotka
finančnega načrta Slovenske vojske (39.580.164 EUR).
c) Iz poročil Generalštaba Slovenske vojske o pripravljenosti Slovenske vojske je razvidno, da je Slovenska vojska
že od leta 2013 ocenjena z nezadostno oceno za delovanje v
krizi ali vojni.
č) Strateški pregled obrambe iz leta 2016 v sklepnih ugotovitvah poudarja, da je obrambni sistem Republike Slovenije
zastal v svojem razvoju, da ne dosega potrebne ravni sposobnosti za spoprijemanje s prihodnjimi grožnjami in tveganji
nacionalne varnosti ter ne zmore uresničiti vseh dodeljenih
ciljev in nalog ter vzpostaviti vseh nujnih obrambnih zmogljivosti države. Slovenska vojska ne dosega potrebne ravni
pripravljenosti in sposobnosti za delovanje v celotnem spektru
vojaških operacij. Glede na sprejete srednjeročne obrambne
programe in obrambne proračune je bilo obrambnemu sistemu
v obdobju 2010–2015 zagotovljenih 943 milijonov EUR manj,
kot je bilo načrtovano. Strateški pregled obrambe iz leta 2016
opozarja še, da je najpomembnejša ciljna zmogljivost Slovenske vojske vzpostavitev »srednje bataljonske bojne skupine«,
kar ob ustreznem financiranju traja pet let in se do leta 2020 še
ni začelo uresničevati.
d) Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije
2018–2023,52 ki določa cilje in najpomembnejše usmeritve delovanja in razvoja obrambnega sistema in obrambnih zmogljivosti, je že leta 2018 predvideval letne investicije v Slovensko
vojsko v primerljivi višini, kot jih določa ZZSISV26.
e) Iz dokumenta Natovo obrambno načrtovanje – Pregled
zmogljivosti Slovenije 2019/202053 z dne 14. 10. 2020, ki ga
je pripravila ekspertna skupina zavezništva in v katerem so
strnjene ključne ugotovitve širše analize obrambnih zmogljivosti Slovenije za obdobje 2019/2020, izhaja, da so izraziti
rezi v sredstva za obrambo po letu 2010 praktično ustavili
razvoj zmogljivosti Slovenske vojske ter da bo zato treba leta
nezadostnega vlaganja nadomestiti s povečanim in stalnim
financiranjem v prihodnosti. Pregled ugotavlja, da Republika
Slovenija že več let premalo vlaga v obrambo in za obrambo
namenja enega najnižjih deležev BDP med zaveznicami. Kljub
nameri, da bo do leta 2024 obrambne izdatke povečala na
1,5 odstotka BDP, bo tudi ta raven obrambnih izdatkov precej
pod Natovo smernico 2 odstotka BDP, kar bi zagotavljalo, da
bi Republika Slovenija prevzela svoj pravični delež skupnega
bremena obrambe, kar ji mnoga leta ni uspevalo. Obrambni
ministri zavezništva so se strinjali, da bi morala Slovenija dati
prednost oblikovanju dveh srednjih bataljonskih bojnih skupin.
Sloveniji je bilo leta 2006 dodeljeno, naj do leta 2010 zagotovi
eno povsem opremljeno enoto tipa srednje bataljonske bojne
skupine, zdaj jo bo morebiti zagotovila z dvema desetletjema
zamude. Ta odsotnost vsakršnega oprijemljivega napredka in
52 Srednjeročni obrambni programi se sprejemajo vsaki dve
leti za obdobje petih let. Do konca leta 2020 bi moral biti sprejet
nov srednjeročni obrambni program za obdobje 2021–2026, vendar
se to še ni zgodilo.
53 Gre za analitični dokument o stanju obrambnega sistema,
ki ga Nato periodično pripravi na osnovi obsežnega vprašalnika in
dvostranskega posvetovanja z vsako državo članico.
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občutka nujnosti postavlja pod vprašaj odločenost in pripravljenost Slovenije, da izpolni svoje obveznosti do zavezništva z
zagotavljanjem bojno sposobnih sil srednje pehote.
f) Republika Slovenija od leta 2004, ko je postala članica
Nata, ni bila nikoli pozitivno ocenjena glede stanja pripravljenosti Slovenske vojske oziroma je bila njena uporabnost ocenjena
za nižji (nebojni) spekter delovanj. Država se v večletnem
zaporedju sooča z ocenami zavezništva, ki Slovensko vojsko
postavljajo v obrobni spekter, zmožno opravljanja zgolj nezahtevnih nebojnih nalog.
g) Odlašanje z izvedbo projektov, ki so predvideni z
ZZSISV26, za nedoločen čas bi še dodatno zavrlo razvoj
Slovenske vojske ter oslabilo obrambno-varnostni sistem in
mednarodni položaj Republike Slovenije, saj sta oprema in
infrastruktura Slovenske vojske iztrošeni oziroma se njuna
življenjska doba izteka. Vzdrževanje zahteva vedno večja finančna sredstva, sistemi poveljevanja in kontrole so tehnološko zastareli in ne omogočajo sodobnega bojevanja. Stanje
vojaške infrastrukture je tehnološko zastarelo in ne omogoča
ustreznih pogojev za delovanje novih tehnoloških sistemov.
Sredstva so potrebna tudi za izgradnjo in posodobitev vojašnic
in namestitvenih kapacitet, saj v zadnjih 30 letih ni bilo nobenih
pomembnih investicij v vojaško infrastrukturo.
h) Za zagotavljanje oborožitvenih sistemov in vojaške
opreme se sklepajo večletne pogodbe, s katerimi se prevzemajo obveznosti tudi za daljše obdobje, kot se sprejema letni
državni proračun. Pri nabavah vojaške opreme in oborožitve
gre namreč za specifično tržišče z daljšimi dobavnimi roki
za zahtevnejše vojaške sisteme. Pogosto celotne investicije
zaradi njenega obsega ni mogoče finančno izvesti v enem
proračunskem letu.
48. Na podlagi navedenih dejstev je Ustavno sodišče presodilo, da sta Državni zbor in Vlada razumno utemeljila, da so
investicije v Slovensko vojsko nujne, saj je njena opremljenost
in zmogljivost v takem stanju, da v primeru vojaške grožnje ali
varnostne krize ne more zagotoviti zadovoljive obrambne sposobnosti države kot tudi ne more v pričakovani meri izpolnjevati
mednarodnih obveznosti. Tega ne spreminja dejstvo, da je Slovenska vojska za delovanje v miru relativno dobro pripravljena.54 Ustavno sodišče je pri presoji upoštevalo, da investicije,
predvidene na podlagi ZZSISV26, ne pomenijo nadstandardne
oborožitve (opremljenosti) Slovenske vojske oziroma da ne gre
le za vzdrževanje ravni že relativno dobro oboroženih obrabnih
sil, temveč gre očitno za to, da Slovenska vojska ne dosega
minimalnih standardov opremljenosti, ker so se investicije vanjo
v preteklih letih bolj kot ne zaustavile. Takšno stanje nemudoma
terja investicije v opremo. Seveda je jasno, da takih investicij
ni mogoče izpeljati »čez noč«, temveč sta potrebna daljši čas
in načrt postopnega investiranja. Nujnost investicij v Slovensko vojsko se tako ne kaže kot nujen odziv na že konkretne
grožnje ali nevarnosti, temveč kot nujnost takojšnjega resnega
in odgovornega pristopa k zagotovitvi takšne opremljenosti in
zmogljivosti Slovenske vojske, da bo lahko v vsakem trenutku
sama ali v okviru zavezništva zagotovila zadovoljivo obrambno
sposobnost države. Ta sicer res ni odvisna samo od opremljenosti vojske z opremo, temveč tudi od primernega števila
vojakov in poveljujočih kadrov ter od njihovega izobraževanja
in usposabljanja. Vendar brez zagotovitve ustrezne opreme ni
mogoče zagotoviti niti potrebnega usposabljanja vojske, kar
je odločilnega pomena za izgrajevanje sposobnosti vojske,
skladno zahtevanim standardom. Zato je zagotovitev ustreznih
finančnih sredstev predpostavka za zagotovitev dobre obrambe
in varnosti.
49. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče odločilo,
da je Državni zbor s Sklepom upravičeno izključil zakonodajni
referendum o ZZSISV26 ter zato ZZSISV26 ni v neskladju s
prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave.
54 Generalštab Slovenske vojske jo je ocenil z oceno dobro
za delovanje v miru.
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C.
50. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS in tretje alineje drugega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10,
56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter
sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja
Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA),
dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja
Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti
štirim. Proti so glasovali sodnici Mežnar in Šugman Stubbs ter
sodnika Accetto in Čeferin. Sodnica Mežnar in sodnika Accetto
in Čeferin so dali odklonilna ločena mnenja. Sodnik Jaklič je dal
pritrdilno ločeno mnenje.
Dr. Rajko Knez
predsednik

1297.

Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek
druge alineje drugega odstavka 52.a člena
Zakona o Banki Slovenije in 2. člen Zakona
o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije nista
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-413/20-13
Datum: 8. 4. 2021

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Banke Slovenije, na seji 8. aprila 2021

o d l o č i l o:
Člen 2 Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 55/17) in drugi stavek druge alineje drugega
odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) nista v
neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Predlagateljica navaja, da vlaga zahtevo za oceno
ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka
52.a člena Zakona o Banki Slovenije (v nadaljevanju ZBS-1),
tretjega in četrtega odstavka 52.a člena ZBS-1, »kolikor se
nanašata na pristojnost Računskega sodišča po drugem stavku
druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1«, in 2. člena
Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (v nadaljevanju
– ZBS-1C). Meni, da je upravičena z zahtevo začeti postopek
za oceno ustavnosti na podlagi sedme alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v
nadaljevanju ZUstS). Zatrjuje neskladje z 2., 3. in 23. členom
ter prvim odstavkom 152. člena Ustave, 130. in 131. členom
Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica,
UL C 202, 7. 6. 2016 – v nadaljevanju PDEU), 7. členom Protokola (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke (v nadaljevanju Protokol št. 4), ki je
priloga in sestavni del PDEU, 19. členom Uredbe Sveta (EU)
št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih
nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih
institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29. 10. 2013
– v nadaljevanju Uredba o bonitetnem nadzoru) in 47. členom
Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega
postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investi-

Stran

3848 /

Št.

64 / 23. 4. 2021

cijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in
enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 1093/2010 (UL L 225, 30. 7. 2014 – v nadaljevanju Uredba
o reševanju kreditnih institucij). Predlagateljica obširno opisuje
potek revizije Računskega sodišča na podlagi izpodbijanih določb, ki je že bila v teku ob vložitvi zahteve za oceno ustavnosti.
2. V zvezi z ustavnim načelom samostojnosti oziroma
neodvisnosti centralne banke se predlagateljica sklicuje na
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-283/00 z dne 13. 9. 2001
(Uradni list RS, št. 79/01, in OdlUS X, 151). Opozarja, da zahteva po neodvisnosti predlagateljice izhaja tudi iz pravnega reda
Evropske unije (v nadaljevanju EU). Predlagateljica pojasnjuje
svoj položaj udeleženke v Evropskem sistemu centralnih bank
(v nadaljevanju ESCB) in v Enotnem mehanizmu nadzora
(v nadaljevanju EMN) kot enem od stebrov bančne unije EU, v
katerem si deli nadzorne pristojnosti nad slovenskimi bankami
z Evropsko centralno banko (v nadaljevanju ECB). Ustavno
zajamčeno samostojnost predlagateljica razlaga s pomočjo
pravnih aktov EU, na katere se sklicuje v zahtevi. Navaja vsebino mnenj ECB o predlogih zakonodaje, ki bi določila pravila
za revidiranje predlagateljice s strani Računskega sodišča. Pristojnost Računskega sodišča po drugem stavku druge alineje
drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 naj bi bila v neskladju z
zahtevo po neodvisnosti centralne banke pri opravljanju njenih nalog in funkcij. Predlagateljica navaja, da se z Ustavo in
pravnimi akti EU zajamčena samostojnost oziroma neodvisnost
centralne banke nanaša na njeno celotno delovanje, tudi na
vse njene nacionalne naloge, brez omejitve po različnih pravnih
temeljih njenih pristojnosti in nalog, vključno z nadzorom poslovanja bank (pri tem obširno navaja predpise, ki urejajo oziroma
so v preteklosti urejali njene pristojnosti).
3. Po mnenju predlagateljice iz dokumentov, ki so nastali
pri konkretni reviziji, sledi, da se Računsko sodišče na podlagi
izpodbijanih določb dejansko opredeljuje do posamičnih njenih
preteklih odločitev pri izvajanju nadzora, ji očita nepravilnosti
in nesmotrnosti, kar naj bi vplivalo na postopke nadzora (tudi
prihodnje), ki jih izvršuje predlagateljica. Predlagateljica vztraja,
da je njen položaj v razmerju do Računskega sodišča zaradi
ustavno zagotovljene neodvisnosti in načela delitve oblasti
drugačen kot pri drugih revidirancih, pri katerih naj bi revizija
Računskega sodišča pomenila neke vrste notranji postopek
preverjanja državne uprave, v katerem ne prihaja do kolizije
različnih ustavnih dobrin. Če bi že po mnenju predlagateljice
Računsko sodišče lahko revidiralo kvečjemu njeno »poslovanje« (prvi odstavek 52.a člena ZBS-1), pa naj bi drugi stavek
druge alineje drugega odstavka istega člena omogočal po njenem mnenju nedopustno revizijo »delovanja« predlagateljice
– torej njene nadzorniške funkcije (osnovne funkcije centralne
banke) in konkretnih odločitev. Te protiustavnosti naj ne bi
mogla omiliti ureditev iz tretjega odstavka 52.a člena ZBS-1,
po kateri Računsko sodišče predlagateljici v zvezi z razkritimi
nepravilnostmi in nesmotrnostmi v revizijskem poročilu poda
le nezavezujoča priporočila. To naj bi v neskladju z načelom
neodvisnosti centralne banke omogočalo pomembne posege v
tekoče in prihodnje postopke nadzora, ki jih vodi predlagateljica. Tudi posredno vplivanje na odločanje centralne banke naj bi
lahko krnilo njeno samostojnost. Nestrokovno polemiziranje naj
bi spodkopavalo zaupanje v predlagateljico, ki naj bi bilo bistveni element uspešnega delovanja denarnega sistema. V izpodbijani določbi predlagateljica razbere implicitno pričakovanje, da
bo priporočila Računskega sodišča upoštevala in v prihodnje
nadzorniške naloge opravljala v skladu z njimi. Predlagateljica
torej meni, da bodo imela priporočila Računskega sodišča
glede preteklih nepravilnosti in nesmotrnosti po vsebini učinek
usmeritev predlagateljici za prihodnje izvrševanje nadzorniških
nalog, kar naj bi pomenilo poseg tudi v postopke nadzora na
podlagi predpisov prava EU oziroma vpliv na te postopke,
predvsem na podlagi Uredbe o bonitetnem nadzoru. Izpodbijana določba naj bi iz podobnih razlogov Računskemu sodišču
potencialno omogočala neomejen nadzor nad aktivnostmi reševanja bank in naj ne bi omejevala pristojnosti Računskega
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sodišča v zvezi s pristojnostmi Odbora za reševanje. Zato naj
bi bil drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena
ZBS-1 v neskladju tudi s 130. členom PDEU, 7. členom Protokola št. 4, 19. členom Uredbe o bonitetnem nadzoru ter 47. členom Uredbe o reševanju kreditnih institucij. Predlagateljica
Ustavnemu sodišču predlaga, naj prekine postopek odločanja
o tej zahtevi za oceno ustavnosti in Sodišču Evropske unije
(v nadaljevanju SEU) zastavi več vprašanj za predhodno odločanje glede razlage navedenih pravnih aktov EU.
4. Drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 in 2. člen ZBS-1C naj bi bila v neskladju tudi z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena
Ustave. Pravilnosti in smotrnosti »praks nadzora« naj ne bi bilo
mogoče presojati ločeno od uporabe in razlage prava, saj naj
bi bile prakse nadzora neločljivo povezane z uporabo prava.1
Meje naj ne bi bilo mogoče jasno določiti. Predlagateljica v izpodbijani določbi ne najde kriterijev razločevanja med praksami
nadzora ter uporabo in razlago prava. S tem naj bi bila odprta
pot za arbitrarno odločanje Računskega sodišča o tem, katere
konkretne nadzorniške naloge predlagateljice bodo predmet
revidiranja. Predlagateljica tudi glede 2. člena ZBS-1C ugotavlja, da ne vsebuje primernih podrobnejših meril (po katerih
bi se določalo, katera obdobja in kateri segmenti poslovanja
predlagateljice bodo predmet revizije Računskega sodišča). Za
obe izpodbijani določbi navaja, da omogočata povsem samovoljno ravnanje Računskega sodišča ter neomejeno svobodo
določanja predmeta in obsega revizije. Bojazen predlagateljice
naj bi potrjeval tudi predlog revizijskega poročila.
5. Drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 naj bi bil v neskladju tudi s pravico do sodnega
varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave. Zoper ocene in
ugotovitve iz revizijskega poročila Računskega sodišča naj
ne bi bilo sodnega varstva. Predlagateljica omenja odprte
pravdne2 in (pred)kazenske postopke v zvezi s svojimi nadzorniškimi odločitvami. Pričakuje vpliv opravljene revizije svojih
nadzornih postopkov na odločanje sodišč. Sodno varstvo naj bi
bilo izvotljeno. V zvezi s tem predlagateljica izpostavlja položaj
Računskega sodišča v ustroju državne oblasti. Izpodbijanemu
predpisu očita, da Računskemu sodišču omogoča prevzem
izvrševanja sodne funkcije – tega naj Ustava ne bi dovoljevala.
6. Ustavno sodišče je Državnemu zboru vročilo zahtevo
predlagateljice. Obvestilo ga je, da mu skupaj z zahtevo vroča
le nekatere od prilog predlagateljice oziroma da mu zaradi
zaupnosti ne bo vročilo Osnutka revizijskega poročila Izvajanje
nadzorstvene funkcije Banke Slovenije št. 3265-1/2019/89 z
dne 3. 8. 2020, Predloga revizijskega poročila Izvajanje nadzorstvene funkcije Banke Slovenije št. 3265-1/2019/108 z dne
17. 9. 2020, ugovora predlagateljice z dne 25. 9. 2020 zoper
Predlog revizijskega poročila in odziva predlagateljice (skupaj
s spremno elektronsko pošto) z dne 21. 8. 2020 na Osnutek
revizijskega poročila. Ustavno sodišče je ob tej priložnosti sporočilo Državnemu zboru, da se lahko z navedeno dokumentacijo seznani za namen priprave odgovora na zahtevo za oceno
ustavnosti tako, da na Ustavno sodišče pošlje predstavnika, ki
bo dobil možnost vpogleda vanjo. Državni zbor te možnosti ni
izkoristil in tudi ni odgovoril na zahtevo za oceno ustavnosti.
B.–I.
Upravičenost predlagateljice za vložitev zahteve, vsebina izpodbijane ureditve in obseg presoje ter opredelitev
do predloga postavitve vprašanj za predhodno odločanje
SEU
7. Ker je eno od odločilnih vprašanj v tej zadevi vprašanje
spoštovanja načela samostojnosti centralne banke iz prvega
1 Te nejasnosti naj bi le še večalo dejstvo, da iz stališč,
izraženih v postopku sprejemanja ZBS-1C, izhaja želja po presoji
posamičnih nadzorniških odločitev predlagateljice v zvezi s sanacijo bank v letih 2013 in 2014 (torej posamičnih pravnih aktov, s
katerimi se brez dvoma uporablja in razlaga pravo).
2 Torej spore med predlagateljico in nekdanjimi imetniki
izbrisanih kvalificiranih obveznosti bank.
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odstavka 152. člena Ustave, ni dvoma, da so izpolnjeni pogoji
iz sedme alineje prvega odstavka 23.a člena ZUstS za odločanje o predlagateljičini zahtevi.3
8. Predlagateljica navaja, da vlaga zahtevo za oceno
ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka
52.a člena ZBS-1, tretjega in četrtega odstavka 52.a člena
ZBS-1, kolikor se nanašata na pristojnost Računskega sodišča
iz prej navedene določbe, in 2. člena ZBS-1C. Iz vsebine zahteve je jasno razvidno, da šteje predlagateljica pristojnost Računskega sodišča iz drugega stavka druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 za presojanje »pravilnosti in smotrnosti
praks nadzora, ki jih je Banka Slovenija izvajala do 4. novembra
2014 in so vodile v porabo sredstev proračuna Republike Slovenije,« za v temelju protiustavno, ne glede na to, po katerih
pravilih Računsko sodišče te presoje izvaja (ta pravila pa so
med drugim urejena tudi v tretjem in četrtem odstavku 52.a člena ZBS-1). Predlagateljica navaja, da izpodbija tretji in četrti
odstavek 52.a člena ZBS-1, ki celo njej v prid blažita splošno
ureditev revizijskega postopka iz Zakona o Računskem sodišču
(Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12 – v nadaljevanju ZRacS-1),
le kolikor sta v zvezi s sporno pristojnostjo za presojo pravilnosti
in smotrnosti nekaterih praks nadzora. Ustavno sodišče je štelo,
da predlagateljica zahteva oceno ustavnosti drugega stavka
druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 in 2. člena
ZBS-1C, pri oceni učinkovanja teh določb pa je upoštevalo med
drugim tudi tretji in četrti odstavek 52.a člena ZBS-1.
9. Prvi odstavek 52.a člena ZBS-1 določa, da Računsko
sodišče revidira pravilnost in smotrnost poslovanja predlagateljice v skladu z zakonom, ki ureja Računsko sodišče. V prvi do
peti alineji drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 je navedeno,
česa Računsko sodišče v okviru revidiranja pravilnosti in smotrnosti poslovanja predlagateljice ne sme revidirati. Prepoved
revidiranja velja za: (a) dejanja, ki predstavljajo določanje in
izvajanje denarne politike, v skladu s pravili, ki so jih določili
organi odločanja ECB; (b) uporabo in razlago prava ter prakse
nadzora, ki jih izvaja predlagateljica na podlagi ZBS-1 ali drugih
predpisov ter v okviru EMN na podlagi Uredbe o bonitetnem
nadzoru; (c) pristojnosti in dejanja predlagateljice, ki jih ta
izvršuje kot sestavni del ESCB ali Eurosistema4 ali kot članica Evropskega sistema finančnega nadzora, pri dejavnostih
Evropskega bančnega organa, Evropskega odbora za sistemska tveganja in Enotnega mehanizma za reševanje; (č) vsako,
celo posredno revidiranje ECB, drugih članic ESCB ali Eurosistema; in (d) dejavnosti neodvisnih mednarodnih revizorjev,
ki so izbrani v skladu z 52. členom ZBS-1.5
10. V izpodbijanem drugem stavku druge alineje drugega
odstavka 52.a člena ZBS-1 je vsebovana izjema od prepovedi
revidiranja nadzornih aktivnosti predlagateljice. Računsko sodišče sme »presojati pravilnost in smotrnost praks nadzora, ki
jih je Banka Slovenija izvajala do 4. novembra 2014 in so vodile
v porabo sredstev proračuna Republike Slovenije«. Poleg te
določbe (ki je bila uveljavljena z ZBS-1C) predlagateljica izpodbija še 2. člen ZBS-1C, ki se glasi: »Računsko sodišče lahko
na podlagi 52.a člena zakona revidira pravilnost in smotrnost
poslovanja Banke Slovenije tudi za obdobje zadnjih 15 let do
uveljavitve tega zakona.« Glede na navedeno je Ustavno sodišče v tej odločbi opravilo meritorno presojo ureditve, po kateri
je Računsko sodišče pristojno za izvrševanje revizij smotrnosti
in pravilnosti poslovanja predlagateljice v obdobju pred uveljavitvijo ZBS-1C (torej pred 21. 10. 2017). Gre za dva vsebinska
sklopa poslovanja oziroma delovanja predlagateljice, ki pa
se oba nanašata na njena pretekla ravnanja, opravljena pred
uveljavitvijo izpodbijane ureditve: (a) celotno poslovanje, to je
3 Primerjaj z 8. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-283/00 in z 8. točko sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-168/17
z dne 20. 12. 2017 (Uradni list RS, št. 5/18).
4 Eurosistem sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke
držav članic EU, katerih valuta je EUR.
5 Prvi odstavek 52. člena ZBS-1 določa, da računovodske
izkaze predlagateljice revidira neodvisni mednarodni revizor, ki
je izbran v skladu s prvim odstavkom 27. člena Protokola št. 4 za
triletno obdobje.
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vse dejavnosti in ravnanja predlagateljice, razen tistih, ki jih
drugi odstavek 52.a člena ZBS-1 izrecno izvzema iz revizije
Računskega sodišča, za obdobje zadnjih 15 let do uveljavitve
ZBS-1C, torej za obdobje od 21. 10. 2002 do 21. 10. 2017,6 in
(b) posebej znotraj skupnega obsega preteklega poslovanja
iz točke (a),7 vendar v nekoliko zoženem časovnem razponu
– prakse nadzora, ki jih je predlagateljica izvajala v obdobju
od 21. 10. 2002 do 4. 11. 20148 in so vodile v porabo sredstev
proračuna Republike Slovenije.
11. Pravni temelj za revidiranje preteklih praks nadzora
je vsebovan v obeh presojanih določbah. Drugi stavek druge
alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 je specialna določba. Vendar je le s pomočjo 2. člena ZBS-1C mogoče ugotoviti
začetno časovno točko, glede na katero lahko Računsko sodišče začne revidiranje (tudi) nadzorniških praks predlagateljice
(21. 10. 2002). Ureditve, po kateri lahko Računsko sodišče
revidira (tudi) poslovanje predlagateljice po vključno 21. 10.
2017, torej po uveljavitvi ZBS-1C, predlagateljica ne izpodbija.
12. Tretji do sedmi odstavek 52.a člena ZBS-1 vsebujejo
posebna pravila za revidiranje pravilnosti in smotrnosti poslovanja predlagateljice, ki deloma dopolnjujejo, deloma pa nadomeščajo splošni režim iz 29. člena ZRacS-1. Najpomembnejše
razlike v primerjavi s splošno ureditvijo revizijskega postopka
so v: (a) izključitvi dolžnosti predlagateljice (kot revidiranke),
da v primeru v revizijskem poročilu razkritih nepravilnosti ali
nesmotrnosti predloži Računskemu sodišču odzivno poročilo o
njihovem odpravljanju;9 (b) izključitvi za predlagateljico celotnega sistema »sankcij« oziroma ukrepov Računskega sodišča
iz 29. člena ZRacS-1, če odzivnega poročila revidiranca ni
oziroma v njem ni izkazano zadovoljivo odpravljanje razkritih
nepravilnosti ali nesmotrnosti.10
13. V tej odločbi ni treba podrobno povzeti in opisati
vseh pristojnosti predlagateljice po različnih (spreminjajočih se)
pravnih podlagah, na katerih je temeljilo poslovanje, ki ga lahko
Računsko sodišče revidira po izpodbijanih določbah. Nekateri
izmed teh predpisov še veljajo (npr. Zakon o bančništvu, Uradni
list RS, št. 25/15 in 41/17 – ZBan-2, Zakon o potrošniških kreditih, Uradni list RS, št. 77/16 – ZPotK-2), nekateri pa so pred
koncem obdobja, ki ga lahko revidira Računsko sodišče, prenehali veljati (npr. Zakon o bančništvu, Uradni list RS, št. 99/10 –
uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11,
48/12, 105/12, 56/13 in 96/13 – ZBan-1). Matični predpis, ki
utemeljuje pooblastila in pristojnosti predlagateljice, je – in je bil
v revidiranem obdobju – prav izpodbijani ZBS-1 (glej predvsem
11. do 14. člen, 15. člen, 22.b člen in 23. člen ZBS-1).
14. Vendar mora Računsko sodišče pri določanju preteklega delovanja predlagateljice, ki ga sme revidirati, vse
Vendar ne vključujoč zadnji navedeni datum.
Drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena
ZBS-1 dejansko ureja časovno in predmetno ožjo podmnožico širše
množice dejanskih stanj, ki jih ureja 2. člen ZBS-1C.
8 Ne vključujoč zadnji navedeni datum. Dne 4. 11. 2014 je
po drugem odstavku 33. člena Uredbe o bonitetnem nadzoru ECB
začela opravljati svoje naloge po EMN, slovenski zakonodajalec pa
je z ZBS-1C očitno želel preprečiti kakršnokoli revidiranje nadzora
v okviru EMN.
9 Računsko sodišče lahko predlagateljici na podlagi tretjega
odstavka 52.a člena ZBS-1 poda v zvezi z nepravilnostmi in nesmotrnostmi le priporočila. Predlagateljica se svobodno odloči, ali
bo priporočila upoštevala; če namerava od njih odstopiti, mora o
tem obrazloženo obvestiti Računsko sodišče. Na podlagi četrtega
odstavka 52.a člena ZBS-1 Računsko sodišče o revizijskih razkritjih
in morebitni obrazložitvi predlagateljice glede odstopa od priporočil
nemudoma obvesti Državni zbor.
10 Čeprav peti odstavek 52.a člena ZBS-1 izrecno določa
le to, da Računsko sodišče nima pristojnosti pozvati k razrešitvi
članov Sveta Banke Slovenije, ureditev iz tretjega odstavka istega
člena, da predlagateljica ni zavezana niti predložiti odzivnega poročila, logično pomeni, da Računsko sodišče v primeru nestrinjanja
predlagateljice z revizijskimi priporočili nima drugega orožja, kot je
obvestilo Državnemu zboru, ki ga izrecno določa četrti odstavek
52.a člena ZBS-1.
6
7
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določbe ZBS-1 (in zakonodaje nasploh) razlagati ob upoštevanju izvzetij iz drugega odstavka 52.a člena ZBS-1. Ta izvzetja
Računskemu sodišču preprečujejo, da bi revidiralo institucije in
telesa EU, druge članice ESCB oziroma poslovanje predlagateljice znotraj t. i. bančne unije in njeno poslovanje v razmerjih,
kjer in ko dejansko ni bila več avtonomna centralna banka, pač
pa zgolj še del ESCB in Eurosistema.11
15. Predlagateljica v zahtevi za oceno ustavnosti med
drugim uveljavlja neskladje izpodbijane ureditve z več akti
primarnega in sekundarnega prava EU. Zavzema se tudi za
razlago Ustave s pomočjo prava EU. Skupno jedro teh očitkov
je sklicevanje na pravila o neodvisnosti ECB in tudi bank članic
ESCB (kot je predlagateljica),12 kakor to neodvisnost na več
področjih, na različne načine, in s pravnimi akti različnega ranga zagotavlja pravo EU (glej 130. člen PDEU, 7. člen Protokola
št. 4, 19. člen Uredbe o bonitetnem nadzoru in 47. člen Uredbe o reševanju kreditnih institucij). Predlagateljica poleg tega
Ustavnemu sodišču predlaga, naj SEU zastavi več vprašanj za
predhodno odločanje.
16. Ko je zakonodajalec oblikoval ureditev revidiranja
predlagateljice po Računskem sodišču, je poskušal slediti mnenjem ECB, predloženim v zakonodajnem postopku. ECB je
vztrajala, da morajo za pristojnosti državne revizijske službe
veljati številna varovala, zasnovana za zagotovitev skladnosti
z načelom neodvisnosti centralnih bank (iz prava EU). Zlasti je
izpostavljala, da taka revizija ne sme posegati v naloge predlagateljice, povezane z ESCB, oziroma v njene pristojnosti, ki jih
ima kot del ESCB ali Eurosistema.13
17. V prejšnji točki obrazložitve omenjeni namen zakonodajalca je dobro viden iz gradiv, ki so nastala v zakonodajnem
postopku. Vlada je tako v Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona
o Banki Slovenije (skrajšani postopek EVA 2016-1611-0054,
str. 9) pojasnila, da novi 52.a člen ZBS-1 določa področja, ki so
izvzeta iz revidiranja Računskega sodišča, »skladno z evropskimi predpisi«. Po oceni Ustavnega sodišča sedanja dikcija
drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 (izjeme od revidiranja),
vključno z izpodbijanim drugim stavkom druge alineje (»izjema
od izjeme«), celovito preprečuje Računskemu sodišču, da bi
revidiralo izvrševanje nalog predlagateljice, ki so bile povezane z ESCB in s sodelovanjem predlagateljice v ustanovah
in strukturah EU nasploh, posebej pa tudi področje skupnega
nadzorniškega delovanja ECB in predlagateljice v okviru EMN
in na podlagi Uredbe o bonitetnem nadzoru. V zvezi z nadzorom, še posebej bonitetnim, je posebej pomembno, da lahko
Računsko sodišče izrecno presoja pravilnost in smotrnost le
tistih praks nadzora, ki jih je Banka Slovenija izvajala do 4. 11.
2014 (ko je ECB začela izvrševati pristojnosti v zvezi z bonitetnim nadzorom bank). Do tega datuma pa 19. člen Uredbe
o bonitetnem nadzoru, na katerega se sklicuje predlagateljica,
za področje opravljanja bonitetnega nadzora (kakor ga je na
podlagi nacionalnih predpisov že prej opravljala predlagateljica)
ni bil pravno upošteven. Ne drži niti trditev, da lahko Računsko sodišče kakorkoli pregleduje dejavnosti predlagateljice na
podlagi Uredbe o reševanju kreditnih institucij.14 Računsko
11 Kdaj gre za take primere, lahko izrecno izhaja že iz ZBS-1
(glej 10. in 11. poglavje ZBS-1), v vsakem primeru pa je treba pri
sistemski razlagi drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 upoštevati
pravo EU, zlasti pravila PDEU in Protokola št. 4.
12 Lahko tudi drugih ustanov ali organov, ki so jim z nacionalno ureditvijo podeljene določene pristojnosti.
13 Glej mnenje ECB z dne 13. decembra 2016 o revidiranju
poslovanja Banke Slovenije (CON/2016/59).
14 Ta uredba se po drugi točki 99. člena pretežno uporablja
šele od 1. 1. 2016. Predvsem pa tretja alineja drugega odstavka
52.a člena ZBS-1 prepoveduje, da bi Računsko sodišče posegalo
v pristojnosti in dejanja, ki jih predlagateljica izvršuje kot sestavni
del Enotnega mehanizma za reševanje. člen 1 Uredbe o reševanju
kreditnih institucij določa, da ta uredba določa enotna pravila in
enotni postopek za reševanje določenih finančnih institucij, ki ga
izvaja enotni odbor za reševanje, skupaj s Svetom in Komisijo ter
nacionalnimi organi za reševanje v okviru Enotnega mehanizma
za reševanje.
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sodišče lahko sicer na podlagi izpodbijanih določb revidira še
druge dele preteklega poslovanja predlagateljice, ne le praks v
posamičnih in konkretnih postopkih nadzora. Vendar 130. člen
PDEU in 7. člen Protokola št. 4 nista upoštevna za izvrševanje
povsem nacionalnih pristojnosti predlagateljice, ki ne izhajajo
iz teh dveh aktov.
18. V splošnem je mogoče zaključiti, da predlagateljica ni
izkazala, da je v tej zadevi za odločitev o njenih očitkih treba
upoštevati jamstva prava EU o neodvisnosti centralnih bank.
Ta jamstva namreč veljajo le pri izvrševanju nalog in pristojnosti ECB in drugih članic ESCB,15 ki temeljijo na primarnem in
sekundarnem pravu EU, ki po drugi strani jamstva neodvisnosti
vsebuje (kot je npr. skupna denarna politika, delovanje v okviru
EMN itd. …).16 Glede 130. člena PDEU taka razlaga njegovega učinka izhaja iz ustaljene sodne prakse. Tedanje Sodišče
Evropskih skupnosti je že v zadevi Komisija Evropskih skupnosti proti Evropski centralni banki, C-11/00, z dne 10. 7. 2003,
134. točka obrazložitve, navedlo: »Po drugi strani, kot izhaja iz
besedila člena 108 ES, so zunanji vplivi, pred katerimi namerava ta določba zaščititi ECB in njene organe odločanja, vplivi,
s katerimi bi se lahko posegalo v opravljanje 'nalog', dodeljenih
ECB s Pogodbo ES in Statutom ESCB.« Kot je generalni pravobranilec poudaril v 150. in 155. točki sklepnih predlogov,17 je
»namen člena 108 ES v bistvu obvarovati ECB pred vsemi političnimi pritiski, da bi se ji omogočilo učinkovito uresničevanje
ciljev, določenih za njene naloge, z neodvisnim izvrševanjem
posebnih pooblastil, ki jih ima za to na podlagi Pogodbe ES in
Statuta ESCB«. Povsem jasno je SEU to stališče ponovilo na
primer tudi v poznejši sodbi v zadevi Peter Gauweiler in drugi,
C-62/14, z dne 16. 6. 2015, 40. točka obrazložitve, iz katere
izhaja, da 130. člen PDEU varuje ESCB in njegove organe
odločanja pred zunanjimi vplivi, ki bi lahko vplivali na izvajanje
nalog, ki so ESCB podeljene s PDEU in Protokolom št. 4. Iz
130. člena PDEU naj bi izhajalo, da je ESCB neodvisen »pri
izvajanju svojih pooblastil glede določanja in izvajanja monetarne politike Unije«.
19. Predlagateljica sicer ne sprejema, da je zakonodajalcu izvzetje »evropskega elementa« iz obsega revidiranja
dejansko uspelo. Pri tem opozarja na posredne učinke v smislu daljnosežnega in dolgotrajnega vpliva morebitnih izrečenih
priporočil Računskega sodišča tudi na prihodnje izvrševanje
nalog predlagateljice na področjih, ki jih sicer 52.a člen ZBS-1
izvzema iz revizije (na primer v okviru EMN). Vendar po mnenju
Ustavnega sodišča takega vpliva ni oziroma ga ne sme biti,
kar pa lahko zagotovi s svojim neodvisnim delovanjem sama
predlagateljica. O potencialnem dolgotrajnem učinku priporočil
Računskega sodišča, ki bi sprejelo določena stališča o nepravilnostih in nesmotrnostih ravnanja predlagateljice, bi bilo mo15 SEU je v sodbi v zadevi Evropska komisija proti Republiki
Sloveniji, C-316/19, 17. 12. 2020, 83. točka obrazložitve, pojasnilo,
da je ESCB v pravu Unije izvirni pravni sistem, ki združuje nacionalne institucije (nacionalne centralne banke) in institucijo Unije (ECB)
in ki zahteva tesno sodelovanje med njimi, pri čemer znotraj tega
sistema prevladujeta drugačno razmerje in manj jasna ločnica med
pravom Unije in nacionalnimi pravnimi redi. V tem zelo integriranem
sistemu naj bi imele nacionalne centralne banke in njihovi guvernerji hibridni status, saj so sicer nacionalni organi, vendar organi,
ki delujejo v okviru ESCB, ki ga sestavljajo nacionalne centralne
banke in ECB.
16 V tej zadevi se ni treba opredeliti do vprašanja razlage
prava EU, ali je natančna vsebina jamstev neodvisnosti, ki so vsebovana za različna področja v različnih aktih različnih hierarhičnih
ravni (npr. 130. člen PDEU, 19. člen Uredbe o bonitetnem nadzoru
itd.), enaka.
17 Generalni pravobranilec Francis Jacobs je v svojem mnenju poudaril, da neodvisnost ECB ni cilj sam po sebi, pač pa omogoča ECB, da učinkovito zasleduje svoj cilj zagotavljanja cenovne
stabilnosti in, če to ne nasprotuje primarnemu cilju, podpore ekonomskim politikam tedanje Evropske skupnosti. Ustavno sodišče
dodaja, da oba navedena cilja delovanja ECB (oziroma ESCB) temeljita neposredno v temeljnih pogodbah EU (v tedanjem 105. členu Pogodbe o Evropski skupnosti oziroma v 127. členu PDEU).

Uradni list Republike Slovenije
goče razpravljati le glede prihodnjega delovanja predlagateljice
v postopkih iste vrste, kot so bili revidirani, in na katere bi se
zadevna priporočila nanašala. Kot že navedeno, izpodbijane
določbe, ki omogočajo Računskemu sodišču, da presoja pretekla ravnanja predlagateljice (najpozneje do 21. 10. 2017), ne
omogočajo revizijske kontrole tedanjega poslovanja predlagateljice v okviru pravnih struktur EU. Zato tudi ne morejo vplivati
na prihodnje poslovanje predlagateljice v okviru teh struktur.
20. Glede predlagateljičinega predloga, naj Ustavno sodišče prekine postopek odločanja o zahtevi in predloži zadevo
v predhodno odločanje SEU, Ustavno sodišče pojasnjuje, da
pogoje, pod katerimi morajo sodišča držav članic zadevo predložiti SEU, ureja tretji odstavek 267. člena PDEU. Opustitev
predložitve zadeve SEU mora biti skladna s sodno prakso
SEU, izoblikovano po tretjem odstavku 267. člena PDEU (tretji
odstavek 3.a člena Ustave). Po njej med drugim velja,18 da lahko sodišče opusti predložitev, če ugotovi, (a) da je upoštevna
določba prava EU že bila predmet razlage SEU19 oziroma (b)
da se pravilna uporaba prava EU ponuja tako očitno, da ne pušča prostora za noben razumen dvom.20 Po oceni Ustavnega
sodišča gre v obravnavani zadevi za prav tak primer. Glede na
to Ustavno sodišče ni sledilo predlagateljičinemu predlogu in je
izpodbijano ureditev presojalo le z vidika Ustave.21
B.–II.
Načelo jasnosti in pomenske določljivosti predpisov
(2. člen Ustave)
21. Predlagateljica izpodbijani ureditvi (obema izpodbijanima določbama) očita neskladje z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov, ki je eno izmed načel pravne
države iz 2. člena Ustave.22 To načelo zahteva, da so predpisi
opredeljeni jasno in pomensko določljivo, tako da jih je mogoče
izvajati, da ne omogočajo arbitrarnega ravnanja ter da nedvoumno in dovolj določno opredeljujejo pravni položaj subjektov,
na katere se nanašajo. To ne pomeni, da morajo biti predpisi
taki, da jih ne bi bilo treba razlagati. Uporaba predpisov vedno
pomeni njihovo razlago in tako kot vsi predpisi so tudi zakoni
predmet razlage. Z vidika 2. člena Ustave postane predpis
sporen takrat, kadar s pomočjo ustaljenih metod razlage ne
moremo priti do jasne vsebine predpisa.
22. Predlagateljica navaja, da na podlagi drugega stavka
druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 v praksi ni
mogoča jasna razmejitev med »praksami nadzora« predlagateljice (za katere je izrecno določeno, da so podvržene reviziji
Računskega sodišča) ter »uporabo in razlago prava« (ki v iz18 Za natančne pogoje glej odločbo Ustavnega sodišča
št. Up-1056/11 z dne 21. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 108/13, in
OdlUS XX, 18), 12. točka obrazložitve.
19 Glej zlasti sodbo SEU v združenih zadevah Da Costa en
Shaake NV in drugi proti Netherlands Inland Revenue Administration, 28–30/62, z dne 27. 3. 1963.
20 Glej zlasti sodbo SEU v zadevi C.I.L.F.I.T., C-283/81, z dne
6. 10. 1982, 16. točka obrazložitve.
21 Zelo jasna ločnica, kar se tiče upoštevnosti prava EU, med
delovanjem predlagateljice v okviru ESCB in delovanjem predlagateljice pri izvrševanju povsem nacionalnih pristojnosti izhaja tudi iz
sodbe SEU v zadevi Evropska komisija proti Republiki Sloveniji,
106. točka obrazložitve, v kateri je SEU navedlo, da »varstvo arhivov Unije, določeno v členu 2 Protokola o privilegijih in imunitetah,
nikakor ne nasprotuje temu, da nacionalni organi v prostorih centralne banke države članice zasežejo dokumente, ki ne spadajo v
arhive Unije« (torej tiste, ki glede na opredelitev arhivov EU oziroma arhivov ECB iz te sodbe niso dokumenti, povezani z izvajanjem
nalog ESCB in Eurosistema, ne glede na to, ali so z izvajanjem teh
nalog povezani dokumenti v posesti ECB ali v posesti nacionalne
centralne banke).
22 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-159/07 z dne
10. 6. 2010 (Uradni list RS, št. 51/10), 13. točka obrazložitve, in
št. U-I-167/10 z dne 10. 11. 2011 (Uradni list RS, št. 95/11), 5. točka obrazložitve. Primerjaj tudi z 12. točko obrazložitve odločbe
Ustavnega sodišča št. U-I-191/17 z dne 25. 1. 2018 (Uradni list RS,
št. 6/18, in OdlUS XXIII, 1).
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podbijani določbi nista izrecno omenjeni oziroma ju prvi stavek
druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 brez izjem
izvzema iz revizije). V izpodbijani določbi pogreša podrobnejša
merila za tozadevno razločevanje. Vendar opisane protiustavne
nejasnosti izpodbijani določbi ni mogoče očitati. Ne glede na to,
ali je zakonodajalec želel vzpostaviti ločnico med nadzornimi
praksami in razlago prava, mu to ni uspelo in tudi ni videti, kako
bi mu moglo uspeti. Predlagateljica je svoje prakse nadzora v
revidiranem obdobju lahko vzpostavljala in smela vzpostavljati
le na podlagi pravnih pravil, ki so v tem obdobju usmerjala njeno delovanje.23 Drugače povedano, »prakse nadzora«, ki jih je
predlagateljica oblikovala oziroma uvedla, so po naravi stvari
lahko le pravno utemeljene prakse, tako v postopkovnem kot v
materialnopravnem smislu. Da se je tega zavedal tudi zakonodajalec, izhaja iz dejstva, da je Računskemu sodišču naložil,
naj preizkusi tako pravilnost kot smotrnost poslovanja predlagateljice, torej tudi navedenih praks nadzora (prvi odstavek
52.a člena ZBS-1 in 2. člen ZBS-1C).24 Revidiranje pravilnosti
poslovanja je pridobivanje ustreznih in zadostnih podatkov za
izrek mnenja o skladnosti poslovanja s predpisi in usmeritvami,
ki jih mora upoštevati uporabnik javnih sredstev pri svojem
poslovanju (1. točka tretjega odstavka 20. člena ZRacS-1).
Revidiranje pravilnosti praks nadzora predlagateljice nujno
obsega tudi preverjanje skladnosti praks nadzora s predpisi,
torej preverjanje pravilnosti uporabe in razlage materialnega
in procesnega prava, kakor ga je predlagateljica uporabljala in
razlagala pri nadzoru, ki se je (lahko) končal tudi z izdajo konkretnega in posamičnega pravnega akta. Izpodbijano določbo
je v tem smislu torej mogoče razložiti.
23. Navsezadnje ni mogoče pritrditi očitku predlagateljice,
da sta drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena
ZBS-1 in 2. člen ZBS-1C nejasna in pomensko nedoločljiva
zato, ker ne vsebujeta meril, po katerih bi se odločalo, katere
konkretne naloge predlagateljice bodo predmet revizije. To naj
bi omogočalo arbitrarno in samovoljno ravnanje Računskega
sodišča. Ti očitki ne držijo. Izpodbijani določbi sta glede revidiranih dejavnosti in obdobij povsem jasni (glej 11. do 14.,
16. in 19. točko obrazložitve te odločbe). Računsko sodišče
sme revidirati vse segmente poslovanja predlagateljice v zakonsko določenem revidiranem obdobju, razen tistih, ki so
izrecno izvzeti. V razmerju med dvema oblastnima javnopravnima organoma možnosti enega od njiju, da si v jasno (čeprav
lahko zelo široko) določenem okviru sam diskrecijsko izbira,
katera konkretna ravnanja drugega organa bo revizijsko ocenjeval v posameznih obdobjih svojega dela, ni mogoče šteti za
omogočanje samovolje oziroma arbitrarnosti.
24. Glede na navedeno drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 in 2. člen ZBS-1C nista v neskladju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov
iz 2. člena Ustave.
25. Deloma še v okviru utemeljevanja očitkov kršitve
2. člena Ustave je predlagateljica tudi zatrjevala, da izpodbijana
ureditev ne bi smela omogočati revidiranja njenih posamičnih
in konkretnih odločitev pri izvajanju nadzora. Vse očitke te
vrste Ustavno sodišče obravnava pri oceni njene skladnosti z
ustavno pravico do sodnega varstva.
B.–III.
Načelo samostojnosti centralne banke (prvi odstavek
152. člena Ustave)
26. Predlagateljica drugemu stavku druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 očita neskladje z drugim
23 Primerjaj z 79. do 84. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-295/13 z dne 19. 10. 2016 (Uradni list RS,
št. 71/16, in OdlUS XXI, 28).
24 To je v skladu z opredelitvijo nalog Računskega sodišča iz
krovnega ZRacS-1: Računsko sodišče revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev; revidira lahko pravilnost in smotrnost poslovanja, in sicer tako akt o preteklem kakor tudi akt o načrtovanem
poslovanju uporabnika javnih sredstev (prvi odstavek 20. člena
ZRacS-1).
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stavkom prvega odstavka 152. člena Ustave, ki določa, da je
centralna banka samostojna v svojem delovanju in odgovarja
neposredno Državnemu zboru. Predlagateljica meni, da se
ustavno zajamčena samostojnost razteza na celotno delovanje centralne banke, torej tudi na opravljanje vseh nacionalnih
nalog. Tudi podajanje formalno nezavezujočih priporočil Računskega sodišča naj bi neposredno kršilo načelo neodvisnosti
predlagateljice. Predlagateljica trdi, da lahko do posega v njeno
neodvisnost pride tudi le s posrednim vplivanjem na odločitve,
ki so v njeni pristojnosti. Pri tem poudarja, da izpodbijana določba omogoča dajanje priporočil glede pravilnosti, smotrnosti
in zakonitosti praks nadzora. To naj bi bilo očitno protiustavno
revidiranje osnovne funkcije centralne banke, usmerjeno v
posamične odločitve.
27. V številnih jurisdikcijah zakonodaja centralni banki
zagotavlja neodvisni položaj ali večjo operativno avtonomijo. To
še posebej velja za centralne banke, ki imajo izrecno določen
cilj zagotavljanja stabilnosti cen.25 Zagotavljanje neodvisnosti
centralnih bank zaradi varstva javnega interesa uživa tudi v
teoriji široko podporo. Gre za argument monetarne neodvisnosti, tj. neodvisnosti centralne banke pri izvrševanju monetarne
politike, usmerjene k stabilnosti cen. Univerzalno priznana je
tudi operativna neodvisnost nadzornika kot temeljno načelo
učinkovitega nadzora bank. Načelo 2 Baselskega odbora za
bančni nadzor,26 ki deluje v okviru Banke za mednarodne
poravnave,27 določa, da mora biti bančni nadzornik operativno
neodvisen, delovati po transparentnih postopkih, dobrem upravljanju in proračunskih procesih, ki ne spodkopavajo avtonomije. Imeti mora zadostne finančne vire in mora biti odgovoren
za izvrševanje svojih dolžnosti ter uporabo svojih virov. Pravni
okvir delovanja bančnega nadzora mora vsebovati nadzornikovo pravno varstvo. Pomen neodvisnega nadzora bančnega
poslovanja poudarja tudi Mednarodni denarni sklad.28
28. Vendar pa monetarne neodvisnosti centralne banke in neodvisnosti nadzora bančnega poslovanja ni mogoče
enačiti. Nasprotno, v teoriji med njima dosledno razlikujejo29
in ugotavljajo, da je neodvisnost bančnega nadzora ožja od
monetarne neodvisnosti,30 saj je v prvi vrsti namenjena prepre25 R. M. Lastra, International Financial and Monetary Law,
Oxford University Press, Oxford 2015, str. 67.
26 Basel Committee on Banking Supervision, Core Principles for Effective Banking Supervision (september 2012), Temeljna
načela za učinkovit bančni nadzor: »The supervisor possesses
operational independence, transparent processes, sound governance, budgetary processes that do not undermine autonomy and
adequate resources, and is accountable for the discharge of its
duties and use of its resources. The legal framework for banking
supervision includes legal protection for the supervisor.«
27 Bank for International Settlement. Njena članica je tudi
predlagateljica. Glej Zakon o članstvu Banke Slovenije v Banki
za mednarodne poravnave (Uradni list RS, št. 59/96 – ZBSBMP).
28 J. Viñals, J. Fiechter et al., The Making of Good Supervision: Learning to Say »No«, IMF Staff Position Note SPN/10/08,
18. 5. 2010, str. 16.
29 Npr. E. Ferran in V. Babis, The European Single Supervisory Mechanism, University of Cambridge Legal Studies Research
Paper, št. 10 (2013), str. 16; R. M. Lastra, nav. delo, 2015, str. 94
in 138; R. M. Lastra in C. Goodhart, Interaction between monetary
policy and bank regulation, In-depth analysis, European Parliament
Directorate General for Internal policies, september 2015, str. 52;
G. Ter Kuile, L. Wissink in W. Bovenschen, Tailor-made Accountability within the Single Supervisory Mechanism, Common Market
Law Review, št. 1 (2015), str. 165. Quintyn in Taylor poudarjata,
da je regulacijska in nadzorna neodvisnost tako pomembna za
finančno stabilnost, kot je monetarna neodvisnost pomembna za
monetarno stabilnost. M. Quintyn in M. W. Taylor, Regulatory and
Supervisory Independence and Financial Stability, IMF Working
Paper WP/02/46 (2012), str. 10.
30 C. Zilioli in A. L. Riso, New tasks and central bank Independence: The Eurosystem Experience, v: P. Conti-Brown in R. M.
Lastra (ur.), Research Handbook on Central Banking, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham/Northampton 2018, str. 174.
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čitvi negativnih političnih in/ali tržnih vplivov, ki lahko učinkujejo
na cilje finančnega nadzora.31 Razlika je posledica dejstva,
da nadzora bančnega poslovanja ne opravlja nujno centralna banka,32 medtem ko je izvajanje monetarne neodvisnosti
njena temeljna funkcija. Model monetarne neodvisnosti, ki je
prevladal v zadnjih desetletjih, temelji na modelu nemške Bundesbank.33 Gre za model z enim ciljem – monetarna stabilnost,
enim instrumentom – monetarna politika in enim organom
oziroma telesom, ki jo izvaja – centralna banka.34 V primerjavi
z modelom monetarne neodvisnosti je model neodvisnosti
bančnega nadzora veliko kompleksnejši. Temeljne razlike med
obema modeloma neodvisnosti so v ciljih, instrumentih, personalnem vidiku in naravi nadzorniškega dela.35 Opravljanje
nadzora bančnega poslovanja ima več ciljev, in sicer finančno
stabilnost, varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja,
pravila vodenja poslovanja. Ker je ciljev več, zahteva bančni
nadzor ne le več različnih instrumentov, kot na primer makro
bonitetni nadzor, konkurenco, krizni menedžment, likvidnostna
posojila (ipd.), temveč tudi sodelovanje različnih deležnikov,
kot so na primer centralne banke, zakladništva ali ministrstva
za finance, nadzorne agencije (ipd.), tako supranacionalno
kot mednarodno.36 Nadzor bančnega poslovanja stricto sensu
izvaja večje število osebja, ki opravljajo preglede in druge
potrebne naloge. Drugače je pri izvajanju monetarne politike,
kjer odločitve sprejema relativno majhna skupina članov organa odločanja. Postopka imenovanja članov organa odločanja
centralne banke in drugih jamstev osebnega vidika monetarne
neodvisnosti ni mogoče preslikati na nadzor bančnega poslovanja. Sprejeti enaka jamstva za bančne nadzornike bi bilo
predrago in bi trajalo preveč časa.37 Ne nazadnje se monetarna
neodvisnost in neodvisnost bančnega nadzora razlikujeta tudi
zaradi narave dela. Za izvajanje monetarne politike je značilna
transparentnost delovanja, ki se kaže v poročanju parlamentu
in v obveščanju javnosti o sprejetih monetarnih odločitvah.
Nepogrešljivi element bančnega nadzora pa so poslovne in še
posebej bančne skrivnosti, ki jih ni mogoče razkriti javnosti, še
posebej zaradi stigmatiziranega učinka odkritja pomoči banki
in tveganja bega vlog (t. i. bank run).38
29. Monetarna neodvisnost in neodvisnost bančnega
nadzora pa se razlikujeta tudi v stopnji in intenzivnosti demokratičnega nadzora. Šibek demokratični nadzor, ki je sprejemljiv pri zagotavljanju stabilnosti cen pri izvrševanju monetarne
politike,39 je nesprejemljiv na področju bančnega nadzora, kjer
31 S. Lavrijssen in A. Ottow, The legality of independent regulatory authorities, v: L. Besselink, F. Pennings in S. Prechal (ur.),
The Eclipse of the legality principle in the European Union, Wolters
Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011, str. 73.
32 O argumentih za opravljanje bančnega nadzora v okviru
centralne banke in proti njemu glej R. M. Lastra, nav. delo, 2015,
str. 124–126.
33 Ta model je prevzela tudi Republika Slovenija. To je razvidno že iz Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 – ZBS),
ki je bil sprejet še pred Ustavo. Med drugim je ustanovil Banko
Slovenije (en organ), jo zavezal k zagotavljanju stabilnosti valute
(en cilj) in ji naložil uravnavanje količine denarja v obtoku, kar je
klasična vsebina monetarne politike (en instrument).
34 R. M. Lastra, nav. delo, 2015, str. 94.
35 R. M. Lastra in C. Goodhart, nav. delo, str. 52.
36 R. M. Lastra, nav. delo, 2015, str. 94.
37 Prav tam, str. 140.
38 Goodhart ugotavlja, da je zagotavljanje odgovornosti in
transparentnosti na področju bančnega nadzora posebej zapleteno, ker so pridobljene informacije praviloma zaupne in ker je
uspeh nadzora bančnega poslovanja merjen z odsotnostjo finančnih propadov. C. Goodhart, Regulating the Regulator – An
Economist's Perspective on Accountability and Control, v: E. Ferran
in C. Goodhart, Regulating Financial Services and Markets in the
21st Century, Hart Publishing, Oxford 2001, str. 162–163.
39 R. Zagradišnik, Položaj Evropske centralne banke v pravnem redu Evropske unije, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana 2014, str. 158–165.
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lahko bančni nadzornik odločilno vpliva na položaj posamezne
finančne institucije, potrošnikov in celo države.40 Okvir demokratičnega nadzora pri izvajanju bančnega nadzora mora zato
biti temu ustrezno okrepljen in sorazmeren z naravo in obsegom nadzorniških pristojnosti.41
30. Tudi pravo EU razlikuje med monetarno neodvisnostjo
in neodvisnostjo bančnega nadzora. Monetarna neodvisnost
ECB je zagotovljena v 130. členu in tretjem odstavku 282. člena PDEU ter 7. členu Protokola št. 4, torej na ravni primarnega
prava EU,42 medtem ko je neodvisnost bančnega nadzora
zagotovljena v prvem odstavku 19. člena Uredbe o bonitetnem
nadzoru, torej na ravni sekundarnega prava EU. Neodvisnost
bančnega nadzora zahteva, da ECB in pristojni nacionalni
organi, ki delujejo v okviru EMN, pri opravljanju nalog, ki se
nanje prenesejo s to uredbo, ravnajo neodvisno.43 Po drugi
strani se v primarnem pravu EU zagotovljena neodvisnost ECB
nanaša le na njene pristojnosti, podeljene s primarnim pravom
(predvsem monetarna politika), v kar bančni nadzor ne sodi.44
Neodvisnost ECB pri opravljanju nalog bančnega nadzora je
mogoče razumeti le v kontekstu partikularnih ciljev bančnega
nadzora, ki jih mora dosegati ECB.45
31. Ob opisanih stališčih pravne teorije in primerjalne
judikature je ključno vprašanje, ali neodvisnost,46 ki jo uživa
predlagateljica po prvem odstavku 152. člena Ustave, obsega zgolj monetarno neodvisnost ali tudi neodvisnost pri izvajanju bančnega nadzora. Vprašanje je tesno povezano z
ustavnopravno opredelitvijo centralne banke. To opredelitev
je Ustavno sodišče opravilo že v odločbi št. U-I-283/00. V njej
je med drugim sprejelo stališče, da Ustava ne določa izrecno
nalog centralne banke in ima torej zakonodajalec pri določanju
pooblastil centralne banke široko polje proste presoje,47 da
pa sta dve zgodovinsko izoblikovani funkciji centralne banke
(funkcija banke bank in funkcija uravnavanja količine denarja
v obtoku48) temeljni za učinkovito izvajanje nalog centralne
banke in hrbtenica denarne politike.49 Ustavno sodišče je za
primer, da zakon centralni banki ne bi dal vsaj navedenih funk40 M. Quintyn in M. W. Taylor, nav. delo, str. 30; E. Ferran in
V. Babis, nav. delo, str. 17.
41 E. Ferran in V. Babis, nav. delo, str. 17.
42 Glej natančno analizo (monetarne) neodvisnosti in še posebej neodvisnosti ECB v R. Zagradišnik, nav. delo, str. 35–108.
43 V pravni teoriji je sporno, ali ECB uživa pri opravljanju nadzora bančnega poslovanja prav tako neodvisnost kot pri izvrševanju nalog monetarne politike. V korist enačenju obeh neodvisnosti
glede ECB glej B. Wolfers in T. Voland, Level the Playing Fields:
The new supervision of credit institutions by the European Central
Bank, Common Market Law Review, št. 5 (2014), str. 1487; proti
temu glej G. Ter Kuile, L. Wissink in W. Bovenschen, nav. delo,
str. 165; E. Ferran in V. Babis, nav. delo, str. 16; N. Moloney, European Banking Union: Assessing its risks and Resilence, Common
Market Law Review, št. 6 (2014), str. 1635 in 1637; R. M. Lastra,
nav. delo, 2015, str. 271; S. L. Shaelou in P. L. Athanassiou, National Report Cyprus, v: Gy. Bándi et al. (ur.), European Banking
Union, Congress Proceedings Vol. 1, Wolters Kluwer, Budapest
2016, str. 279. Tudi nemško Zvezno ustavno sodišče je že sprejelo
stališče, da je ECB podeljena neodvisnost le za njen primarni cilj,
to je zagotavljanje stabilnosti cen, in je ni mogoče širiti na druge
politike. Glej zlasti odločitve BVerfGE 89, 155 (208 in nasl.); 97,
350 (368 in nasl.); 142, 123 (220 in nasl.); 2 BvR 859/15, 2 BvR
1651/15, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 980/16 z dne 18. 7. 2017 (103).
44 Glej 18. točko obrazložitve te odločbe.
45 E. Ferran in V. Babis, nav. delo, str. 16.
46 Ni mogoče šteti, da želi Ustava v 152. členu z uporabo
besede samostojnost odstopiti od pomena, ki se sicer primerjalno
pripisuje bolj uveljavljenemu pojmu neodvisnosti.
47 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-283/00, 14. točka obrazložitve.
48 To je treba razumeti širše kot vse instrumente, ki so v
prvi vrsti namenjeni zagotavljanju stabilnosti cen, torej vodenju
monetarne politike.
49 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-283/00, 13. točka obrazložitve.
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cij (pristojnosti), ki se v teoriji in primerjalnem pravu štejeta za
bistveni, navedlo, da potem taka banka v pravem pomenu besede ne bi bila centralna banka, ne glede na poimenovanje – ti
funkciji sta torej vsebina ustavnega pojma »centralna banka«.50
Ustavno sodišče je nadaljevalo s stališčem, da bi se vprašanje
kršitve prvega odstavka 152. člena Ustave v zvezi z drugim
odstavkom 3. člena Ustave postavilo, če zakonodajalec pri določanju funkcij nacionalne centralne banke tej ne bi določil vsaj
minimalnega obsega funkcij, ki jo karakterizirajo kot centralno
banko.51 Izpodbijani zakon je zaradi posega v ustavno določeno samostojnost centralne banke razveljavilo, ker je posegal
v njeno pristojnost, da samostojno predpisuje oziroma določa
ukrepe denarne politike, za katere šteje, da so potrebni.52
32. Ustava v 152. členu ne postavlja zahteve, da bi morala centralna banka opravljati tudi nadzor bančnega poslovanja.53 Nadzor bančnega poslovanja ne sodi v minimalni obseg
funkcij, ki jih mora imeti centralna banka, da jo je mogoče šteti
za centralno banko v smislu prvega odstavka 152. člena Ustave. Zato ne bi bilo protiustavno, če bi zakonodajalec te naloge
ali del teh nalog prenesel na neko tretje telo.54
33. Iz ugotovitve, da nadzor bančnega poslovanja55 ni
pristojnost oziroma naloga, ki opredeljuje ustavni pojem centralne banke, logično sledi, da samostojnost (neodvisnost)
centralne banke iz prvega odstavka 152. člena Ustave ne
obsega neodvisnosti bančnega (ali drugega) nadzora, temveč
monetarno neodvisnost, tj. neodvisnost centralne banke pri
izvrševanju monetarne politike. Samostojnost iz prvega odstavka 152. člena Ustave se torej ne razteza na celotno delovanje
centralne banke, kot to zatrjuje predlagateljica, temveč le na
minimalni obseg funkcij, ki jih mora imeti centralna banka, da
jo je mogoče šteti za centralno banko v smislu prvega odstavka 152. člena Ustave. To samo po sebi še ne pomeni, da ni
smotrno ali koristno, da je predlagateljica pri opravljanju svojih
nalog nadzora bančnega poslovanja neodvisna.56 Pomeni le,
da neodvisnost opravljanja nadzorniških nalog ni zagotovljena
z Ustavo.
34. Ko je tako, drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1, ki določa, da lahko Računsko sodišče
presoja pravilnost in smotrnost nekaterih praks nadzora, ni v
neskladju s prvim odstavkom 152. člena Ustave.
B.–IV.
Pravica do sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena
Ustave)
35. Predlagateljica drugemu stavku druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 očita neskladje z ustavno
50 Prav tam. Prvotni raison d'être za ustanovitev centralne
banke sta bila izdaja denarja in financiranje države, vendar se je
razlog skozi čas spreminjal. Glej na splošno C. Goodhart, The
Evolution of Central Banks, MIT Press, Cambridge 1988. Naloge
centralnih bank skozi čas se spreminjajo. To je ugotovilo že ameriško prizivno sodišče v svoji sodbi NML Capital, Ltd.v. Banco Central
de la Republica Argentina, 652 F 3d 172, 175 (2nd Cir 2011). Za
poglobljeno analizo nalog centralnih bank glej R. M. Lastra, Central
Banking and Banking Regulation, London School of Economics
and Political Science, London 1996, str. 249–286.
51 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-283/00, 14. točka obrazložitve.
52 Prav tam, 20. in 22. točka obrazložitve.
53 Primerjalnopravno to vprašanje ni enotno rešeno. Ne le,
da centralne banke niso nujno tudi bančni nadzorniki, v nekaterih
jurisdikcijah imajo enega samega nadzornika za celotni finančni
sektor, spet v drugih imajo razdrobljen sistem več nadzornikov za
posamezne finančne sektorje. Več R. M. Lastra, nav. delo, 2015,
str. 112.
54 Primerjaj tudi s 15. točko obrazložitve odločbe Ustavnega
sodišča št. U-I-283/00.
55 Po sklepanju z večjega na manjše še toliko manj nadzor
poslovanja nebančnih subjektov, ki ga utegne zakonodajalec zaupati centralni banki.
56 Njeno neodvisnost na splošno zagotavlja 2. člen ZBS-1.
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pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena
Ustave. Bistvo tega dela zahteve je v oceni, da izpodbijana
določba pooblašča Računsko sodišče, da se vpleta v presojo vprašanj, ki so v sodni pristojnosti, in celo prevzema
izvrševanje sodne funkcije. Računsko sodišče naj bi na
podlagi izpodbijane ureditve smelo podajati lastne ugotovitve o zakonitosti konkretnih aktov (nadzorniških odločitev)
predlagateljice, s čimer naj bi prevzelo vlogo sodne oblasti
in pomembno vplivalo na tekoče pravdne in (pred)kazenske
postopke v zvezi s temi konkretnimi akti. Predlagateljica te
trditve utemeljuje s citiranjem delov iz predloga in osnutka
revizijskega poročila Računskega sodišča (glej 6. točko obrazložitve te odločbe). Posebej izpostavlja nevarnost prejudica v odškodninskih postopkih, ki so jih ali jih še bodo
zoper predlagateljico sprožili nekdanji imetniki kvalificiranih
obveznosti bank57 (postopki iz 25. in 45. člena Zakona o
postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Uradni list RS, št. 72/19
– v nadaljevanju ZPSVIKOB). Meni celo, da je njeno sodno
varstvo izvotljeno zaradi velike nevarnosti, da bodo sodišča
v postopkih po ZPSVIKOB jemala priporočila Računskega
sodišča (sprejeta na podlagi izpodbijane revizijske pristojnosti) za podlago svojih odločitev.
36. Po izpodbijani zakonski ureditvi sme Računsko sodišče revidirati – presojati pravilnost in smotrnost – odločitve
predlagateljice (skupaj s postopkom, po katerem so bile sprejete), ki so imele za posledico porabo sredstev proračuna Republike Slovenije v naslednjem vzročno-posledičnem smislu:
predlagateljica je pri opravljanju nadzora sprejela odločitve ali
stališča, ki so pri državi povzročila odločitev za finančni vložek
v nadzorovani subjekt58 ali za sprejem kakšne finančne obveznosti nasproti tretjim osebam, vendar zaradi lajšanja položaja
oziroma zaradi reševanja nadzorovanega subjekta,59 v konkretnem primeru pa je to sosledje odločitev nazadnje pripeljalo
do porabe sredstev proračuna – torej do proračunskih izdatkov
(dano posojilo, vzpostavitev kapitalskega deleža države, plačilo zapadlega poroštva itd.).60 Ključno je, da gre za izdatke
proračuna zaradi sanacije oziroma v zvezi s sanacijo kršitve,
grožnje ali pomanjkljivosti, ki je bila ugotovljena v nadzornem
postopku predlagateljice.61 V tem okviru sme Računsko sodišče revidirati tudi vrsto odločitev predlagateljice pred in med
sanacijo bank v letih 2013–2014, ko je prišlo do izbrisa njihovih
finančnih instrumentov ter do velike državne dokapitalizacije
slovenskih bank. 62
V nadaljevanju nekdanji imetniki.
Npr. dokapitalizacija ali dolžniško financiranje banke v
težavah.
59 Npr. poroštvo države za izdane obveznice Družbe za
upravljanje terjatev bank, d. d., Ljubljana, na podlagi katerih je ta
pridobila sredstva za odkup »slabih terjatev« od bank. Prevzem
poroštvene obveznosti seveda še ni poraba javnih sredstev.
60 Šteti je treba, da je praksa nadzora predlagateljice vodila
v porabo proračunskih sredstev, če je nadzorstvena odločitev vsebinsko jasno in nedvoumno povezana s poznejšo, čeprav formalno
avtonomno odločitvijo javnega subjekta o porabi javnih sredstev (in
to tudi v primeru, ko je javni subjekt po lastni presoji izbral med več
možnostmi ravnanja). Ni namreč mogoče prezreti, da je odločitev
države, da bo vplačala sredstva dokapitalizacije, »svobodna in
avtonomna« le v zelo pogojnem smislu, če je glede na ugotovitve
predlagateljice alternativa dokapitalizaciji bil stečaj banke, ki bi
povzročil sistemsko nevarnost za finančni sistem.
61 Veliko takih izdatkov temelji na Zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12,
104/15, 26/17 in 27/17 – popr. – ZUKSB).
62 Glej npr. Poročilo Banke Slovenije o vzrokih za nastali
kapitalski primanjkljaj bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot
bančnega regulatorja, sanaciji bank v letih 2013 in 2014, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti
in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih
bank, marec 2015, dosegljivo na www.bsi.si/publikacije/sanacija-bank-20132014/porocilo-banke-slovenije-za-drzavni-zbor-marec-2015 (1. 12. 2020).
57
58
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37. Pravica iz sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave vsakomur jamči, da o njegovih pravicah in dolžnostih
brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko
in z zakonom ustanovljeno sodišče. Po ustaljeni ustavnosodni presoji pravica do sodnega varstva zagotavlja možnost
predložitve zadeve sodišču, ki bo v zadevi v razumnem času
vsebinsko (meritorno) odločilo. Gre torej za jamstvo odločitve o
pravicah in obveznostih oziroma odločitve o tem, ali je tožbeni
zahtevek po materialnem pravu utemeljen ali neutemeljen.
38. Vendar prvi odstavek 23. člena Ustave ne zahteva
samo gole razrešitve spora, torej odločitve o utemeljenosti
tožbenega zahtevka. Zahteva tudi, da je pot, po kateri se pride
do tega cilja, poštena, kar pomeni, da mora biti postopek, s
katerim se uresničuje sodno varstvo, tudi vsebinsko učinkovit.
Ureditev civilnih pravdnih postopkov v pravni državi se namreč
ne sme zadovoljiti s tem, da bo v sodnem postopku odločeno
na kakršenkoli način in da bosta s tem spet vzpostavljeni
gotovost in pravna varnost, ampak mora čim bolj zagotavljati,
da bo v teh postopkih resnično zagotovljeno pravno varstvo
tistemu, ki je pravi nosilec sporne pravice materialnega prava.63 Iz prvega odstavka 23. člena Ustave izhaja tudi, da je
sodišče neodvisno pri vodenju postopka, ugotavljanju dejanskega stanja in pri uporabi materialnega prava. To pomeni, da
bi bila zakonska določba ali njena razlaga, ki bi sodišče vezala
na mnenje drugega državnega organa, v neskladju s pravico
do sodnega varstva.64 Ustavno jamstvo nevezanosti sodišča
pri odločanju pa se razteza tudi preko ugotavljanja dejstev in
uporabe materialnega prava in, denimo, zahteva, da končno
presojo utemeljenosti razlogov, ki narekujejo odločitev o zavrnitvi dostopa ali o omejenem dostopu stranke do tajnih podatkov,
upoštevnih za pravdni postopek, opravi sodišče.65
39. Čeprav še ni jasno, po katerih postopkovnih pravilih
se bodo vodili odškodninski spori nekdanjih imetnikov zoper
predlagateljico,66 je glede na ustaljeno presojo Ustavnega
sodišča jasno, da bodo ta pravila morala zagotavljati, da bodo
ti sodni postopki – in nasploh katerikoli sodni postopki, v katerih se bodo kakorkoli obravnavala vprašanja zakonitosti in
ustreznosti nadzorniških odločitev predlagateljice, ki jih sme
revidirati Računsko sodišče – z vidika pravice do sodnega
varstva pošteni in učinkoviti. Ex post nadzor Računskega sodišča nad porabo sredstev državnega proračuna prek presoje
pravilnosti in smotrnosti delovanja predlagateljice ne pomeni,
da lahko Računsko sodišče spremeni, razveljavi ali odpravi
posamične akte, ki jih je predlagateljica sprejela v okviru svojega delovanja, ali da lahko nanje naveže za predlagateljico
neugodne pravne posledice (kot npr. v odškodninskem sporu).
To je pridržano le neodvisnemu in nepristranskemu sodišču v
postopkih take ali drugačne sodne kontrole njenih odločitev.
Bojazen predlagateljice, da bodo sodišča slepo, brez dejanske
vsebinske presoje, sledila morebitnim zanjo neugodnim ugotovitvam Računskega sodišča, ne utemelji niti tega, da izpodbijana ureditev posega v pravico do sodnega varstva. Ustavno
sodišče namreč ne more izhajati iz vnaprejšnje domneve, da
bodo sodišča ravnala v neskladju s svojim ustavnim položajem
in pristojnostmi.
40. Drugi stavek druge alineje drugega odstavka
52.a člena ZBS-1 očitno ni v neskladju s pravico do sodnega
varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave.
63 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-161/10 z dne 9. 12.
2010 (Uradni list RS, št. 107/10, in OdlUS XIX, 10), 6. točka obrazložitve. Glej tudi A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo,
GV Založba, Ljubljana 2004, str. 129 in 131.
64 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. Up-108/00 z
dne 20. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 26/03, in OdlUS XII, 49), 9. in
10. točka obrazložitve.
65 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-134/10 z dne
24. 10. 2013 (Uradni list RS, št. 92/13, in OdlUS XX, 9), 26. in
31. točka obrazložitve.
66 Predlagateljica je vložila zahtevo za oceno ustavnosti
ZPSVIKOB.
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B.–V.
Preostali očitki
41. Predlagateljica sicer navaja, da sta izpodbijani določbi
v neskladju tudi z načelom delitve oblasti iz drugega odstavka
3. člena Ustave,67 oziroma to načelo in tudi prepoved povratne
veljave pravnih aktov (prvi odstavek 155. člena Ustave) omenja
v besedilu oziroma v nekaterih podnaslovih svoje zahteve.68
Vendar ostanejo te navedbe na pavšalni ravni oziroma neobrazložene. Predlagateljica jih ne podkrepi z argumentacijo, ki
bi kakorkoli presegla očitke, na katere je Ustavno sodišče že
odgovorilo v okviru ocene skladnosti sporne ureditve s prvim
odstavkom 23. člena in prvim odstavkom 152. člena Ustave.
42. Glede na zgoraj navedeno 2. člen ZBS-1C in drugi
stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena ZBS-1 nista
v neskladju z Ustavo.

namen priprave analize v okviru načrtovanja nadzorniških aktivnosti, izdajanje priporočil in smernic ter drugih nalog določenih
v ZPPDFT-1 in predpisih, izdanih na njegovi podlagi.

C.
43. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter
sodnici in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa,
Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca
Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sodnik dr. Rok
Čeferin je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti je
glasovala sodnica Jadek Pensa.

(1) Obvezniki poročanja iz prejšnjega člena tega sklepa
morajo zagotoviti podatke o:
– inherentnem tveganju, ki obsega podatke o tveganjih
glede na posamezne skupine ali vrste strank, geografskega
tveganja, produktov, storitev in transakcij, distribucijskega kanala ter drugih tveganj;
– kontrolnem okolju, ki vsebuje informacije o sistemu notranjih politik, postopkov in kontrol, ki jih je obveznik vzpostavil
z namenom blažitve tveganj pranja denarja in financiranja
terorizma;
– pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in namestnikih pooblaščenca (ime, priimek,
funkcija ter kontaktni podatki: telefon in elektronski naslov)
in odgovornemu članu uprave ali poslovodstva za področje
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (ime,
priimek).
(2) Obvezniki poročanja podatke poročajo letno, najkasneje do 30. aprila tekočega leta, za poročevalsko obdobje
predhodnega leta po končnem stanju na dan 31. 12.
(3) Obvezniki poročanja morajo zagotoviti, da so podatki,
ki jih posredujejo pravilni in da jih posredujejo v predpisanih
rokih.

Dr. Rajko Knez
predsednik

BANKA SLOVENIJE
1298.

Sklep o poročanju podatkov s področja
preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma

Na podlagi prvega odstavka 151. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni
list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.; v nadaljevanju:
ZPPDFT-1) in 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o poročanju podatkov s področja preprečevanja
pranja denarja in financiranja terorizma
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošno)
Ta sklep določa:
– namen zbiranja podatkov,
– obveznike poročanja,
– podatke ter roke poročanja podatkov Banki Slovenije,
kot nadzornemu organu na podlagi ZPPDFT-1.
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v ZPPDFT-1.

3. člen
(Obvezniki poročanja)
Obvezniki za posredovanje podatkov po tem sklepu so
banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji in njihove
podružnice v državah članicah, podružnice bank tretjih držav in
bank držav članic, ki ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji
(v nadaljevanju: obvezniki poročanja).
4. člen
(Obveznost poročanja podatkov)

3. NAVODILO
5. člen
(Izdaja navodila)
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega
sklepa, ki podrobneje določa vsebino in način poročanja podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja
terorizma.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(Uporaba sklepa)
Obvezniki prva poročila po tem sklepu posredujejo s podatki za poročevalsko leto 2020 najkasneje do 30. septembra
2021, v skladu z navodilom za izvajanje tega sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma iz 5. člena tega sklepa.
7. člen

2. POROČANJE
2. člen
(Namen zbiranja podatkov)
Banka Slovenije zbira podatke za potrebe izvajanja nadzora na področju preprečevanja pranja denarja, vključno za
Na str. 11 zahteve.
68 Glej strani 22, 24, 25, 29 in 32.
67

(Veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. aprila 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1299.

Sklep o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih
volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih
enot

SKLEP
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1,
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja
oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 4. seji dne 15. 4.
2021

s k l e n i l a:
1. Dolžnosti namestnika predsednika volilne komisije volilne enote 8000 – Ptuj se razreši Andrej Žmauc.
Za preostanek mandatne dobe volilne komisije volilne
enote 8000 – Ptuj se za namestnico predsednika imenuje
Amadeja Stare.
2. Dolžnosti člana volilne komisije volilne enote 6000 –
Novo mesto se razreši Klemen Vitkovič. Za preostanek mandatne dobe volilne komisije volilne enote 6000 – Novo mesto
se za članico imenuje Renato Butala.
3. Dolžnosti namestnice člana okrajne volilne komisije
1005 Kranj se razreši Nada Pantelič. Za preostanek mandatne
dobe okrajne volilne komisije 1005 Kranj se za namestnico
člana imenuje Vlasta Sagadin.
4. Dolžnosti članice okrajne volilne komisije 4003 Grosuplje se razreši Milena Strnad. Za preostanek mandatne dobe
okrajne volilne komisije 4003 Grosuplje se za članico imenuje
Irena Predalič.
5. Dolžnosti člana okrajne volilne komisije 5007 – Velenje se razreši Andrej Kmetič. Za preostanek mandatne dobe
okrajne volilne komisije 5007 – Velenje se za članico imenuje
Darinka Vrabič.
Št. 040-9/2019-93
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
Peter Golob
predsednik

1300.

Sklep o imenovanju OVK 4004 – Ivančna
Gorica in OVK 6010 – Hrastnik Trbovlje

SKLEP
Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1,
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja
oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 4. seji dne 15. 4.
2021

s k l e n i l a:
1. V okrajno volilno komisijo 4004 – Ivančna Gorica se
imenujejo:
a. za predsednico ELIZABETA ŽGAJNAR
b. za namestnico predsednice ANDREJKA MIŠE GLAVIČ
c. za člana MILENA STRNAD
d. za člana ALEŠ TOMAŽIN
e. za člana KATJUŠA LAZNIK
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f. za namestnika člana SONJA MARAVIČ
g. za namestnika člana MILENA VRENČUR
h. za namestnika člana MARKO GRUDEN
2. V okrajno volilno komisijo 6010 – Hrastnik Trbovlje se
imenujejo:
i. za predsednico ALIS BREČKO
j. za namestnico predsednice SARA SOTLAR
k. za člana ZVONKO ŠKRABAR
l. za člana ATINA ABRAM
m. za člana ROK KOPRIVC
n. za namestnika člana MARIJA JURAJA
o. za namestnika člana MIRZET LUKAVAČKIĆ
p. za namestnika člana ANTON NAGLIČ
3. Predsednik in člani ter njihovi namestniki se imenujejo
do izteka mandata sedanjih volilnih komisij volilnih enot in
okrajnih volilnih komisij (23. 1. 2023).
Št. 040-36/2018-536
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
Predsednik
Peter Golob

1301.

Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov
za imenovanje predsednika Volilne komisije
volilne enote 3000 Ljubljana Center in Okrajne
volilne komisije 6005 – Brežice

Državna volilna komisija na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –
ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) objavlja

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov kandidatov
za imenovanje predsednika Volilne komisije
volilne enote 3000 Ljubljana Center
in Okrajne volilne komisije 6005 – Brežice
I.
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba
US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije volilne enote in predsednik okrajne volilne
komisije se imenuje izmed sodnikov.
Vrsta volilnega organa:
– Volilna komisija volilne enote 3000 Ljubljana – Center.
– Okrajna volilna komisija 6005 Brežice.
Trajanje mandata: do izteka mandata sedanje sestave
volilne komisije (23. 1. 2023).
II.
Predlaganje kandidatov za predsednika volilne komisije volilne enote in predsednika okrajne volilne komisije
Na podlagi 33. in 34. člena ZVDZ se predsednik volilne
komisije imenuje izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško službo.
Predlog oziroma prijava za imenovanje mora vsebovati
naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja
– ime in priimek predlaganega kandidata za predsednika
in sodišče na katerem opravlja sodniško funkcijo
– rojstni datum predlaganega kandidata
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata.
Predlogu je treba priložiti pisno soglasje predlaganega
kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan. V primeru, da je predlagatelj kandidat, soglasja ni treba
priložiti.
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III.
Za predsednika volilne komisije volilne enote oziroma
predsednika okrajne volilne komisije, se lahko imenuje oseba,
ki ima volilno pravico na volitvah v državni zbor.

(2) Kratica imena zbornice je: DeZRS.
(3) Sedež zbornice je v Ljubljani.
(4) O spremembi sedeža zbornice odloča upravni odbor
z 2/3 večino vseh članov.

IV.
V javnem pozivu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

5. člen
Pečat zbornice je ovalne oblike, v njem je besedilo z
enako vsebino in grafično podobo, kot jo ima znak zbornice iz
6. člena tega Statuta.

V.
1. Predloge za imenovanje je treba posredovati v pisni
obliki na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska c. 54,
1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si
2. Državna volilna komisija bo upoštevala kot pravočasne
tiste predloge, ki bodo prispeli do vključno 4. maja 2021.
Št. 040-12/2021-1
Ljubljana, dne 20. aprila 2021
Peter Golob
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1302.

Statut Detektivske zbornice Republike
Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena in drugega odstavka 52. člena Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list. RS,
št. 17/11, v nadaljnjem besedilu: ZDD-1) je skupščina Detektivske zbornice Republike Slovenije na izredni seji dne 23. 12.
2011 in na redni seji 18. 4. 2012 sprejela Statut ter na redni seji
dne 14. 4. 2014, redni seji dne 11. 6. 2019 ter redni seji dne
11. 3. 2021 spremembe in dopolnitve ter čistopis

STATUTA
Detektivske zbornice Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Detektivska zbornica Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zbornica) je članska organizacija detektivov Republike Slovenije, ki skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj
detektivske dejavnosti, zastopa interese detektivov ter opravlja
druge, z zakonom, drugimi predpisi, statutom in akti zbornice
določene naloge.
2. člen
Detektivi Republike Slovenije, ki imajo veljaven certifikat
o licenci (v nadaljnjem besedilu: licenco) za opravljanje detektivske dejavnosti, se obvezno združujejo v zbornico. Njeni
obvezni člani so detektivi, ki detektivsko dejavnost opravljajo
samostojno kot svoboden poklic, kot podjetnik posameznik ali
pa so zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki ima kot poslovni
subjekt v Poslovnem registru Slovenije vpisano detektivsko
dejavnost.
3. člen
(1) Zbornica je pravna oseba javnega prava.
(2) Zbornico zastopa in predstavlja predsednik.
4. člen
(1) Ime zbornice je: Detektivska zbornica Republike Slovenije.

6. člen
Znak zbornice je ovalne položne oblike, v katerem je napis: Detektivska zbornica Republike Slovenije, ki obkroža obris
Slovenije, v katerega je umeščena pajkova mreža z izhodiščem
v položaju Ljubljane.
II. ZBORNICA
7. člen
(1) Zbornica opravlja naloge, določene z ZDD-1 in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter naloge, določene v tem
Statutu ali opredeljene v njenih programskih in razvojnih aktih
ali v drugih splošnih aktih.
(2) Zbornica spremlja in obravnava delo ter problematiko
detektivov, zastopa poklicne in socialne interese svojih članov,
brani čast ter dobro ime detektivskega poklica in člane pred
neupravičenimi in neutemeljenimi očitki, grajami ter posegi
državnih organov in jim pravno, materialno in moralno pomaga
ter po potrebi in po zmožnostih daje strokovno in pravno pomoč
v postopkih pred državnimi in drugimi organi.
(3) Zbornica ureja disciplinsko odgovornost detektivov
za dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju detektivskega poklica in dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti
vestnega opravljanja detektivskega poklica ter ureja postopek
pred Častnim razsodiščem.
8. člen
Naloge zbornice so določene v 6. in 7. členu ZDD-1,
opravlja pa tudi naloge, opredeljene s Statutom.
Zbornica izvaja strokovni nadzor nad delom detektivov
in detektivskih družb v skladu z ZDD-1 ter pravilnikom, ki ga
sprejme Upravni odbor zbornice.
9. člen
(1) O podelitvi oziroma odvzemu licence za opravljanje
detektivske dejavnosti in o izdaji soglasja k vpisu tujega detektiva ali tuje detektivske družbe v register detektivov, ki na območju Republike Slovenije opravljajo detektivsko dejavnost in
druge zadeve iz opravljanja nalog javnega pooblastila, odloča
Upravni odbor zbornice v skladu z določbami ZDD-1. Upravni
postopek vodi od Upravnega odbora pooblaščena oseba, ki
mora izpolnjevati pogoje za vodenje upravnega postopka, predpisane z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka imajo stranke
v postopku pravico do pritožbe, ki se vloži pri zbornici, ki je
odločbo izdala. O pritožbi na drugi stopnji odloča ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena organi zbornice
o članskih pravicah, obveznostih in dolžnostih ter o zadevah, ki ne izhajajo iz nalog, ki jih zbornica opravlja kot javno
pooblastilo, vodijo postopke in odločajo v skladu s svojimi
splošnimi akti.
(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka imajo člani
in druge stranke v postopku pravico do pritožbe, ki se vloži
pri organu zbornice, ki je odločbo izdal. O pritožbi na drugi
stopnji odloča upravni odbor, če pa je odločbo na prvi stopnji
izdal upravni odbor, pa o pritožbi odloča skupščina. Zoper
dokončno odločbo drugostopenjskega organa ni pritožbe,
dovoljeno pa je sodno varstvo pravic. Rok za vložitev pritožbe
je 15 dni.
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10. člen
(1) Pooblaščena oseba zbornice za preverjanje detektivske dejavnosti tujih detektivov in priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini, lahko pridobi podatke za presojo
reguliranih poklicev preko Enotne kontaktne točke (www.eugo.
gov.si/si).
(2) V postopku pooblaščena oseba preko Enotne kontaktne točke pridobi podatke o prosilcu, njegovi dejavnosti
in izpolnjevanju pogojev za čezmejno opravljanje storitev v
Republiki Sloveniji.
III. ORGANIZACIJA ZBORNICE
1. Organi zbornice
Organi zbornice so:
– skupščina,
– upravni odbor,
– predsednik,
– nadzorni odbor,
– častno razsodišče.

11. člen

12. člen
Za opravljanje določenih nalog zbornice skupščina in
Upravni odbor lahko ustanovita stalne ali občasne komisije ter
odbore kot svoja delovna telesa.
Skupščina
13. člen
(1) Skupščina je najvišji organ zbornice.
(2) Skupščino zbornice tvorijo vsi detektivi, vpisani v evidenco detektivov, ki jo vodi zbornica.
14. člen
Skupščina zbornice ima naslednje pristojnosti:
– sprejema Statut zbornice in druge splošne akte, določene z zakonom in Statutom;
– sprejema Kodeks poklicne etike detektivov Republike
Slovenije;
– sprejema poslovnik o svojem delu;
– sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun zbornice;
– voli in razrešuje predsednika in podpredsednika, člane
Upravnega odbora, člane Nadzornega odbora, predsednika ter
člane Častnega razsodišča;
– imenuje in razrešuje člane komisij ter odborov, ki jih
ustanovi kot svoja delovna telesa;
– na predlog Upravnega odbora podeljuje častno članstvo
zbornice;
– obravnava poročilo Upravnega odbora zbornice, Nadzornega odbora, Častnega razsodišča in svojih delovnih teles
(komisij in odborov);
– obravnava problematiko dela detektivov in druga vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje detektivskega poklica, na
skladen razvoj detektivske dejavnosti, na položaj ter na materialne pogoje detektivov;
– obravnava druga vprašanja v okviru nalog zbornice,
določenih z zakonom, s tem Statutom in z drugimi splošnimi
akti zbornice.
15. člen
(1) Skupščina se skliče po potrebi, najmanj pa enkrat
letno.
(2) Skupščina poteka v živo. V primeru izrednih razmer ali
razglašenih epidemij in podobno, ko je onemogočena izvedba
skupščine v živo, se skupščina lahko izvede na daljavo.
(3) V primeru razmer iz drugega odstavka tega člena in
nezmožnosti izpeljave volilne skupščine Upravni odbor zborni-
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ce opravlja le tekoče posle, kamor spada tudi izvedba skupščine in razpis izpitov za kandidate za detektive.
(4) Če je v času iz drugega odstavka tega člena skupaj
s skupščino potrebno izpeljati tudi volitve v organe in funkcije
zbornice, se tudi volitve lahko opravijo na daljavo, z uporabo
primernih orodij in v okviru pravil glasovanja, ki jih določi vsakokratni Upravni odbor zbornice.
16. člen
(1) Skupščino skliče Upravni odbor zbornice na svojo
pobudo ali na zahtevo najmanj 30 detektivov.
(2) Detektivi, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo predložiti Upravnemu odboru pisno zahtevo s predlogom za dnevni
red.
(3) Upravni odbor mora sklicati skupščino v 30 dneh po
prejemu zahteve. Po preteku tega roka lahko skliče skupščino
predlagatelj.
17. člen
Sklic skupščine s predlogom dnevnega reda mora biti poslan članom zbornice najmanj 15 dni pred dnem, določenim za
zasedanje (sejo) skupščine. Sklicu mora biti priloženo gradivo
za delo skupščine.
18. člen
(1) Skupščina je sklepčna, če je navzoča najmanj ena
polovica detektivov članov zbornice.
(2) Če predsednik zbornice na podlagi liste navzočih članov (detektivov) zbornice ugotovi, da ni navzoča ena polovica
članov zbornice, odloži začetek dela skupščine za nadaljnje pol
ure. Po preteku tega časa velja skupščina za sklepčno ne glede
na število navzočih članov zbornice (detektivov).
19. člen
(1) Skupščina sklepa z večino opredeljenih glasov »ZA«
ali »PROTI« navzočih članov zbornice (detektivov), vzdržani
(neopredeljeni) glasovi ne štejejo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek skupščina sklepa z
večino glasov navzočih članov zbornice o:
– spremembah in dopolnitvah ustanovitvene pogodbe;
– sprejemanju statuta in spremembah ter dopolnitvah
statuta;
– statusnih spremembah zbornice;
– prenehanju delovanja zbornice;
– drugih zadevah, če zakon, ta statut ali drug splošni akt
zbornice določa, da se sprejemajo z večino glasov navzočih
članov zbornice.
(3) Glasovanje je javno, če ni s tem Statutom ali s Poslovnikom o delu skupščine drugače določeno.
20. člen
(1) Delo skupščine vodijo delovna telesa, ki jih izvoli skupščina na predlog predsednika zbornice, in sicer:
– delovno predsedstvo, ki ima predsednika in dva člana;
– verifikacijsko komisijo, ki ima tri člane;
– volilno komisijo, ki ima predsednika in dva člana (v
primeru volitev);
– zapisnikarja;
– dva overovatelja.
(2) Delovno predsedstvo tvorijo predsednik, dva člana,
zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.
(3) Do izvolitve delovnega predsedstva vodi delo skupščine predsednik zbornice.
21. člen
(1) Skupščina s tajnim glasovanjem voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, člane Upravnega odbora, člane Nadzornega odbora, predsednika ter člane Častnega razsodišča.
(2) Ne glede na predhodni odstavek lahko skupščina
sklene, da se volitve članov v organe zbornice opravijo z javnim
glasovanjem.
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22. člen
(1) Postopek kandidiranja vodi Upravni odbor.
(2) Upravni odbor lahko za kandidiranje kandidatov za
člane organov zbornice in njihovih delovnih teles imenuje kandidacijsko komisijo, ki ima predsednika ter dva člana.
23. člen
Volitve članov v organe zbornice vodi volilna komisija, ki
jo izvoli skupščina.
24. člen
(1) Če članu organa zbornice ali njegovemu namestniku
predčasno preneha mandat, se opravijo nadomestne volitve.
(2) Nadomestne volitve se ne opravijo, če je do izteka
mandatne dobe preostalo manj kot šest mesecev, razen če
bi bilo brez izvolitve novega člana ali njegovega namestnika
onemogočeno delo organa.
25. člen
Članu organa zbornice predčasno preneha mandat:
– če se izbriše iz evidence detektivov;
– če mu opravljanje detektivskega poklica miruje ali ga iz
opravičenih razlogov dalj časa ne more opravljati;
– če odstopi;
– če je razrešen.
26. člen
(1) Razrešitev lahko predlagajo:
– Upravni odbor;
– Nadzorni odbor;
– Častno razsodišče;
– predsednik zbornice;
– najmanj ena tretjina detektivov.
(2) Tisti, za katerega se predlaga razrešitev, mora biti obveščen o predlogu za razrešitev in mu mora biti omogočeno, da
se pred odločanjem o razrešitvi izjavi o navedbah v predlogu.
27. člen
Skupščina podrobneje uredi svoje delo s poslovnikom.
28. člen
Upravni odbor vodi delo in poslovanje zbornice.
29. člen
(1) Upravni odbor ima 9 članov, ki jih izvoli skupščina
zbornice za štiri leta.
(2) Predsednik zbornice in podpredsednik sta po svoji
funkciji člana Upravnega odbora.
(3) Delo Upravnega odbora vodi predsednik zbornice, v
njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali član upravnega odbora, ki ga pooblasti predsednik oziroma podpredsednik.
30. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sklicuje skupščino zbornice in pripravlja gradivo za
skupščino;
– izvršuje sklepe skupščine;
– določa predloge Statuta, Kodeksa poklicne etike detektivov in drugih splošnih aktov zbornice, ki jih sprejema skupščina
zbornice;
– določa predlog finančnega načrta in sprejema zaključni
račun zbornice;
– odloča kot organ prve stopnje v upravnem postopku o
zadevah s področja nalog, ki jih zbornica opravlja kot naloge
javnega pooblastila; o podelitvi licence; o vpisu in izbrisu iz
evidence detektivov;
– samostojno, na predlog Častnega razsodišča ali drugega pristojnega organa zbornice, odloča kot organ prve stopnje
v upravnem postopku o izreku ukrepov iz 16. do 20. člena
ZDD-1;
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– odloča o prenehanju članstva v zbornici in kot drugostopenjski organ o pritožbah zoper odločbe prvostopenjskih
organov zbornice;
– predlaga priporočeno ceno detektivskih storitev;
– vodi razgovore in pogajanja ter z zavarovalnicami
sklepa dogovore o zavarovalnih pogojih, pod katerimi bodo
detektivi z zavarovalnicami sklepali zavarovalne pogodbe za
zavarovanje odgovornosti;
– imenuje člane in predsednika izpitne komisije ter člane
drugih komisij in odborov, ki jih ustanovi kot svoja delovna
telesa;
– organizira in izvaja obdobna strokovna usposabljanja;
– predlaga ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve,
program strokovnega usposabljanja, poklicne standarde in kataloge strokovnih znanj in spretnosti, način opravljanja detektivskega izpita ter obrazec detektivske izkaznice;
– obravnava problematiko dela detektivov in druga vprašanja, ki se nanašajo na opravljanje detektivskega poklica, na
skladen razvoj detektivske dejavnosti, na položaj in na materialne pogoje detektivov;
– imenuje in razrešuje sekretarja zbornice;
– odloča o sklenitvi delovnih in pogodbenih razmerij z
delavci strokovne službe zbornice;
– odloča o sklenitvi drugih pogodb;
– določa višino prispevkov (zneskov) iz 46. člena tega
Statuta;
– odloča o prejemnikih priznanj in predlaga skupščini
podelitev častnega članstva;
– opravlja naloge po zakonu, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev
oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (7. člen ZDD-1);
– sprejema splošne akte zbornice, ki jih ne sprejema
skupščina;
– opravlja druge naloge, določene s tem statutom in z
drugimi splošnimi akti zbornice.
31. člen
(1) Seje Upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik
zbornice.
(2) Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov Upravnega odbora.
(3) Upravni odbor sprejema sklepe z večino opredeljenih
glasov »ZA« ali »PROTI« navzočih članov.
(4) Upravni odbor podrobneje uredi svoje delo s poslovnikom.
Predsednik

nice;

32. člen
Predsednik zbornice:
– zastopa in predstavlja zbornico doma in v tujini;
– izvršuje sklepe skupščine in Upravnega odbora zbor-

– podeljuje detektivske licence in izkaznice;
– podeljuje priznanja zbornice;
– izdaja sklepe in odločbe s področja svojih nalog;
– odobrava izplačila denarnih zneskov do vrednosti 2.000
(dva tisoč) EUR, o čemer je dolžan polletno obveščati člane
upravnega odbora zbornice;
– v nujnih primerih ukrepa v zadevah iz pristojnosti upravnega odbora zbornice, o čemer je dolžan obvestiti člane upravnega odbora v 15 dneh;
– podpisuje in objavlja splošne akte, ki jih je sprejela
skupščina zbornice ali Upravni odbor;
– daje predloge za uvedbo disciplinskega postopka pred
Častnim razsodiščem zoper detektive, ki so utemeljeno osumljeni, da so s svojim dejanjem ali ravnanjem storili disciplinski
prekršek;
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti Upravni
odbor.
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33. člen
Predsednik zbornice opravlja funkcijo neprofesionalno,
upravičen pa je do povračila potnih in drugih stroškov, povezanih ali v zvezi z opravljanem del in nalog predsednika
zbornice.
Predsednik zbornice ni upravičen do povračila potnih
stroškov, ki se vežejo na delo Upravnega odbora.
34. člen
(1) Če je predsednik zbornice odsoten ali zadržan, ga
nadomešča podpredsednik ali član Upravnega odbora, ki ga
pooblasti predsednik.
(2) Predsednik zbornice lahko s pisnim pooblastilom pooblasti podpredsednika ali člana Upravnega odbora za opravljanje določenih nalog iz svoje pristojnosti.
Nadzorni odbor
35. člen
(1) Nadzorni odbor ima skupaj s predsednikom tri člane.
(2) Predsednika in člane Nadzornega odbora izvoli skupščina za štiri leta.

nice.

36. člen
(1) Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje zbor-

(2) Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno pregleda finančno poslovanje in premoženjsko stanje zbornice ter o tem
poroča Upravnemu odboru in skupščini zbornice.
(3) Nadzorni odbor pregleda zaključni račun (bilanco
uspeha in bilanco stanja) zbornice in sestavi poročilo za skupščino.
Častno razsodišče
37. člen
Častno razsodišče ima sedem članov, ki jih izvoli skupščina za štiri leta.
38. člen
(1) Častno razsodišče vodi postopek pred Častnim razsodiščem in odloča v disciplinskih zadevah zoper detektiva zaradi
kršitev dolžnosti pri opravljanju detektivskega poklica ali kršitev
vestnega opravljanja dela ter kršitev Kodeksa poklicne etike
detektivov, Statuta zbornice in drugih njenih aktov.
(2) Častno razsodišče vodi postopek in odloča tudi o
sporih med člani zbornice, člani zbornice in tretjimi osebami.
(3) Častno razsodišče odloča v senatu treh članov, ki ga
imenuje predsednik Častnega razsodišča.
39. člen
Postopek pred Častnim razsodiščem ureja Pravilnik o
postopku pred Častnim razsodiščem DeZRS, ki ga sprejme
skupščina zbornice.
Stroški disciplinskega postopka so izdatki, ki nastanejo
v disciplinskem postopku. Upravni odbor zbornice podrobno
predpiše pravila povrnitve stroškov.
40. člen
(1) Predlog za uvedbo postopka pred Častnim razsodiščem zoper detektiva zaradi kršitev iz 38. in 52. člena tega
Statuta lahko podajo:
– nadzorni odbor,
– državni organ nadzora,
– član zbornice,
– prizadeta stranka.
(2) Predlagatelja postopka pred Častnim razsodiščem zoper člana zbornice (detektiva) ne moreta biti Častno razsodišče
in Upravni odbor zbornice.
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2. Sekretar in strokovna služba zbornice
41. člen
Sekretar/ka zbornice vodi strokovno službo zbornice, skrbi za pripravo gradiva za delo Upravnega odbora in skupščine
zbornice ter druge organe zbornice in delovna telesa skupščine
in Upravnega odbora ter za koordinacijo dela organov zbornice.
42. člen
(1) Sekretarja/ko zbornice imenuje in razrešuje Upravni
odbor zbornice.
(2) Sekretar/ka se lahko imenuje za določen ali nedoločen
čas.
43. člen
(1) Za sekretarja/ko je lahko imenovana oseba, ki ima
najmanj višjo izobrazbo ustrezne smeri in pet let delovnih izkušenj. Upravni odbor lahko poleg teh določi še druge pogoje, ki
jih mora izpolnjevati oseba za sekretarja/ko zbornice.
(2) Sekretar/ka zbornice je lahko v delovnem ali v pogodbenem razmerju.
44. člen
(1) Organizacijo strokovne službe zbornice, sistematizacijo delovnih mest in delovna razmerja delavcev v strokovni
službi zbornice ureja pravilnik, ki ga sprejme Upravni odbor
zbornice.
(2) Delovna razmerja delavcev v strokovni službi zbornice
se urejajo skladno z delovnopravno zakonodajo in kolektivno
pogodbo o delovnih razmerjih med delavci in detektivi.
(3) O sklenitvi delovnih in pogodbenih razmerij z delavci
strokovne službe zbornice odloča Upravni odbor zbornice.
45. člen
Za čas, ko zbornica nima organizirane svoje strokovne
službe ali jo ima le delno organizirano, lahko upravni odbor
zbornice s pravno ali fizično osebo sklene pogodbeno razmerje za opravljanje določenih del in nalog za potrebe strokovne
službe zbornice.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN FINANČNO
POSLOVANJE ZBORNICE
46. člen
Prihodki zbornice so:
– članarine in drugi prispevki detektivov;
– prihodki zbornice iz opravljanja javnih pooblastil in drugih storitev;
– sredstva od prodaje storitev iz poslovne dejavnosti
zbornice;
– denarne kazni, izrečene v disciplinskem postopku zoper
detektive;
– darila in volila;
– obresti in drugi prihodki iz opravljanja nalog zbornice.
47. člen
Finančno poslovanje zbornice se opravlja skladno s finančnimi predpisi in računovodskimi standardi.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZBORNICE
48. člen
Člani zbornice imajo pravice in dolžnosti, ki jih določajo
zakon, ta Statut in drugi splošni akti zbornice.
49. člen
(1) Detektivi imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu
skupščine zbornice.
(2) Detektivi imajo pravico voliti in biti voljeni v organe
zbornice in v volilno telo za izvolitev člana Državnega sveta ̶
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predstavnika samostojnih poklicev ter pravico določati kandidata in kandidirati za člana Državnega sveta ̶ predstavnika
samostojnih poklicev.
50. člen
Člani zbornice so dolžni plačevati zbornici članarino in
druge prispevke, ki jih določi Upravni odbor.
VI. PRENEHANJE ČLANSTVA V ZBORNICI
Razlogi in postopek za prenehanje članstva
51. člen
(1) Detektivu preneha članstvo v zbornici:
– s prenehanjem veljavnosti licence;
– če zbornica preneha delovati (z likvidacijo zbornice).
(2) Licenca detektivu preneha veljati, če je izpolnjen kateri
od pogojev iz 15. člena ZDD-1 ali mu je pravnomočno odvzeta
po 9. členu tega Statuta.
(3) Če detektiv ali njegov zakoniti zastopnik licence in
izkaznice v 8 dneh po črtanju iz evidence detektivov ne vrne,
zbornica na spletni strani objavi njeno neveljavnost.
(4) Zbornica o prenehanju veljavnosti licence in o črtanju
detektiva iz evidence detektivov objavi na svoji spletni strani.
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– če ne izvrši pravnomočno določene disciplinske sankcije in ne plača denarne kazni, ki mu je bila naložena s pravnomočno odločbo častnega razsodišča;
– če kot funkcionar v organih zbornice ali član delovnega
telesa daje neresnična ali pristranska mnenja, analize in izjave;
– če kot funkcionar v organih zbornice sprejema sklepe ali
opušča sprejemanje sklepov, ki bi jih po predpisih moral sprejeti, pri tem pa predhodno ne prouči ustrezne dokumentacije,
ki se tiče tega sklepa;
– če kot funkcionar v organih zbornice ne varuje zaupnosti
informacij zbornice ali organa, v katerem opravlja funkcijo.
Disciplinski ukrepi
53. člen
Disciplinski ukrepi so:
– opomin,
– denarna kazen,
– predlog Upravnemu odboru za odvzem licence oziroma
prepoved opravljanja čezmejne dejavnosti.
Opomin

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DETEKTIVOV

54. člen
Detektivu se sme izreči opomin kot disciplinski ukrep za
lažje kršitve, če so storjene v takih okoliščinah, ki jih delajo
posebno lahke in nimajo hujših posledic, Častno razsodišče pa
spozna, da bo kršitelja že opomin odvrnil od ponavljanja kršitev.

Disciplinske kršitve

Denarna kazen

52. člen
(1) Detektiv mora vestno opravljati detektivski poklic in je
odgovoren za kršitve dolžnosti pri njegovem opravljanju.
(2) Dejanja detektiva, ki pomenijo kršitev njegove dolžnosti, so:
– če s svojimi dejanji, opustitvami ali obnašanjem v poslovnem in javnem življenju krni ugled stroke ali podaja neresnične podatke ali se neprimerno ali žaljivo obnaša;
– če po izpolnitvi pogodbe ne izroči stranki vse v okviru
pooblastila zbrane podatke oziroma ne izda poročila in specifikacije stroškov, ki jih je obračunal v računu (četrti odstavek
33. člena zakona in Kodeks poklicne etike detektivov Republike
Slovenije);
– če med začasno prepovedjo opravljanja detektivske
dejavnosti opravlja detektivsko dejavnost ali kako drugače
izigrava ta ukrep;
– če opravlja detektivsko dejavnost v imenu in za račun gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, ki nista
registrirana ali ne izpolnjujeta drugih pogojev za opravljanje
detektivske dejavnosti;
– če z neresničnimi navedbami, kršitvami zakona ali Kodeksa prevzame drugemu detektivu njegovo stranko ali kako
drugače neupravičeno škodi delu drugega detektiva;
– če neposredno ali posredno reklamira detektivsko dejavnost ali išče in pridobiva stranke v nasprotju z zakonom in
Kodeksom poklicne etike detektivov;
– če redno ne plačuje članarine ali drugih prispevkov
zbornici;
– če se ne udeleži obveznega obdobnega usposabljanja;
– če pri opravljanju detektivske dejavnosti kako drugače
krši zakon, Kodeks poklicne etike detektivov Republike Slovenije, Statut ali druge splošne akte zbornice ali sklepe njenih
organov;
– če komisiji zbornice pristojni za strokovni nadzor ne
dovoli strokovnega nadzora nad svojim delom v skladu z zakonom ter pravilnikom o strokovnem nadzoru nad delom detektivov in detektivskih družb;
– če ne omogoči ali ne dovoli pristojnim organom zbornice, da ugotovijo, ali in kako spoštuje načela kodeksa oziroma
neupravičeno ne posreduje zahtevanih podatkov;

55. člen
(1) Detektivu se sme izreči denarna kazen kot disciplinski
ukrep v znesku največ 1.000 (tisoč) EUR, če iz narave kršitve
56. člena Statuta izhaja, da si je detektiv pri opravljanju dejavnosti neupravičeno pridobil premoženjsko korist.
(2) Če se izreče disciplinski ukrep iz prejšnjega odstavka,
se določi tudi rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne
daljši od šest mesecev.
(3) Sredstva od plačanih denarnih kazni se namenijo
izključno za strokovno izpopolnjevanje detektivov in za nakup
strokovne literature.
Predlog Upravnemu odboru za odvzem licence oziroma
prepoved opravljanja čezmejne dejavnosti
56. člen
(1) Častno razsodišče predlaga Upravnemu odboru uvedbo postopka za odvzem licence oziroma tujemu detektivu prepoved opravljanja čezmejne dejavnosti, če:
– je uveden disciplinski postopek zoper detektiva;
– je obstajala nevarnost za življenje in zdravje ljudi, javni
red, javno varnost ali premoženje večje vrednosti;
– je obstajala hujša grožnja javnemu interesu, kršitev
pravic prejemnikov storitev ali drugih posameznikov;
– je huje kršen ugled detektivske dejavnosti ali detektiva.
(2) Upravni odbor v upravnem postopku v skladu z določbami zakona odloči o trajnem, začasnem ali pogojnem odvzemu licence oziroma prepovedi opravljanja čezmejne dejavnosti.
Okoliščine, ki se upoštevajo pri izreku ukrepa
57. člen
(1) Pri presoji, kateri ukrep izreči, se ugotavlja okoliščine
in težo posameznih ravnanj oziroma kršitev, število kršitev, vrsto in višino sankcije, čas, ki je potekel od storitve, ogroženost
javnega interesa ter stopnjo ogroženosti ugleda detektivske
dejavnosti, nastanek ali verjetnost nastanka škodljivih posledic
in vpliv na varnost ljudi in premoženj ter se odloči v skladu z
načelom sorazmernosti.
(2) Pri izreku disciplinskega ukrepa denarne kazni se upošteva tudi premoženjsko stanje disciplinskega kršitelja.
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Zastaranje disciplinskega postopka in izvršitve ukrepa
58. člen
(1) Disciplinski postopek ni več dovoljen po preteku 60 dni
od dneva kršitve ali po preteku 60 dni od dneva pravnomočnosti sodne ali upravne odločbe oziroma po preteku 60 dni od
seznanitve s kršitvijo (relativno zastaranje).
(2) Uvedba disciplinskega postopka v vsakem primeru ni
več dovoljena po preteku 1 leta od dneva kršitve (absolutno
zastaranje).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, če je disciplinska kršitev obenem tudi kaznivo dejanje, zastara pregon v enakem
roku, kot ga določa zakon za zastaranje pregona za kaznivo
dejanje.
(4) Zastaranje se začne z dnem storitve kršitve. Disciplinski postopek zastara v petih letih od dneva kršitve. Zastaranje
pretrga prijava in vsako procesno dejanje v disciplinskem postopku.
(5) Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v šestih mesecih od dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ukrep
izrečen.
Pritožba zoper odločbo častnega razsodišča
59. člen
Zoper odločbo Častnega razsodišča je v 15 dneh od prejema možna pritožba na Upravni odbor zbornice kot drugostopenjski pritožbeni organ. Odločba Upravnega odbora zbornice
je dokončna in zoper njo pritožba ni možna, dovoljeno pa je
sodno varstvo pravic.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
(1) Detektivska zbornica Republike Slovenije mora v šestih mesecih po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Statuta
z zakonom, pravilnikom o izvajanju zakona in tem Statutom
uskladiti Pravilnik o postopku pred Častnim razsodiščem in
Pravilnik o izvajanju nadzora nad delom članov.
(2) Drugi splošni akti, ki so veljali do uveljavitve sprememb
in dopolnitev tega statuta, ostanejo v veljavi in se uporabljajo,
če niso v nasprotju z zakonom in s tem Statutom.
61. člen
Organi zbornice, izvoljeni po določbah veljavnega Statuta
Detektivske zbornice Republike Slovenije, in delovna telesa
skupščine ter Upravnega odbora, imenovana po določbah veljavnega Statuta, nadaljujejo delo do izteka mandatne dobe,
določene z veljavnim Statutom.
62. člen
V postopkih pred Častnim razsodiščem zaradi disciplinskih kršitev, storjenih pred uveljavitvijo tega statuta, se uporabljajo določbe tega Statuta o disciplinski odgovornosti, če so
milejša za disciplinskega kršitelja.
63. člen
Ta Statut se potem, ko da k njemu soglasje Ministrstvo za
notranje zadeve, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 52/2021
Ljubljana, dne 11. marca 2021
Dr. Miha Dvojmoč
predsednik zbornice
Soglasje Ministrstva za notranje zadeve, številka
2501-1/2012/8 (143-02) z dne 10. 1. 2013 k Statutu Detektivske
zbornice Republike Slovenije na izvajanje javnih pooblastil.
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Soglasje Ministrstva za notranje zadeve k čistopisu sprememb in dopolnitev Statuta Detektivske zbornice Republike
Slovenije številka 2501-16/2017/42 (143-07) z dne 24. 3. 2021
v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih pooblastil.

1303.

Pravilnik o postopku pred Častnim
razsodiščem Detektivske zbornice Republike
Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena in 39. člena Statuta Detektivske zbornice Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 64/21) je skupščina Detektivske zbornice Republike Sloveniji na seji dne 11. 3. 2021 sprejela

PRAVILNIK
o postopku pred Častnim razsodiščem
Detektivske zbornice Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom je določen postopek pred Častnim
razsodiščem Detektivske zbornice Republike Slovenije (v nadaljevanju: Častno razsodišče).
(2) Ta pravilnik določa pravila, ki zagotavljajo, da se detektivu ne sme izreči disciplinski ukrep, ki ga ne določa 38. člen
Statuta Detektivske zbornice Republike Slovenije (v nadaljevanju Statut) v povezavi z 52. členom Statuta kot disciplinsko
kršitev, še preden je bila storjena in za katero ni bila s statutom
predpisana disciplinska sankcija (disciplinski ukrep).
(3) Po prejemu informacije o tem, da je detektiv pravnomočno spoznan za krivega v kazenskem postopku ali v postopku pred sodiščem za prekrške (le za prekrške, ki so vezani na
opravljanje detektivske dejavnosti ali detektivskega poklica),
je v Statutu naveden pristojni organ dolžan uvesti postopek za
odvzem licence za opravljanje detektivske dejavnosti. Šteje
se, da ni vreden zaupanja, kdor je bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. člen
(1) Če detektiv ravna v nasprotju z dolžnostmi pri opravljanju detektivskega poklica ali vestnim opravljanjem dela in
Kodeksom poklicne etike detektivov, Statutom zbornice ter
drugimi njegovimi akti, to obravnava Častno razsodišče.
(2) Častno razsodišče je pri svojem delu neodvisno, samostojno in odloča v skladu z veljavno zakonodajo, statutom,
tem pravilnikom, kodeksom ter ob upoštevanju drugih splošnih
aktov zbornice in ostalih predpisov.
(3) Funkcija predsednika in člana Častnega razsodišča je
častna in ji za opravljanje le-te ne pripada plačilo, če Statut ali
kak drug akt zbornice ne določa drugače.
3. člen
(1) Častno razsodišče pri svojem delu smiselno uporablja
določbe Zakona o pravdnem postopku, če ni s tem pravilnikom
drugače določeno.
(2) Glede načela materialne resnice, vročanja in dokončnosti ter pravnomočnosti aktov (sklepov in odločb) Častnega
razsodišča se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.
4. člen
Postopek pred Častnim razsodiščem se vodi v slovenskem jeziku. V tem jeziku se vlagajo vloge, pišejo sklepi in
odločbe, zapisniki in druga pisanja ter opravljajo vsa dejanja
v postopku.
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5. člen
Zoper detektiva se ne sme voditi predhodni postopek ali
postopek pred senatom Častnega razsodišča v skladu s tem
pravilnikom in ne sme biti spoznan za krivega zaradi disciplinske kršitve, zaradi katere je bil s pravnomočno odločbo oproščen ali že spoznan za krivega ali je bila zahteva za uvedbo
postopka pred Častnim razsodiščem zoper njega zavržena.
6. člen
Detektiv je odgovoren za kršitev, če je podana njegova
krivda v obliki naklepa ali malomarnosti.
7. člen
Detektiv naklepno krši svoje dolžnosti, če se zaveda, da
bo zaradi njegovega dejanja ali opustitve nastala prepovedana
posledica, in tudi hoče, da ta posledica nastane, oziroma kadar
se zaveda, da zaradi njegovega dejanja ali opustitve lahko
nastane prepovedana posledica, pa dopusti njen nastanek.
8. člen
(1) Detektiv krši svoje dolžnosti iz malomarnosti, če se ne
zaveda, da zaradi njegovega dejanja ali opustitve prepovedana
posledica lahko nastopi, pa bi se glede na svoje osebne lastnosti, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, in glede na
svojo usposobljenost za opravljanje detektivskega dela moral
zavedati, da prepovedana škodljiva posledica lahko nastopi.
(2) Detektiv krši svoje dolžnosti iz malomarnosti, tudi če
se je zavedal, da zaradi njegove storitve ali opustitve lahko
nastane prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil, da
jo bo lahko preprečil ali da ne bo nastala.
9. člen
(1) Kršitev obveznosti nastane s storitvijo, opustitvijo oziroma dopustitvijo.
(2) Kršitev obveznosti z opustitvijo nastane, če detektiv ne
opravi dejanja, ki ga je dolžan storiti.
(3) Kršitev obveznosti z dopustitvijo nastane, če detektiv
ne stori ničesar, pa čeprav opazi oziroma bi moral opaziti, da
nekdo stori neko dejanje ali opustitev, ki je s tem pravilnikom
določeno kot disciplinska kršitev.
10. člen
Kazenska odgovornost ali odgovornost za prekršek za
isto dejanje ali opustitev ne izključuje odgovornosti za disciplinsko kršitev po tem pravilniku.
II. POSTOPEK

fazi:

11. člen
Postopek pred Častnim razsodiščem se deli na naslednji

– predhodni postopek, ki ga vodi predsednik Častnega
razsodišča;
– postopek pred senatom Častnega razsodišča.
12. člen
Postopek pred Častnim razsodiščem se uvede na podlagi
predloga upravičenega predlagatelja iz 40. člena Statuta, iz
katere izhaja ravnanje detektiva, opredeljeno v 2. členu tega
pravilnika. Predlagatelj ni stranka v postopku in v zvezi s postopkom ne nosi nikakršnih stroškov.
13. člen
Predlog za uvedbo postopka pred Častnim razsodiščem
se vloži pisno in mora praviloma obsegati:
– ime in priimek detektiva;
– kraj, čas in opis kršitve zakona, statuta, kodeksa, splošnih aktov zbornice ali sklepov organov zbornice;
– dejstva in dokaze, s katerimi se utemeljuje predlog;
– ime, priimek in podpis predlagatelja.
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14. člen
(1) Predsednik Častnega razsodišča po prejemu predloga
nemudoma prične predhodni postopek in v njem oceni predlog,
ga posreduje detektivu, da se v roku 15 dni pisno izjavi o navedbah v predlogu ter po potrebi opravi informativni razgovor
z detektivom, zbere listinske in druge dokaze ter izjave prič in
opravi dejanja, potrebna za razjasnitev zadeve do stopnje, da
sta omogočeni sestava in vložitev sklepa o uvedbi postopka
pred senatom Častnega razsodišča.
(2) V primeru, če predsednik Častnega razsodišča v okviru predhodnega postopka opravi razgovor z detektivom, se o
tem sestavi zapisnik. Glede sestave zapisnika se smiselno
uporabljajo določbe o sestavi zapisnika pred senatom disciplinskega sodišča na obravnavi.
(3) Predsednik častnega razsodišča ni dolžan obravnavati
anonimnih prijav, lahko pa po uradni dolžnosti nadaljuje predhodni disciplinski postopek, kot da bi sam zaznal disciplinsko
kršitev.
15. člen
Če predsednik Častnega razsodišča pri preizkusu predloga ugotovi, da je predlog nepopoln, v roku 5 delovnih dni
od prejema predloga pozove predlagatelja, da v roku 8 dni od
prejema poziva za dopolnitev prijavo ustrezno dopolni.
16. člen
(1) Predsednik Častnega razsodišča zavrže predlog, če
na podlagi opravljenega predhodnega postopka ugotovi:
– da oseba, zoper katero se predlaga postopek pred
Častnim razsodiščem, ni član zbornice;
– da predloga ni podal upravičeni predlagatelj iz 40. člena
Statuta;
– da dejanje očitno ni kršitev zakona, statuta, kodeksa,
splošnih aktov zbornice ali sklepov organov zbornice;
– da o kršitvi ni zadosti dokazov;
– da je disciplinski pregon zastaran;
– da predlagatelj v določenem roku ni dopolnil predloga
in postopka zato ni mogoče uvesti.
(2) Predsednik Častnega razsodišča zavrže predlog tudi,
če jo predlagatelj do izdaje sklepa o uvedbi postopka pred
Častnim razsodiščem umakne.
(3) Predsednik Častnega razsodišča zavrže prijavo tudi,
če je podana nesorazmernost med majhnim pomenom disciplinske kršitve (njena nevarnost je neznatna zaradi narave ali
teže dejanja ali zaradi tega, ker so škodljive posledice neznatne
ali jih ni ali zaradi drugih okoliščin, v katerih je bilo storjeno,
in zaradi nizke stopnje krivde domnevnega kršitelja ali zaradi
njegovih osebnih okoliščin) ter posledicami, ki bi jih povzročil
postopek pred Častnim razsodiščem.
(4) Če predsednik Častnega razsodišča predlog zavrže,
o tem izda sklep, obvesti predlagatelja in detektiva, če je bil o
prijavi obveščen.
17. člen
(1) Zoper sklep predsednika Častnega razsodišča iz
16. člena tega pravilnika lahko predlagatelj v roku 8 dni poda
ugovor na Častno razsodišče, Častno razsodišče pa o ugovoru
odloči v roku 15 dni.
(2) O ugovoru iz prvega odstavka tega člena odloča Častno razsodišče s sklepom. Sklep je dokončen in zoper njega
ni pritožbe.
(3) Prepozen ugovor ali ugovor, ki ga poda neupravičen
predlagatelj, Častno razsodišče s sklepom zavrže kot prepoznega ali kot nedovoljenega.
18. člen
V primeru, da predsednik Častnega razsodišča ne zavrže predloga na podlagi 16. člena tega pravilnika, s sklepom odloči, da se uvede postopek pred senatom Častnega
razsodišča.
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19. člen
(1) Sklep predsednika Častnega razsodišča o uvedbi
postopka pred Častnim razsodiščem mora vsebovati:
– ime in priimek detektiva z osebnimi podatki in podatki o
članstvu v zbornici;
– opis dejanja, iz katerega izhajajo znaki disciplinske
kršitve, čas in kraj kršitve ter druge okoliščine, ki so potrebne,
da se kršitev kar najbolj natančno označi;
– kratek povzetek navedb in predlog predlagatelja za
uvedbo postopka pred Častnim razsodiščem;
– predlog, kateri dokazi naj se izvedejo na obravnavi, z
navedbo prič in izvedencev;
– kraj, datum in uro seje senata.
(2) Sklep o uvedbi postopka pred Častnim razsodiščem
se vroči:
– detektivu,
– članom senata Častnega razsodišča.
(3) Če detektiv še ni podal pisne izjave v okviru predhodnega postopka (prvi odstavek 14. člena), se mora hkrati s
sklepom o uvedbi postopka pred Častnim razsodiščem detektivu dati možnost, da se v roku 15 dni pisno izjavi o navedbah
v predlogu.
20. člen
Seje senata Častnega razsodišča vodi predsednik senata
Častnega razsodišča.
21. člen
O seji se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik senata
Častnega razsodišča.
22. člen
Predsednik senata Častnega razsodišča predstavi predlog predlagatelja in odgovor detektiva članom senata Častnega razsodišča.
23. člen
(1) Častno razsodišče odloča na seji, ki ni javna. Na seji
so prisotne le vabljene osebe.
(2) Ustna obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti
detektiva, če je bil v redu povabljen, pa izostanka ni pravočasno
in utemeljeno opravičil, ali če je sporočil senatu, da se obravnave ne bo udeležil in da naj se upošteva njegov zagovor v
odgovoru na zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka ali v
predhodnem postopku.
(3) Senat lahko sklene, da se v dokazne namene uporabijo zapisniki o izpovedbah soobdolženih, prič, zapisniki o izpovedbah v postopkih pred sodišči, organi zbornice, drugimi državnimi organi, o mnenju izvedencev ter drugi listinski dokazi.
(4) Senat lahko neposredno zasliši priče, če ni mogoče
dobiti njihovih pisnih izjav ali če iz okoliščin primera izhaja,
da je neposredno zaslišanje prič nujno za pravilno ugotovitev
dejanskega stanja.
(5) Častno razsodišče po opravljeni ustni obravnavi z odločbo odloči o disciplinski kršitvi in odgovornosti zanjo oziroma
disciplinskem ukrepu.
(6) Častno razsodišče o disciplinski kršitvi iz prejšnjega
odstavka odloči v senatu treh članov. Člane senata določi
predsednik Častnega razsodišča.
(7) Senat je sestavljen iz predsednika senata in dveh
članov.
(8) Predsednik oziroma član senata Častnega razsodišča
se mora izločiti v posamezni zadevi, če je:
– udeležen pri storitvi disciplinske kršitve;
– podal predlog za uvedbo disciplinskega postopka, ki je
predmet obravnave;
– z disciplinsko kršitvijo oškodovan;
– z detektivom, njegovim zagovornikom, oškodovancem,
predlagateljem ali pooblaščencem v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti ali krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kate-
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regakoli kolena, v stranski vrsti do četrtega kolena ali v svaštvu
do drugega kolena ali v poslovnem razmerju;
– če je s kršiteljem, njegovim pooblaščencem ali oškodovancem ali predlagateljem v razmerju skrbnika, oskrbovanca,
posvojitelja, rejnika ali rejenca, ali v poslovnem razmerju.
(9) O izločitvi člana ali predsednika senata Častnega
razsodišča odloča predsednik Častnega razsodišča, o izločitvi
predsednika Častnega razsodišča pa predsednik zbornice.
(10) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za
člane UO, kadar UO odloča na drugi stopnji o pritožbi zoper
odločitev Častnega razsodišča.
(11) Častno razsodišče v roku 15 dni, od zaključene ustne
obravnave izda pisno odločbo in jo vroči detektivu.
24. člen
(1) Obvezni sestavni del odločbe Častnega razsodišča
iz 23. člena tega pravilnika je odločanje o zadevah iz 38. in
52. člena Statuta.
(2) Senat lahko detektiva spozna za neodgovornega za
očitane mu kršitve iz 38. in 52. člena Statuta.
(3) V primeru ugotovljenih kršitev iz 38. člena Statuta pa
mu naloži disciplinsko odgovornost, skladno z 52., 53., 54. in
55. členom Statuta DeZRS.
(4) Senat Častnega razsodišča lahko poda predlog
Upravnemu odboru v skladu s 56. členom Statuta DeZRS.
(5) Senat pri svojem delu upošteva 57. in 58. člen Statuta
DeZRS.
25. člen
(1) Zoper odločbo Častnega razsodišča iz 23. člena tega
pravilnika je možna pritožba v skladu z 59. členom Statuta
DeZRS.
(2) Upravni odbor o pritožbi iz prejšnjega ostavka odloči
na prvi naslednji redni seji Upravnega odbora oziroma najkasneje v roku 30 dni po prejemu pritožbe.
(3) Odločbo Upravni odbor odpremi v roku 15 dni po
sprejetju.
(4) Predlagatelju se odločbe ne pošilja, ampak se ga o
izdani odločbi le obvesti.
26. člen
Pregon zaradi kršitve 38. in 52. člena Statuta zastara v
rokih, določenih s Statutom DeZRS.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Postopki pred Častnim razsodiščem, ki so se začeli pred
uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo po določbah pravilnika o postopku pred Častnim razsodiščem, ki je veljal pred tem
pravilnikom, če so za detektiva milejši.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku pred Častnim razsodiščem Detektivske zbornice
Republike Slovenije z dne 19. 4. 2014.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 53/2021
Ljubljana, dne 11. marca 2021
Dr. Miha Dvojmoč
predsednik zbornice

Uradni list Republike Slovenije
1304.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o objavah in neposrednem obveščanju
imetnikov enot

Na podlagi 216. člena, 236. člena, enajstega odstavka
253. člena, drugega odstavka 263. člena, šestega odstavka
278. člena, petega odstavka 298. člena, četrtega odstavka
317. člena, četrtega odstavka 320. člena, 1. točke prvega
odstavka 358. člena, devetega odstavka 386. člena, petega
odstavka 394. člena in petega odstavka 439. člena Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS,
št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) Agencija za trg vrednostnih
papirjev izdaja

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah
in neposrednem obveščanju imetnikov enot
1. člen
V Sklepu o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17) se tretji odstavek
5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Družba za upravljanje podatke iz prejšnjega odstavka
objavi na svoji javni spletni strani, najkasneje naslednji delovni
dan po obračunskem dnevu.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Družba za upravljanje mora zagotavljati enostaven
dostop do objave VEP, pri čemer se šteje, da je dostop do
objave enostaven, če se nahaja v rubriki »tečajnica«, ki je
dostopna najmanj z glavne (korenske) spletne strani družbe
za upravljanje.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »Uradni list RS,
št. 31/15, 81/15 in 77/16« nadomesti z besedilom »Uradni list
RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Družbe za upravljanje pravila upravljanja odprtih investicijskih skladov uskladijo z določbami tega sklepa ob njihovi prvi
naslednji spremembi.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2020-4
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
EVA 2021-1611-0022
Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež
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OPERATIVNO-TEHNIČNO
ZAHTEVO
o določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih
določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi
službami zračnega prometa
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta operativno-tehnična zahteva določa, v skladu z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in
operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006,
(ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010, zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/886
z dne 26. junija 2020 (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba
2012/923/EU), dodatne zahteve in pogoje glede pravil letenja
in operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi
službami zračnega prometa.
(2) Ta operativno-tehnična zahteva velja za uporabnike
zračnega prostora iz 2. točke prvega člena in izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa iz 3. točke prvega člena
Izvedbene uredbe 2012/923/EU.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen kakor izrazi, uporabljeni v Izvedbeni uredbi
2012/923/EU.
II. PRAVILA LETENJA
3. člen
(minimalne relativne višine za lete VFR)
V skladu z določbo SERA.3105 prvega poglavja
Oddelka 3 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU lahko nižje
od minimalnih višin, določenih v odstavku (f) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU, če pri tem ne
ogrožajo ljudi in lastnine na tleh, letijo:
– prostoleteči baloni, če vremenske razmere ne omogočajo varne izvedbe ali nadaljevanja leta v skladu s SERA.3105
in SERA.5005(f),
– prostoleteči baloni, ki so udeleženi na javnih prireditvah,
tekmovanjih ali posebnih dogodkih, s predhodnim dovoljenjem
agencije,
– jadralna letala, ki so udeležena na tekmovanjih, s predhodnim dovoljenjem agencije in
– jadralna letala, ki jadrajo na pobočju.
4. člen
(formacijski leti)

1305.

Operativno-tehnična zahteva o določitvi
dodatnih pravil letenja in operativnih določb
ter postopkov v zvezi z navigacijskimi
službami zračnega prometa

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo,
46/16 in 47/19) in 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 81/10) izdaja direktor agencije naslednjo

Formacijski leti se v kontroliranem in nekontroliranem
zračnem prostoru izvajajo pod pogoji, določenimi v odstavkih
(a) do (d) SERA.3135 prvega poglavja Oddelka 3 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU.
5. člen
(operacije na vodi)
Poleg določbe SERA.3230 Poglavja 2 Oddelka 3 Priloge
Izvedbene uredbe 2012/923/EU se v zvezi z lučmi za zrakoplove na vodi upoštevajo tudi določbe 22. člena Pravilnika o
izogibanju trčenju na morju (Uradni list RS, št. 84/05).
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6. člen

13. člen

(oddaja načrta leta za domači let VFR)

(VFR let nad nivojem letenja (FL) 195)

V skladu z določbo SERA.4001(d) Izvedbene uredbe
2012/923/EU se načrt leta za domači let VFR, za katerega je
treba zagotoviti službo kontrole zračnega prometa ali svetovalno službo zračnega prometa, predloži vsaj trideset minut
pred odhodom ali, če je načrt predložen med letom, v času,
ki zagotavlja, da bo ustrezna enota ATS prejela načrt leta vsaj
deset minut, preden naj bi jo zrakoplov predvidoma dosegel.

(1) V skladu z (ii) alinejo 2. točke odstavka (d) SERA.5005
Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU se let VFR
v zračnem prostoru nad nivojem letenja (FL) 195 do nivoja letenja (FL) 285 in vključno z njim izvaja, kadar je promet VFR v
navedenem zračnem prostoru odobren s strani pristojne enote
ATS in so izpolnjene naslednje zahteve:
– zrakoplov in posadka izpolnjujeta zahteve za letenje na
zahtevani višini,
– predloži se načrt leta,
– zahteva se neprekinjena glasovna komunikacija zrak–
zemlja in
– obvezno je imeti in uporabljati radarski odzivnik za sporočanje tlačne višine.
(2) ATS služba izvedbo VFR leta v zračnem prostoru nad
nivojem letenja (FL) 195 do nivoja letenja (FL) 285 dovoli, v
kolikor situacija v vplivnem delu zračnega prometa omogoča
varno izvedbo zadevnega leta.

7. člen
(vsebina načrta leta)
Načrt leta mora vsebovati vse informacije, ki so navedene v (a) odstavku SERA.4005 Oddelka 4 Priloge Izvedbene
uredbe 2012/923/EU.
8. člen
(vsebina skrajšanega načrta leta)
(1) Obvezne vsebine skrajšanega načrta leta, ki se uporablja pri oddaji preko radijske zveze, so naslednje informacije:
1. identifikacija zrakoplova,
2. tip (-i) zrakoplova,
3. nivo potovalnega leta,
4. vstopna točka in
5. izstopna točka.
(2) Vsebina skrajšanega načrta leta so lahko tudi druge
informacije, ki so navedene v (a) odstavku SERA.4005 Oddelka 4 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU.
9. člen
(izpolnjevanje načrta leta)
Pri izpolnjevanju načrta leta in skrajšanega načrta leta se
uporabljajo oznake, kot so določene v dokumentu Mednarodne
organizacije civilnega letalstva (ICAO) št. 4444 – Postopki za
navigacijske službe zračnega pometa – Upravljanje zračnega
prometa – PANS-ATM.
10. člen

14. člen
(najnižji nivoji IFR leta)
V skladu z (b) odstavkom SERA.5015 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU poteka let IFR na nivoju
letenja, ki ni nižji od najmanjše absolutne višine letenja, ki je v
FIR Ljubljana določena z minimalnimi višinami območij (Area
Minimum Altitude), objavljenimi na letalskih kartah v Zborniku
letalskih informacij (AIP).
15. člen
(sprememba v časovni napovedi)
V skladu s 3. točko odstavka (b) SERA.8020 Oddelka 8
Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU je treba ustrezni enoti
ATS, če se ugotovi, da predvideni čas za naslednjo veljavno
točko javljanja, mejo območja z informacijami za letenje ali
namembni aerodrom, odvisno od tega, kateri od teh krajev je
najbližji, odstopa za več kot 30 minut od napovedi, ki je bila
sporočena ATS, čim prej sporočiti spremenjeni predvideni čas.

(zaključek načrta leta)
Za obveščanje o zaključku načrta leta se lahko poleg
načinov obveščanja iz odstavka (a) SERA.4020 Oddelka 4 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU uporabi tudi telefon.
11. člen
(vidljivost v vizualnih meteoroloških razmerah
in najmanjša oddaljenost od oblakov)
Let zrakoplova se dovoli v razmerah vidljivosti, ki so manjše od vrednosti, določenih v tabeli S5-1, SERA.5001 Oddelka 5
Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU, ob upoštevanju omejitev v opombi (***) tabele S5-1, SERA.5001 Oddelka 5 Priloge
Izvedbene uredbe 2012/923/EU.
12. člen
(nočni leti VFR)
(1) Nočni leti VFR se dovolijo v skladu s pogoji iz odstavka (c) SERA.5005 Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe
2012/923/EU.
(2) V skladu z (v) alinejo 3. točke odstavka (c) SERA.5005
Oddelka 5 Priloge Izvedbene uredbe 2012/923/EU se za letenje zrakoplovov, razen helikopterjev, v goratih območjih določi
minimalna vidljivost 8 km.

KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te operativno-tehnične zahteve preneha veljati Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih
skupnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v
zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa (Uradni list
RS, št. 16/21).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
14. člen se uporablja od 9. septembra 2021.
Ljubljana, dne 15. aprila 2021
Rok Marolt
direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije
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ANKARAN
1306.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Ankaran

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran
na 14. redni seji dne 23. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Ankaran
1. člen
Spremeni se 6. člen odloka, tako da se glasi:
»6. člen
(pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ)
Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ v Občini
Ankaran so kot priloga sestavni del tega odloka.«
2. člen
Priloga »Pogoji in merila za izbiro, vrednotenje in sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ankaran« se v celoti
črta in nadomesti z novo prilogo »Pogoji in merila za izbiro in
vrednotenje letnega programa športa v Občini Ankaran«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. SVT.158/2021
Ankaran, dne 23. marca 2021
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik

Stran

3867

Stran

3868 /

Št.

64 / 23. 4. 2021

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA
POGOJI IN MERILA
ZA IZBIRO IN VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ANKARAN

IZHODIŠČNE DOLOČBE:
S Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Ankaran (v nadaljevanju: merila) se določa uresničevanje
javnega interesa v športu. Sredstva se prijaviteljem razdelijo na osnovi izvedbe JR. Merila so sestavni del
Odloka in obsegajo:
 pogoje za določitev upravičenih izvajalcev LPŠ,
 merila za vrednotenje programov in področij športa.
Z merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu programu/področju športa se na osnovi meril
izračuna skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja športa je zmnožek med številom
dodeljenih točk in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik med z LPŠ določeno
višino sredstev za program/področje in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega
programa/področja.
Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati.
DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ:
Prijavitelji po 4. členu Odloka postanejo upravičeni izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo sedež v občini Ankaran,
 so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
ena od registriranih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti pa je izvajanje športnih programov:
o 93.120: dejavnost športnih klubov,
o 93.190: druge športne dejavnosti,
 izvajajo programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo ter izpolnjujejo vse
pogoje JR,
 imajo za prijavljene športne programe/področja:
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za
opravljanje strokovnega dela v športu,
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
o urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi).
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
ŠPORTNI PROGRAMI
Športni programi so najbolj prepoznaven del športa in praviloma predstavljajo organizirano in strokovno
vodeno športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in
starosti (otroci, mladina, invalidi, odrasli, starejši).
Uporabljene kratice (oznake) v nadaljevanju predstavljajo naslednje športne programe:
 ŠV-VIZ: športna vzgoja otrok in mladine: programi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
 ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi,
 ŠV-PRI: športna vzgoja otrok: pripravljalni programi,
 ŠV-PP: športna vzgoja otrok in mladine: programi otrok s posebnimi potrebami,
 ŠŠTU: obštudijski športni programi,
 ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine: programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
 KŠ: programi kakovostnega športa,
 VŠ: programi vrhunskega šport,
 ŠI: programi športa invalidov,
 RE: programi športne rekreacije,
 ŠSTA: programi športa starejših.
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SKUPNI POGOJI ZA IZBIRO
Pri vrednotenju športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji:
VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:
 isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu, (izjema: kategorizirani
športniki po veljavnem seznamu OKS-ZŠZ),
ŠTEVILO VADEČIH/ŠTEVILO ŠPORTNIKOV/VELIKOST VADBENE SKUPINE (=koeficient popolnosti skupine):
 različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število
vključenih,
 z merili je določena potrebna (priporočena) velikost posamezne vadbene skupine:
o če v program ni vključena vsaj polovica potrebnega števila vključenih (50 %), se program ne
prizna,
o če je v programu manj udeležencev (med 50 in 100 %), se število točk proporcionalno zmanjša,
o večje število udeležencev v programu ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.
Občina sofinancira samo udeležbo svojih občank in občanov (pogoj ne velja pri programih ŠV-USM in KŠ).
PREGLEDNICA A-1

PROSTOČASNI, PRIPRAVLJALNI IN REKREACIJSKI PROGRAMI

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI
SKUPINI

ŠV-PRO
do 6 let

ŠV-PRO
6 do 19 let

ŠV-PRI
U-6 do U-11

RE; ŠŠTU

ŠSTA, ŠI,
ŠV-PP

velikost skupine/število vključenih

10

12

10

12

10

PREGLEDNICA A-2

TEKMOVALNI PROGRAMI

ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENI
SKUPINI

ŠV-USM
U-12/13

ŠV-USM
U-14/15

ŠV-USM
U-16/17

ŠV-USM
U-18/19

KŠ:
ČLANI/CE

IŠP/MI: velikost skupine/število vključenih

8

8

6

6

4

KŠP: velikost skupine/število vključenih

12

12

12

12

12

KŠP: kolektivne športne panoge; IŠP: individualne športne panoge; MI: miselne igre
KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (= korekcija strokovni kader):
 športni programi zahtevajo različno angažiranost izobraženega/usposobljenega kadra, ki pa mora zadostiti
pogojem ZŠpo-1 (odločba o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu):
o stopnja 1: strokovno izobražen/usposobljen delavec v športu izvaja programe: ŠV-PRO, RE, ŠSTA,
ŠŠTU, ŠI.
o stopnja 2: strokovno izobražen/usposobljen delavec v športu izvaja programe: ŠV-PRI, ŠV-USM,
kategorizirani.
V programih, ki se izvajajo brez usposobljenih/izobraženih strokovnih delavcev v športu, je korekcijski faktor =
0,000.
Če isti strokovni kader hkrati izvaja dva ali več programov istega izvajalca, se korekcijski faktor ustrezno
zmanjša.
PREGLEDNICA B

KOREKCIJA: KADER

STROKOVNI KADER

stopnja 1

stopnja 2

korekcijski faktor strokovni kader

0,500

1,000

MATERIALNI STROŠKI IZVEDBE PROGRAMOV (= korekcija materialni stroški):
 pri izvedbi športnih programov nastajajo tudi drugi stroški (oprema, sodniki, prevozi, …).
 materialni stroški se lahko upoštevajo v športnih programih ŠV-PRI, ŠV-USM, KŠ, VŠ.
Korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov izvedbe posameznih športnih programov se določi z
LPŠ/JR.
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ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA:
 z LPŠ/JR se lahko omeji skupno število priznanih vadbenih skupin po športnih programih na izvajalca.
PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE:
 z merili je za vse skupine športnih programov določen letni obseg vadbe, ki se sofinancira z LPŠ
(preglednice: 1 do 9). V netekmovalnih športnih programih (ŠV-PRO, RE, ŠSTA, ŠI, ŠŠTU) vadba
praviloma poteka najmanj 30 tednov oz. 60 ur. V programih ŠV-PRI, ŠV-USM in KŠ/VŠ je priznani letni
obseg vadbe praviloma višji. Izvajalci lahko ob prijavi na JR sami določijo letni obseg za vsak športni
program, ki pa ne sme presegati z LPŠ/JR priznanega letnega obsega vadbe.
DODATNI POGOJI ZA IZBIRO NETEKMOVALNIH PROGRAMOV
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA (= korekcija cena športnega programa):
 izvajalci za izvedbo športnih programov zaračunavajo različne cene (vadnine). Občina spodbuja izvajanje
takšnih športnih programov, ki so za udeležence sprejemljivejši:
o skupina 1: udeleženec krije več kot 50 % polne cene programa,
o skupina 2: udeleženec krije več kot 10 % in manj kot 50 % polne cene programa,
o skupina 3: program je za udeleženca brezplačen.
Pogoj se lahko upošteva samo pri prostočasnih in športno-rekreativnih programih (ŠV-PRO, RE, ŠSTA, ŠI,
ŠŠTU).
PREGLEDNICA C

KOREKCIJA: CENA PROGRAMA

CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA

skupina 1

skupina 2

skupina 3

korekcijski faktor cena programa

0,500

0,750

1,000

DODATNI POGOJI ZA IZBIRO TEKMOVALNIH PROGRAMOV
RAZŠIRJENOST, KONKURENČNOST, USPEŠNOST IN LOKALNI POMEN (= korekcija razvrstitev panoge):





tekmovalni šport se izvaja v različnih športih (disciplinah, panogah), izvajalci pa so rezultatsko različno
uspešni. Merila izvajalce programov ŠV-USM, KŠ, VŠ lahko razvrščajo glede na:
o RAZŠIRJENOST: število registriranih športnikov v KLUBU/DRUŠTVU (podatki OKS-ZŠZ),
o KONKURENČNOST: razvrstitev NPŠZ glede na status članstva v OKS-ZŠZ (podatki OKS-ZŠZ),
o USPEŠNOST: ponderirano število kategoriziranih športnikov (podatki OKS-ZŠZ),
pri čemer se upoštevajo naslednji ponderji: MLR=DR=1; PR=MR=2; SR=3; OR=5;
o POMEN ZA LOKALNO OKOLJE: leta neprekinjenega delovanja (podatki AJPES).
z merili se izvajalci razvrstijo v dve (2) kakovostni skupini:
o 1. kakovostna skupina: korekcijski faktor = 2,000,
o 2. kakovostna skupina: korekcijski faktor = 1,000.
potrebno število točk za uvrstitev v 1. kakovostno skupino se določi z LPŠ/JR.
PREGLEDNICA D

KOREKCIJA: RAZVRŠČANJE PANOG

RAZŠIRJENOST: registrirani športniki KLUB

0 - 10

11 - 25

26 - 50

51 in več

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

2

5

10

20

KONKURENČNOST: status NPŠZ v OKS-ZŠZ

ni članica
OKS-ZŠZ

je članica
OKS-ZŠZ

NPŠZ
priznava
MOK

NPŠZ je v
programu
OI

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

0

5

10

20

USPEŠNOST: kategorizirani športniki

0 točk

1 - 5 točk

5 - 10 točk

11 točk in
več

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

0

5

10

20

POMEN ZA OKOLJE: tradicija v letih

0 - 5 let

6 - 15 let

16 - 30 let

31 let
in več

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE

0

5

10

20

Uradni list Republike Slovenije

Št.

64 / 23. 4. 2021 /

Stran

3871

MERILA ZA VREDNOTENJE PROSTOČASNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV ŠV-VIZ
Promocijske športne programe predstavljajo: Mali sonček (MS), Zlati sonček (ZS), Krpan (KR), Naučimo se
plavati (NSP).
Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na tekmovanjih, ki so razpisana
v reviji Šport mladih (Informator) od osnovne do državne ravni. Sofinancira se udeležba šolskih ekip in
posameznikov na tekmovanjih.
Dodatne ure športa predstavljajo programi, ki jih šole v sodelovanju s športnimi društvi izvajajo s ciljem
povečati kakovost ter privlačnost prostočasnih programov. Sofinancirajo se vadbene skupine, ki vadbo izvajajo
v terminih predvidenih za šolske športne krožke.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/udeleženec
materialni stroški/skupina
materialni stroški/skupina

ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-VIZ: promocijski program: MS, ZS, KR, NSP
ŠV-VIZ: šolska športna tekmovanja - udeležba ekip
ŠV-VIZ: dodatne ure športa v OŠ
PREGLEDNICA ŠT. 1

ŠV-VIZ

ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH VIZ

ZS, KR, NSP

ŠŠT

DUŠ v OŠ

število udeležencev programa

1

10

10

TOČKE/MATERIALNI
STROŠKI/UDELEŽENEC

1

0

0

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

0

15

30

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-PP IN ŠŠTU
Celoletni programi ŠV-PRO, ŠV-PP in ŠŠTU praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).
Glavni cilj ŠV-PRO je ljubiteljsko ukvarjanje s športom in koristno preživljanje prostega časa, namen pa ni
udeležba na tekmovanjih. Programe ŠV-PRO praviloma izvajajo društva s pretežno rekreativno naravnanostjo.
Programi ŠV-PP so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali
pridobljenimi okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v
vsakdanje življenje.
Programi ŠŠTU so pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih
učinkov sedečega načina življenja. Celoletni programi se praviloma izvajajo v kraju študija.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-PRO: celoletni prostočasni programi
ŠV-PP: celoletni športni programi (posebne potrebe)
ŠŠTU: celoletni športni programi

MERILO ZA VREDNOTENJE:
strokovni kader/skupina
strokovni kader/skupina
strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 2

ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU

CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI

ŠV-PRO
do 6 let

ŠV-PRO
6 do 19 let

ŠV-PP,
ŠŠTU

število ur vadbe/tedensko

1,5

2

2

število tednov

30

30

30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

45

60

60

OPOMBA: 1 ura = 60 minut
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ŠV-PRI so programi, katerih osnovni cilj je spoznavanje specifične športne panoge (prednostno izbrani šport)
in doseganje športnih dosežkov. Po ZŠpo-1 vključeni v starostne skupine 6 do 12 let praviloma ne morejo
postati registrirani športniki, rezultati doseženi na tekmovanjih se večinoma ne upoštevajo. Programe ŠV-PRI
praviloma izvajajo športna društva, ki imajo izdelano piramido tekmovalnih selekcij z vrhom v članski
tekmovalni ekipi.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO ZA VREDNOTENJE:
strokovni kader, materialni stroški/skupina

ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-PRI: celoletni pripravljalni programi
PREGLEDNICA ŠT. 3

ŠV-PRI

CELOLETNI PRIPRAVLJALNI PROGRAMI

ŠV-PRI
U-6/7

ŠV-PRI
U-8/9

ŠV-PRI
U-10/11

število ur vadbe/tedensko

3

3

3

število tednov

30

40

40

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

90

120

120

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

90

120

120

OPOMBA: 1 ura = 60 minut
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV ŠV-USM
ŠV-USM vključuje programe za mlade športnike, kjer je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov.
Programi ŠV-USM predstavljajo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja na uradnih tekmovanjih
NPŠZ do naslova državnega prvaka. V programih ŠV-USM se upoštevajo le mladi športniki, ki so registrirani v
skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ). Če skupina ali posameznik ni registriran v skladu z ZŠpo-1 ali športni
rezultat doseže na tekmovanjih, ki niso uradno potrjena s strani Strokovnega sveta za vrhunski šport (podatki
OKS-ZŠZ), se letni obseg vadbe v urah popravi s korekcijskim faktorjem = 0,750.
Mladi športniki lahko v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS
dosežejo status športnika mladinskega (MLR) ali perspektivnega razreda (PR). S tem se jim prizna program
dodatne športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ
pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini. Z LPŠ/JR se določi korekcijski
faktor za vrednotenje materialnih stroškov kategoriziranih športnikov v olimpijskih oziroma neolimpijskih
panogah in/ali disciplinah.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO ZA VREDNOTENJE:
strokovni kader, materialni stroški/skupina
materialni stroški/udeleženec

ŠPORTNI PROGRAM:
ŠV-USM: celoletni tekmovalni programi
ŠV-USM: programi kategoriziranih športnikov MLR, PR
PREGLEDNICA ŠT. 4

ŠV-USM

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI

ŠV-USM
U-12/13

ŠV-USM
U-14/15

ŠV-USM
U-16/17

ŠV-USM
U-18/19

število ur vadbe/tedensko

4

4

6

6

število tednov

40

40

40

40

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

160

160

240

240

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

160

160

240

240

OPOMBA: 1 ura = 60 minut
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PREGLEDNICA ŠT. 5

ŠV-USM: KAT

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH

KATEGORIZACIJA KATEGORIZACIJA
MLR
PR

velikost skupine/število vključenih

1

1

TOČKE/MATERIALNI
STROŠKI/UDELEŽENEC

40

80

Stran

3873

MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV KŠ
KŠ je pomembna vez med programi ŠV-USM in VŠ in vključuje večje število športnikov in strokovnega kadra,
kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.
Programi KŠ predstavljajo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja na uradnih tekmovanjih NPŠZ
do naslova državnega prvaka. V programih KŠ se upoštevajo le športniki, ki so v članskih kategorijah
registrirani v skladu z ZŠpo-1 (podatki OKS-ZŠZ). Če skupina ali posameznik ni registriran v skladu z ZŠpo-1
ali športni rezultat doseže na tekmovanjih, ki niso uradno potrjena s strani Strokovnega sveta za vrhunski
šport (podatki OKS-ZŠZ), se letni obseg vadbe v urah popravi s korekcijskim faktorjem = 0,750.
Na JR prijavljeni tekmovalni programi KŠ se glede na dosežen/dokazan rezultat ekipe/posameznika v pretekli
tekmovalni sezoni razvrstijo v dve (2) kakovostni ravni:
RAVEN II.:



IŠP/MI: vsaj štirje (4) tekmovalci/ke z doseženim rezultatom v drugih dveh tretjinah vseh nastopajočih na
uradnem DP oziroma na uradni jakostni lestvici NPŠZ
KŠP: članka ekipa z rezultatom v drugi tretjini uradnega DP; končna lestvica vseh lig.

RAVEN I.:



IŠP/MI: vsaj štirje (4) tekmovalci/ke z doseženo kategorizacijo DR, MR, SR, OR ali štirje (4) tekmovalci/ke
z rezultatom v prvi tretjini vseh nastopajočih na uradnem DP oziroma na uradni jakostni lestvici NPŠZ
KŠP: članska ekipa z rezultatom v prvi tretjini uradnega DP (končna lestvica vseh lig).

Športniki v članskih kategorijah lahko v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov v RS dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem se jim prizna dodatni program
športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred
objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO ZA VFREDNOTENJE:

UPORABA OBJEKTA:
KŠ: celoletni tekmovalni programi odraslih

materialni stroški/skupina

KŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov DR

materialni stroški/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 6

KŠ

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI

II. RAVEN

1I. RAVEN

število ur vadbe/tedensko

6

8

število tednov

40

40

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA

240

320

OPOMBA: 1 ura = 60 minut

Stran
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PREGLEDNICA ŠT. 7

KŠ: KAT

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH

KATEGORIZACIJA
DR

velikost skupine/število vključenih

1

TOČKE/MATERIALNI
STROŠKI/UDELEŽENEC

40

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV VRHUNSKEGA ŠPORTA
VŠ predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Z vidika javnega interesa
zajema programe priprav in tekmovanj športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in
kategoriziranje športnikov v RS pridobili naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali
mednarodnega razreda (MR). Vrhunskim športnikom s statusom OR, SR, MR se priznajo dodatni programi
športne vadbe, ki se sofinancirajo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred
objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.
Programi vrhunskih športnikov invalidov se obravnavajo enako kot ostali programi VŠ. Z LPŠ/JR se določi
korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov kategoriziranih športnikov v olimpijskih oz. neolimpijskih
panogah in/ali disciplinah.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/udeleženec

ŠPORTNI PROGRAM:
VŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR
PREGLEDNICA ŠT. 8

VŠ: KATEGORIZIRANI

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH

KATEGORIZACIJA KATEGORIZACIJA KATEGORIZACIJA
MR
SR
OR

število udeležencev programa

1

1

1

TOČKE/MATERIALNI
STROŠKI/UDELEŽENEC

80

120

160

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV INVALIDOV, REKREACIJE IN STAREJŠIH
Celoletni programi ŠI, RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).
ŠI predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) in športne (paraolimpijski športi,
rekreacija, tekmovanja,) učinke v življenju invalidov. Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno
sodelovanje pri prostočasnih športnih aktivnostih, zato se s programi spodbuja povezovanje med športnimi in
invalidskimi društvi.
RE predstavlja smiselno nadaljevanje ŠV-PRO in tekmovalnega športa in je zbir raznovrstnih športnih
dejavnosti odraslih vseh starosti s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa, ohranjanja zdravja in
dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
ŠSTA je športno rekreativna dejavnost z udeleženci s praviloma starejšimi od 65 let. Redna športna vadba za
posameznika predstavlja ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ustvarjalne življenjske
energije.
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S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO ZA VREDNOTENJE:
strokovni kader/skupina
strokovni kader/skupina
strokovni kader/skupina

ŠPORTNI PROGRAM:
ŠI: celoletni športno-rekreativni programi invalidov
RE: celoletni športno-rekreativni programi odraslih
ŠSTA: celoletni športno-rekreativni programi starejših
PREGLEDNICA ŠT. 9

ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI

CELOLETNI ŠPORTNOREKREATIVNI
PROGRAMI

ŠI

RE

ŠSTA

število ur vadbe/tedensko

2

2

2

število tednov

30

30

30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

60

60

60

OPOMBA: 1 ura = 60 minut
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov ter površin za šport v naravi je pomemben
dejavnik športnega udejstvovanja. Z LPŠ se lahko na lokalni ravni sofinancirajo športni objekti in površine v
lasti občine:
 novogradnje, energetske in športno-tehnološke posodobitve, trajnostne ureditve in investicijsko
vzdrževanje,
 sofinanciranje upravljanja, najema in vzdrževanja in/ali subvencioniranje uporabe.
MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV IZGRADNJE IN OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Za izvedbo sofinanciranja investicij v javne športne objekte in površine za šport v naravi se praviloma razpiše
poseben (od drugih področij športa ločen) javni razpis. Izvajalca takšnih projektov posebej izbere občinska
uprava. V kolikor z LPŠ/JR ni drugače določeno, se sofinancira projekt, ki na podlagi spodnjih meril zbere
največje število točk.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO ZA VREDNOTENJE:
stroški investicijskega vzdrževanja/športni
objekt

ŠPORTNI OBJEKTI
OBJEKTI: sofinanciranje investicijskega vzdrževanja športnih
objektov
PREGLEDNICA ŠT. 10

ŠPORTNI OBJEKTI

DOSTOPNOST ŠPORTNEGA OBJEKTA

dostopen
omejeno

dostopen
vsem

dostopen
brezplačno

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

VREDNOST INVESTICIJE
(delež proračunskih virov)

100 %
drugi viri do
sofinanciran
50 %

drugi viri
več kot 50
%

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

ZAGOTAVLJANJE VADBENIH POVRŠIN

objekt za 1
panogo

objekt za 24 panoge

objekt za
več kot 5
panog

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10
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MERILA ZA SUBVENCIONIRANJE UPORABE IN OBRATOVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV
Športni programi se izvajajo v različnih športnih objektih in površinah za šport, kjer nastajajo različni stroški.
Občina lahko v javnih športnih objektih, katerih lastnica je, vsem izvajalcem LPŠ omogoči brezplačno uporabo
do višine z JR priznanega letnega obsega ur vadbe za vsak priznani program. Pri drugih športnih objektih in
površinah za športa pa:




subvencionira stroške uporabe: za športne programe, ki se izvajajo v plačljivih športnih objektih, Občina
sofinancira uporabo, če izvajalec ob prijavi na JR predloži dokumente, ki dokazujejo nastanek stroškov za
uporabo športnega objekta (pogodba o uporabi, kopija računov). Na enak način se sofinancira tudi
uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi izven meja občine, če v občini ni ustreznih
objektov.
sofinancira stroške obratovanja: za športne programe, ki se v občini izvajajo v/na športnih objektih in
površinah, ki so v upravljanju izvajalcev LPŠ, Občina sofinancira stroške obratovanja (električna energija,
komunalne storitve in ogrevanje), če izvajalec LPŠ/upravljavec ob prijavi na JR predloži dokumente, ki
dokazujejo nastanek obratovalnih stroškov (dokazilo o lastništvu/upravljanju, kopija računov o
obratovalnih stroških na objektu). Višina sofinanciranja se lahko ustrezno zniža, če gre za zasebni športni
objekt, ali če prijavitelj na JR ne dokaže, da se na objektu dejansko izvajajo športni programi LPŠ.

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO:

ŠPORTNI OBJEKTI
subvencioniranje stroškov uporabe športnih objektih

materialni stroški/izvajalec

sofinanciranje stroškov obratovanja športnih objektov

materialni stroški/izvajalec

PREGLEDNICA ŠT. 11

ŠPORTNI OBJEKTI

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE

stroški
uporabe

stroški
obratovanja

subvencioniranje uporabe

1

1

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/OBJEKT

1

1

OPOMBA: 10,00 € dokazanih obratovalnih stroškov = 1 točka.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
MERILA ZA USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
Strokovno
izobraženi/usposobljeni
kadri
so
ključ
razvoja
in
uspešnosti.
Programe
usposabljanja/izpopolnjevanja izvajajo NPŠZ po veljavnih programih, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS
za šport ali strokovnih organih NPŠZ.
Z LPŠ/JR se določi obseg sredstev za usposabljanje/izpopolnjevanje in največje možno število udeležencev na
prijavitelja.
S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO ZA VREDNOTENJE:
materialni stroški/udeleženec

RAZVOJNA DEJAVNOST:
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
PREGLEDNICA ŠT. 12

RAZVOJNE DEJAVNOSTI

RAZVOJNI PROGRAMI

izpopolnjevanje usposabljanje usposabljanje
(licenciranje)
(I. stopnja)
(II. stopnja)

število vključenih v projekt

1

1

1

TOČKE/MATERIALNI
STROŠKI/UDELEŽENEC

5

20

40
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STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM
Izobraževanje nadarjenih in kategoriziranih športnikov na lokalnem nivoju lahko predstavlja sofinanciranje
štipendij. Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev in število upravičencev, ki so izbrani na podlagi MERIL
(preglednica 13):
PREGLEDNICA ŠT. 13

STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV

LOKALNI POMEN: članstvo v društvu

0 - 30
članov

31 - 99
članov

100 +
članov

TOČKE ZA IZBIRO

1

5

10

USPEŠNOST: naziv mladega športnika

registriran

naziv MLR

naziv PR

TOČKE ZA IZBIRO

1

5

10

RAZŠIRJENOST: štev. registriranih v NPŠZ

0 - 500 reg.

501 - 2999
reg.

3000 + reg.

TOČKE ZA IZBIRO

1

5

10

ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature, periodičnih in občasnih športnih
publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev za
sofinanciranje in skupno število priznanih projektov, ki so izbrani na podlagi MERIL (preglednica 14):
PREGLEDNICA ŠT. 14

ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU

DEFICITARNOST: štev. izdanih publikacij
letno

5+
publikacij

1-4
publikacij

ni publikacij

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

REFERENCE IZDAJATELJA (AVTORJA)

ni poznan

poznan v
RS

svetovno
znan

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

VRSTA/POMEN PUBLIKACIJE

propagandno

zbornik

strokovna

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU
Nosilci znanstveno-raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno športno
sfero in/ali gospodarstvom, cilj pa je prenos takšnih spoznanj v športno prakso. Z LPŠ/JR se lahko določi
višina sredstev in skupno število priznanih projektov, ki so izbrani na podlagi MERIL (preglednica 15).
PREGLEDNICA ŠT. 15
IZVEDLJIVOST PROJEKTA
TOČKE ZA IZBIRO

ZNANSTVENORAZISKOVALNA
DEJAVNOST
začetna faza faza izvedbe
2

5

zaključna
faza
10
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RAZVOJNA KAKOVOST PROJEKTA: za
občino

nima vpliva
na razvoj
športa

delno vpliva
na razvoj
športa

pospešuje
razvoj
športa

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

POTENCIALNI VPLIV PROJEKTA NA
OBČINO

pomemben
za vlagatelja

pomemben
za ŠD

pomemben
za celotno
občino

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

REFERENCE PRIJAVITELJA/IZVAJALCA:
izkušnje

nima
referenc

do 5 let
izkušenj

5 + let
izkušenj

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V ŠPORTU
Informacijsko-komunikacijska tehnologija v športu predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše
udejstvovanje v športu ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov. Z LPŠ/JR se
lahko določi višina sredstev in skupno število priznanih projektov, ki so izbrani na podlagi MERIL (preglednica
16).
PREGLEDNICA ŠT. 16

IKT

DEFICITARNOST PODROČJA

vzdrževanje nadomestitev
nakup nove
obstoječe
obstoječe
IKT
IKT
IKT

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

DOSTOPNOST IKT ZA UPORABNIKE

dostopna
zaposlenim

dostopna
društvom

dostopna
vsem

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

UPORABNOST IKT

uporabna za
vlagatelja

uporabna v
društvih

uporabna v
celotni
občini

TOČKE ZA IZBIRO

2

5

10

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občank in občanov, kjer le-ti v dobršni meri s
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna društva
predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ/JR
zagotovijo sredstva za njihovo delovanje.
MERILA ZA VREDNOTENJE DELOVANJA DRUŠTEV
Pri





vrednotenju delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja MERILA:
lokalni pomen I: tradicija neprekinjenega delovanja (podatki AJPES),
število vadečih: število aktivnih članov društva (podatki izvajalca),
število športnikov: število registriranih tekmovalcev izvajalca (podatki OKS-ZŠZ),
lokalni pomen II: članstvo v občinski športni zvezi, ki ima status polnopravne članice OKS-ZŠZ (podatki
OKS-ZŠZ).

Vsakemu prijavitelju s statusom športnega društva se pri prvih treh merilih prizna največ 100 točk.
Športnim društvom, ki v postopku JR nimajo priznanih celoletnih vadbenih skupin, se sredstva za delovanje
ovrednotijo z upoštevanjem korekcijskega faktorja = 0,500.
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S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo:
MERILO:

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
delovanje športnih društev na lokalni ravni

materialni stroški/društvo

PREGLEDNICA ŠT. 17

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

LOKALNI
POMEN

ŠTEVILO
VADEČIH

ŠTEVILO
ŠPORTNIKOV

ČLANSTVO
V OŠZ

točke/leto ali točke/članstvo

5

0

0

50

točke/član ali tekmovalec

0

1

3

0

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/DRUŠTVO

100

100

100

50

Občinska športna zveza s pridobljenim polnopravnim članstvom v OKS-ZŠZ, je reprezentativni predstavnik
organizirane civilne športne družbe, zato ji v postopku vrednotenja za vsakega aktivnega člana (društvo)
pripada 50 točk.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja in imajo
velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva ter pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Druge športne prireditve so tekmovanja na mednarodnem in državnem nivoju, množične športne prireditve ter
športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila
športno dejavnega prebivalstva. Izvedba uradnih tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška, pokalna
tekmovanja) ni predmet vrednotenja po teh merilih.
MERILA ZA VREDNOTENJE DRUGIH ŠPORTNIH PRIREDITEV
Pri





vrednotenju športnih prireditev se upoštevajo naslednja MERILA:
množičnost: število aktivnih udeležencev,
raven prireditve: odmevnost,
ustreznost vsebine: namen prireditve,
pomen za lokalno okolje: tradicija.

Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev za sofinanciranje in število priznanih športnih prireditev skupaj in na
izvajalca.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:
SOFINANCIRA SE:
materialni stroški/prireditev

ŠPORTNE PRIREDITVE:
športne prireditve lokalnega, občinskega in regijskega pomena

Izhodiščno merilo vrednotenja je množičnost (število udeležencev – preglednica 18), skupno število točk pa se
določi s korekcijskimi faktorji glede na raven priredite, ustreznost vsebine in pomen za okolje (preglednica 19)
PREGLEDNICA ŠT. 18

ŠPORTNE PRIREDITVE

MNOŽIČNOST: število udeležencev

do 50

51 - 75

76 - 100

101+

TOČKE/MATERIALNI
STROŠKI/PRIREDITEV

40

60

80

100
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PREGLEDNICA ŠT. 19

KOREKCIJA: PRIREDITVE

RAVEN ŠPORTNE PRIREDITVE

lokalno

občinsko

regionalno

državno

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,600

0,700

0,800

1,000

USTREZNOST VSEBINE: osnovni namen

netekmovalno

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,600

0,700

0,800

1,000

POMEN ZA LOKALNO OKOLJE; tradicija

0 - 3 let

4 - 6 let

7 - 9 let

10 let in več

KOREKCIJSKI FAKTOR

0,600

0,700

0,800

1,000

tekmovalno: tekmovalno: tekmovalno:
VSI
MLADI
uradno DP

JAVNO OBVEŠČANJE, ŠPORTNA DEDIŠČINA TER
DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA
Javno obveščanje v športu predstavlja produkcijo in predvajanje oddaj s pretežno športno vsebino. Z LPŠ/JR
se lahko določi višina sredstev in skupno število priznanih projektov, ki so izbrani na podlagi MERIL
(preglednica 20).
Športna dediščina oziroma muzejska dejavnost pomeni zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje
premične dediščine slovenskega športa. Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev in skupno število priznanih
projektov, ki so izbrani na podlagi MERIL (preglednica št. 21).
Družbeno in okoljsko odgovornost športa predstavlja Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja. Z LPŠ/JR se lahko pristopi k projektu, ki je izbran, če je na podlagi MERIL zbral največje število
točk (preglednica 22).
PREGLEDNICA ŠT. 20

JAVNO OBVEŠČANJE V ŠPORTU

DOSEG MEDIJA

lokalno

regionalno

državno

TOČKE ZA IZBIRO

5

10

20

POGOSTOST POJAVLJANJA

mesečno

tedensko

dnevno

TOČKE ZA IZBIRO

5

10

20

DOSTOPNOST VSEBINE

časopis

internet

TV, radio

TOČKE ZA IZBIRO

5

10

20

PREGLEDNICA ŠT. 21

ŠPORTNA DEDIŠČINA

IZVEDLJIVOST PROJEKTA: enote zbranega
gradiva

do 20

21 - 50

51+

TOČKE ZA IZBIRO

5

10

20

POMEN PROJEKTA

društveni

lokalni

nacionalni

TOČKE ZA IZBIRO

5

10

20

IZVIRNOST PROJEKTA

že
uporabljeni
pristopi

inovativen
pristop

izvirna ideja

TOČKE ZA IZBIRO

5

10

20
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DRUŽBENA ODGOVORNOST ŠPORTA

IZVEDLJIVOST PROJEKTA: zajemanje
populacije

omejen
dostop

omejen
krog
populacije

širok krog
populacije

TOČKE ZA IZBIRO

5

10

20

POMEN PROJEKTA

društveni

lokalni

nacionalni

TOČKE ZA IZBIRO

5

10

20

IZVIRNOST PROJEKTA

že
uporabljeni
pristopi

inovativen
pristop

izvirna ideja

TOČKE ZA IZBIRO

5

10

20

KONČNE DOLOČBE
Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje so za programe/področja športa, ki so sofinancirani v danem
koledarskem letu, sestavni del JR in razpisne dokumentacije.
Merila za izbiro in vrednotenje LPŠ se v času od dneva objave JR za sofinanciranje LPŠ do končne odločitve o
višini sofinanciranja programov/področij športa ne smejo spreminjati.
Merila za vrednotenje LPŠ se lahko spremenijo in/ali dopolnijo. Spremembe in dopolnitve se opredelijo z
LPŠ/JR za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
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Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della Legge sullo
sport (Gazzetta ufficiale RS, n. 29/17, 21/18 – ZNOrg e 82/20),
la Risoluzione sul programma nazionale dello sport della Repubblica di Slovenia per il periodo 2014–2023 (Gazzetta ufficiale
RS, n. 26/14) e lo Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta
ufficiale RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 14ª seduta ordinaria del 23/3/2021 ha approvato il seguente

DECRETO
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul
cofinanziamento del programma annuale dello
sport nel Comune di Ancarano
Articolo 1
L'articolo 6 del Decreto è modificato come segue:
»Articolo 6
(condizioni e criteri di selezione e valutazione del PAS)
Le condizioni e i criteri di selezione e valutazione del
PAS nel Comune di Ancarano, in forma di allegato, sono parte
integrante del presente Decreto.«
Articolo 2
L’allegato »Condizioni e criteri di selezione, valutazione
e cofinanziamento del programma annuale dello sport nel Comune di Ancarano« è interamente soppresso e sostituito da un
nuovo allegato »Condizioni e criteri di selezione e valutazione
del programma annuale dello sport nel Comune di Ancarano«.
4. Articolo
Il Decreto sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul cofinanziamento del programma annuale dello sport nel comune
di Ancarano entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
No. SVT.158/2021
Ancarano, 23 marzo 2021
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik
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ALLEGATO
CONDIZIONI E CRITERI
DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT NEL COMUNE DI ANCARANO

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO:
Con le condizioni e i criteri per il cofinanziamento del programma annuale dello sport (di seguito: i criteri)
viene determinata la realizzazione dell’interesse pubblico nell’ambito dello sport. I fondi vengono elargiti ai
richiedenti in base a un bando pubblico (di seguito: BP). I criteri sono parte integrante del Decreto e
comprendono:
 le condizioni per la selezione degli esecutori idonei allo svolgimento del PAS,
 i criteri per la valutazione dei programmi e dei settori sportivi.
Con i criteri entra in vigore il modello di assegnazione del punteggio. Il totale dei punti per ogni programma /
settore sportivo selezionato viene calcolato in base ai criteri. L’importo finale del cofinanziamento di un
programma / settore sportivo è il prodotto tra il numero di punti assegnati e il valore finale di ogni punto,
dove il valore finale di ogni punto è il quoziente tra l’importo dei fondi per programma / settore definiti dal
PAS e il numero totale di punti raccolti di tutte le domande per singolo programma/settore.
I criteri non possono essere modificati durante il procedimento di assegnazione tramite BP.
DETERMINAZIONE DEGLI ESECUTORI IDONEI DEL PAS:
I candidati, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto diventano esecutori idonei del PAS se soddisfano le seguenti
condizioni:
 hanno sede nel comune di Ancarano,
 sono registrati in conformità alle norme in vigore da almeno un (1) anno dal giorno della pubblicazione del
BP per il cofinanziamento del PAS e una delle attività registrate secondo la classificazione standard è
l'attuazione di programmi sportivi:
o 93.120: attività dei club sportivi,
o 93.190: altre attività sportive,
 svolgono programmi / settori conformi al Decreto e al PAS, hanno presentato regolare domanda al bando
e soddisfano tutte le condizioni definite dal BP,
 Per realizzare i programmi / settori sportivi presentati al bando:
o dispongono delle condizioni materiali, degli spazi necessari e del personale adeguatamente
qualificato / formato per lavorare nell’ambito sportivo,
o hanno elaborato un piano finanziario dove sono evidenziate le entrate e i costi di attuazione dei
programmi,
o tengono un registro dei membri (associazioni sportive, unioni) e dei partecipanti ai programmi
(tutti).
Alle stesse condizioni, le associazioni sportive e le loro unioni hanno la priorità nell’attuazione della PAS.
PROGRAMMI SPORTIVI
I programmi sportivi sono la parte più riconoscibile dello sport e di norma rappresentano un’attività sportiva
organizzata e gestita professionalmente durante tutto l'anno, adattata a diversi gruppi di persone, alle loro
capacità, conoscenze, bisogni ed età (bambini, giovani, disabili, adulti, anziani).
Le







abbreviazioni utilizzate di seguito rappresentano i seguenti programmi sportivi:
ŠV-VIZ: educazione sportiva per bambini e giovani: programmi negli istituti educativi,
ŠV-PRO: educazione sportiva per bambini e giovani: programmi per il tempo libero,
ŠV-PRI: educazione sportiva per bambini: programmi preparatori,
ŠV-PP: educazione sportiva per bambini e giovani: programmi per bambini disabili,
ŠŠTU: programmi sportivi extrascolastici,
ŠV-USM: educazione sportiva per bambini e giovani: programmi indirizzati a sport di qualità e di alto
livello,
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KŠ: programmi sportivi di qualità,
VŠ: programmi sportivi di alto livello,
ŠI: programmi sportivi per disabili,
RE: programmi sportivi ricreativi,
ŠSTA: programmi sportivi per anziani.
CONDIZIONI DI SELEZIONE IN COMUNE

Nella valutazione dei programmi sportivi si terrà conto delle seguenti condizioni generali:
COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI:
 un partecipante viene valutato presso lo stesso esecutore solo in un (1) programma sportivo, (eccezione:
atleti categorizzati secondo l’elenco del OKS-ZŠZ),
NUMERO UTENTI/NUMERO ATLETI/DIMENSIONI DEL GRUPPO SPORTIVO (= coefficiente di completezza del
gruppo):
 Diverse discipline sportive e gruppi di età richiedono un numero diverso di persone per eseguire un
esercizio ottimale,
 i criteri determinano la dimensione richiesta (raccomandata) di ciascun gruppo di utenti:
o se nel programma non è inclusa almeno la metà del numero di partecipanti richiesto (50%), il
programma non viene riconosciuto,
o se ci sono meno partecipanti al programma (tra il 50 e il 100%), il numero di punti viene ridotto
proporzionalmente,
o un numero maggiore di partecipanti al programma non influisce sull’assegnazione di punti
aggiuntivi al programma presentato.
Il comune cofinanzia la partecipazione dei propri cittadini (tale condizione non si applica per i programmi ŠVUSM e KŠ).
TABELLA A-1

PROGRAMMI PER IL TEMPO LIBERO, PREPARATORI E RICREATIVI

NUMERO DI PARTECIPANTI NEL GRUPPO
SPORTIVO

ŠV-PRO
fino a 6 anni

ŠV-PRO
da 6 a 19
anni

ŠV-PRI
da U-6 fino
a U-11

RE; ŠŠTU

ŠSTA, ŠI,
ŠV-PP

dimensioni del gruppo/numero di
partecipanti

10

12

8

12

10

TABELLA A-2

PROGRAMMI AGONISTICI

NUMERO DI PARTECIPANTI NEL GRUPPO
SPORTIVO

ŠV-USM
U-12/13

ŠV-USM
U-14/15

ŠV-USM
U-16/17

ŠV-USM
U-18/19

KŠ: MEMBRI

IŠP/MI: dimensioni del gruppo/numero di
partecipanti

6

6

6

6

4

KŠP: dimensioni del gruppo/numero di
partecipanti

12

12

12

12

12

KŠP: discipline sportive collettive; IŠP: discipline sportive individuali; MI: giochi mentali
COMPETENZE DEL PERSONALE PROFESSIONALE (= correzione personale professionale):
 i programmi sportivi richiedono un diverso impegno di personale qualificato / formato, che deve
soddisfare le condizioni del ZŠpo-1 (iscrizione nel registro dei lavoratori professionisti nell’ambito dello
sport):
o livello 1: lavoratore professionalmente qualificato / formato nell’ambito dello sport esegue i seguenti
programmi: ŠV-PRO, RE, ŠSTA, ŠŠTU, ŠI.
o livello 2: lavoratore professionalmente qualificato / formato nell’ambito dello sport esegue i seguenti
programmi: ŠV-PRI, ŠV-USM, categorizzati.
Per i programmi che vengono realizzati senza professionisti qualificati / formati nell’ambito dello sport, il
fattore di correzione è = 0,000.
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Se il medesimo personale professionale esegue contemporaneamente due o più programmi dello stesso
esecutore, il fattore di correzione viene ridotto di conseguenza.
CORREZIONE:
PERSONALE

TABELLA B
PERSONALE PROFESSIONALE

livello 1

livello 2

fattore correzione personale professionale

0,500

1,000

SPESE MATERIALI ESECUZIONE PROGRAMMI (= correzione spese materiali):
 per la realizzazione dei programmi sportivi vengono sostenuti anche altri costi (attrezzature, giudici,
trasporto, ...).
 le spese materiali sono giustificate per i programmi sportivi ŠV-PRI, ŠV-USM, KŠ, VŠ.
Il fattore di correzione per la valutazione delle spese materiali per l’attuazione dei singoli programmi sportivi è
determinato dal PAS/BP.
NUMERO DI GRUPPI SPORTIVI RICONOSCIUTI PER ESECUTORE:
 con il PAS/BP, il numero totale di gruppi sportivi riconosciuti in base ai programmi sportivi per esecutore
può essere limitato.
VOLUME ANNUO DI ALLENAMENTI RICONOSCIUTO:
 Il volume annuo di allenamenti per programma sportivo cofinanziato dal PAS viene determinato in base ai
criteri (tabelle: da 1 a 9). Per i programmi sportivi non competitivi (ŠV-PRO, RE, ŠSTA, ŠI, ŠŠTU) gli
allenamenti di regola si svolgono al minimo 30 settimane ovvero 60 ore. Per i programmi ŠV-PRI, ŠV-USM
in KŠ/VŠ il volume annuo di allenamenti di regola è maggiore. Durante la candidatura al BP, gli esecutori
possono determinare il volume annuo per ciascun programma sportivo, che non può però superare il
volume annuale di allenamenti riconosciuto dal PAS/BP.
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI PER LA SELEZIONE DI PROGRAMMI NON COMPETITIVI
PREZZO DEL PROGRAMMA SPORTIVO (= correzione del prezzo del programma sportivo):
 gli esecutori applicano prezzi diversi (quote) per l'attuazione dei programmi sportivi. Il comune incoraggia
l’attuazione di programmi sportivi che sono più accessibili ai partecipanti:
o gruppo 1: il partecipante copre più del 50% del prezzo pieno del programma,
o gruppo 2: il partecipante copre più del 10% e meno del 50% del prezzo pieno del programma,
o gruppo 3: il programma è gratuito per il partecipante.
Tale condizione può venir applicata solamente per i programmi per il tempo libero e i programmi sportivoricreativi (ŠV-PRO, RE, ŠSTA, ŠI, ŠŠTU).
TABELLA C

CORREZIONE: COSTO DEL
PROGRAMMA

COSTO DEL PROGRAMMA SPORTIVO

gruppo 1

gruppo 2

gruppo 3

fattore correzione costo programma

0,500

0,750

1,000

CONDIZIONI SUPPLEMENTARI PER LA SELEZIONE DI PROGRAMMI AGONISTICI
DIIFFUSIONE, COMPETITIVITÀ, EFFICACIA E IMPORTANZA LOCALE (= correzione classificazione disciplina):


L’agonismo viene applicato in vari sport (discipline, settori), i partecipanti possono avere un successo
diverso in termini di risultati. In base ai criteri, SV-USM, KŠ, VŠ gli esecutori dei programmi possono esser
classificati secondo:
o LA DIFFUSIONE: numero di atleti registrati nel CLUB/ASSOCIAZIONE (dati OKS-ZŠZ),
o LA COMPETITIVITÀ: classificazione NPŠZ in base al rango del membro nel OKS-ZŠZ (dati OKSZŠZ),
o L’EFFICACIA: numero ponderato di atleti categorizzati (dati OKS-ZŠZ),
tenendo conto della seguente media ponderata: MLR=DR=1; PR=MR=2; SR=3; OR=5;
o IMPORTANZA PER L’AMBIENTE LOCALE: anni consecutivi di attività (dati AJPES)
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secondo i criteri, gli esecutori sono classificati in due (2) gruppi di qualità:
o 1 gruppo qualitativo: fattore di correzione = 2,000,
o 2 gruppo qualitativo: fattore di correzione = 1,000.
il numero di punti richiesto per la classificazione nel primo gruppo qualitativo è determinato dal PAS / BP.
TABELLA D

CORREZIONE: CLASSIFICAZIONE DISCIPLINE

DIFFUSIONE: atleti registrati CLUB

0- 10

11- 25

26- 50

51 e più

PUNTI DI CLASSIFICAZIONE

2

5

10

20

COMPETITIVITA’: rango NPŠZ nel OKSZŠZ

non è
NPŠZ
è membro
membro del riconosciuto
del OKS-ZŠZ
OKS-ZŠZ
da MOK

NPŠZ è nel
programma
OI

PUNTI PER LA CLASSIFICAZIONE

0

5

10

20

EFFICACIA: atleti categorizzati

0 punti

1- 5 punti

5- 10 punti

11 punti e
più

PUNTI PER LA CLASSIFICAZIONE

0

5

10

20

IMPORTANZA PER L’AMBIENTE LOCALE:
tradizione in anni

0- 5 anni

6- 15 anni

16- 30 anni

31 anni e
più

PUNTI PER LA CLASSIFICAZIONE

0

5

10

20

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI PER IL TEMPO LIBERO ŠV-VIZ
I programmi sportivi promozionali includono: Mali sonček (MS), Zlati sonček (ZS), Krpan (KR), Impariamo a
nuotare (NSP).
Le competizioni sportive scolastiche (ŠŠT) rappresentano la partecipazione delle squadre sportive scolastiche
alle competizioni messe a concorso dalla rivista Šport mladih (Informatore) a partire dal livello base fino a
quello nazionale. Viene cofinanziata la partecipazione delle squadre scolastiche e dei singoli atleti alle
competizioni.
Le ore sportive supplementari sono programmi attuati dalle scuole in collaborazione con le associazioni
sportive con l'obiettivo di aumentare la qualità e l'attrattiva dei programmi per il tempo libero. Sono
cofinanziati i gruppi sportivi che svolgono le proprie attività in termini di circoli sportivi scolastici.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
PROGRAMMA SPORTIVO:
ŠV-VIZ: programma promozionale: MS, ZS, KR, NSP
ŠV-VIZ: gare sportive scolastiche - partecipazione squadre
ŠV-VIZ: ore supplementari di educazione fisica nelle SE

CRITERI PER LA VALUTAZIONE:
Spese materiali/partecipante
Spese materiali/gruppo
Spese materiali/gruppo

TABELLA N. 1

ŠV-VIZ

PROGRAMMI SPORTIVI PRESSO GLI ENTI
EDUCATIVI

ZS, KR, NSP

ŠŠT

DUŠ nelle
SE

numero di partecipanti al programma

1

10

10

PUNTI/SPESE MATERIALI/PARTECIPANTE

1

0

0

PUNTI/SPESE MATERIALI/GRUPPO

0

15

30
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI SPORTIVI ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-PP E ŠŠTU
I programmi annuali ŠV-PRO, ŠV-PP e ŠŠTU si svolgono per almeno 30 settimane all’anno (ovvero 60 ore).
L’obiettivo principale del ŠV-PRO è lo sport amatoriale e il tempo libero e non prevede la partecipazione alle
competizioni. Di regola, i programmi ŠV-PRO vengono svolti da associazioni con un orientamento
prevalentemente ricreativo.
I programmi SV-PP sono destinati a bambini e giovani con disabilità nello sviluppo o disabilità congenite e / o
acquisite e vengono svolti al fine di garantire un’integrazione sociale adeguata nella vita quotidiana.
I programmi ŠŠTU sono un importante complemento al lavoro intellettuale e aiutano a neutralizzare gli effetti
negativi di uno stile di vita sedentario. I programmi annuali vengono generalmente realizzati nel luogo di
studio.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE:
personale professionale/gruppo
personale professionale/gruppo
personale professionale/gruppo

PROGRAMMA SPORTIVO:
ŠV-PRO: programmi annuali per il tempo libero
SV-PP: programmi sportivi annuali (esigenze specifiche)
ŠŠTU: programmi sportivi annuali
TABELLA N. 2

ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU

PROGRAMMI ANNUALI PER IL TEMPO
LIBERO

ŠV-PRO
fino a 6 anni

ŠV-PRO
da 6 a 19
anni

ŠV-PP,
ŠŠTU

ore di allenamento/settimana

1,5

2

2

numero settimane

30

30

30

PUNTI/PERSONALE
PROFESSIONALE/GRUPPO

45

60

60

NOTA: 1 ora = 60 minuti
L’obiettivo fondamentale dei programmi ŠV-PRI è quello di far conoscere una specifica disciplina sportiva
(scelta preferenziale di uno sport) e il raggiungimento di risultati nell’ambito dello sport. Secondo il ZŠpo-1,
coloro che fanno parte della fascia d’età dai 6 ai 12 anni, di regola, non possono diventare atleti registrati e i
risultati ottenuti nelle competizioni, di conseguenza, non possono venir presi in considerazione. Di norma, i
programmi ŠV-PRI vengono svolti dalle associazioni sportive, che hanno un sistema piramidale di selezioni
competitive con il vertice rappresentato dalla squadra agonistica.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE:
Personale professionale, spese
materiali/gruppo

PROGRAMMA SPORTIVO:
ŠV-PRI: programmi preparatori annuali
TABELLA N. 3

ŠV-PRI

PROGRAMMI PREPARATORI ANNUALI

ŠV-PRI
U-6/7

ŠV-PRI
U-8/9

ŠV-PRI
U-10/11

ore di allenamento/settimana

3

3

3

numero settimane

30

40

40

PUNTI/PERSONALE
PROFESSIONALE/GRUPPO

90

120

120

PUNTI/SPESE MATERIALI/GRUPPO

90

120

120

NOTA: 1 ora = 60 minuti
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI SPORTIVI ŠV-USM
Il ŠV-USM include programmi per giovani atleti, l’obiettivo fondamentale è di ottenere risultati di alto livello
nell’ambito dello sport.
I programmi ŠV-USM rappresentano attività sportive pianificate con lo scopo di partecipare alle competizioni
ufficiali NPŠZ per il titolo di campione nazionale. Solo i giovani atleti registrati secondo il ZŠpo-1 (dati OKSZŠZ) vengono presi in considerazione nei programmi ŠV-USM. Se un gruppo o un atleta singolo non è
registrato in conformità con il ZŠpo-1 o raggiunge un risultato sportivo in competizioni che non sono
ufficialmente confermate dal Consiglio di esperti per lo sport di alto livello (dati OKS-ZŠZ), il volume annuale
di allenamento in ore viene corretto con fattore di correzione = 0,750.
In conformità con le Condizioni, le regole e i criteri per la registrazione e la classificazione degli atleti nella
Repubblica di Slovenia, i giovani atleti possono ottenere il rango di atleta giovanile (MLR) o atleta promettente
(PR). In questo modo, agli atleti, viene riconosciuto un programma di allenamento sportivo supplementare,
che è cofinanziato a condizione che la classificazione sia indicata nell’ultima pubblicazione del OKS-ZŠZ prima
della pubblicazione del BP e l’atleta sia segnalato come membro dell'associazione con sede nel comune. Nel
PAS / BP viene determinato il fattore di correzione per la valutazione dei costi materiali degli atleti
categorizzati in discipline olimpiche o non olimpiche.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE:
Personale professionale, spese
materiali/gruppo
Spese materiali/partecipante

PROGRAMMA SPORTIVO:
ŠV-USM: programmi agonistici annuali
ŠV-USM: programmi atleti categorizzati MLR, PR
TABELLA N. 4

ŠV-USM

PROGRAMMI AGONISTICI ANNUALI

ŠV-USM
U-12/13

ŠV-USM
U-14/15

ŠV-USM
U-16/17

ŠV-USM
U-18/19

ore di allenamento/settimana

4

4

6

6

numero settimane

40

40

40

40

PUNTI/PERSONALE
PROFESSIONALE/GRUPPO

160

160

240

240

PUNTI/SPESE MATERIALI/GRUPPO

160

160

240

240

NOTA: 1 ora = 60 minuti
TABELLA N. 5

ŠV-USM: KAT

PROGRAMMI SUPPLEMENTARI
CATEGORIZZATI

CATEGORIZZAZIONE CATEGORIZZAZIONE
MLR
PR

dimensioni del gruppo/numero di
partecipanti

1

1

PUNTI/SPESE MATERIALI/PARTECIPANTE

40

80

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI SPORTIVI KŠ
Il KŠ rappresenta un collegamento importante tra i programmi ŠV-USM e VŠ e prevede un numero maggiore
di atleti e personale professionale, che consente la creazione di un ambiente competitivo all’interno delle
discipline sportive a livello nazionale.
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I programmi KŠ rappresentano attività sportive pianificate con lo scopo di partecipare alle competizioni ufficiali
NPŠZ per il titolo di campione nazionale. Solo i giovani atleti registrati secondo il ZŠpo-1 (dati OKS-ZŠZ)
vengono presi in considerazione nei programmi KŠ. Se un gruppo o un atleta singolo non è registrato in
conformità con il ZŠpo-1 o raggiunge un risultato sportivo in competizioni che non sono ufficialmente
confermate dal Consiglio di esperti per lo sport di alto livello (dati OKS-ZŠZ), il volume annuale di allenamenti
in ore viene corretto con fattore di correzione = 0,750.
I programmi agonistici KŠ che partecipano al BP vengono classificati in due (2) livelli di qualità in base al
risultato ottenuto / comprovato della squadra / atleta nella stagione di gara precedente:
LIVELLO II.:



IŠP / MI: almeno quattro (4) concorrenti con risultati ottenuti nei secondi due terzi di tutti i concorrenti
nel DP ufficiale o nella classifica ufficiale del NPŠZ
KŠP: squadra agonistica con risultati nel secondo terzo del DP ufficiale; la classifica finale di tutti i
campionati.

LIVELLO I.:



IŠP / MI: almeno quattro (4) concorrenti con categorizzazione ottenuta DR, MR, SR, OR o quattro (4)
concorrenti con un risultato nel primo terzo di tutti i concorrenti nel DP ufficiale o nella classificazione
ufficiale NPŠZ
KŠP: squadra agonistica con risultati nel primo terzo del DP ufficiale (classifica finale di tutti i campionati).

In conformità con le Condizioni, le regole e i criteri per la registrazione e la classificazione degli atleti nella
Repubblica di Slovenia, gli atleti possono ottenere il rango di atleta a livello nazionale (DR). In questo modo,
agli atleti, viene riconosciuto un programma di allenamento sportivo supplementare, che è cofinanziato a
condizione che la classificazione sia indicata nell’ultima pubblicazione del OKS-ZŠZ prima della pubblicazione
del BP e l’atleta sia segnalato come membro dell'associazione con sede nel comune.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
CRITERI DI VALUTAZIONE:

UTILIZZO DELLA STRUTTURA:
KŠ: programmi agonistici annuali per adulti

spese materiali/gruppo

KŠ: programmi supplementari per atleti categorizzati DR

spese materiali/partecipante

TABELLA N. 6

KŠ

PROGRAMMI AGONISTICI ANNUALI

II. LIVELLO

LIVELLO I.

ore di allenamento/settimana

6

8

Numero settimane

40

40

PUNTI/SPESE MATERIALI/GRUPPO

240

320

NOTA: 1 ora = 60 minuti
TABELLA N. 7

KŠ: KAT

PROGRAMMI SUPPLEMENTARI
CATEGORIZZATI

CATEGORIZZAZIONE
DR

dimensioni del gruppo/numero di partecipanti

1

PUNTI/SPESE MATERIALI/PARTECIPANTE

40
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI SPORTIVI DI ALTO LIVELLO
Il VŠ rappresenta una delle più alte forme di creatività umana nel campo dello sport. Dal punto di vista
dell’interesse pubblico, include programmi per la preparazione e le competizioni degli atleti che, in conformità
con le Condizioni, le regole e i criteri per la registrazione e la categorizzazione degli atleti nella Repubblica di
Slovenia, hanno acquisito il titolo Olimpico (OR), Mondiale (SR) e / o Internazionale (MR). In questo modo,
agli atleti di alto livello di rango OR, SR, MR viene riconosciuto un programma di allenamento sportivo
supplementare, che è cofinanziato a condizione che la categorizzazione sia indicata nell’ultima pubblicazione
del OKS-ZŠZ prima della pubblicazione del BP e l’atleta sia segnalato come membro di un’associazione con
sede nel comune.
I programmi degli atleti di alto livello con disabilità vengono selezionati allo stesso modo degli altri programmi
VŠ. Con il PAS / BP viene determinato il fattore di correzione per la valutazione dei costi materiali degli atleti
categorizzati in discipline olimpiche o non olimpiche.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE:

PROGRAMMA SPORTIVO:
VŠ: programmi supplementari per atleti categorizzati MR, SR,
SR

Spese materiali/partecipante

TABELLA N. 8

VŠ: CATEGORIZZATI

PROGRAMMI SUPPLEMENTARI
CATEGORIZZATI

CATEGORIZZAZINE CATEGORIZZAZIONE CATEGORIZZAZIONE

MR

SR

OR

numero di partecipanti nel programma

1

1

1

PUNTI/SPESE MATERIALI/PARTECIPANTE

80

120

160

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI PER I DISABILI, RICREATIVI E PER GLI ANZIANI
I programmi annuali ŠI, RE in ŠSTA si svolgono per almeno 30 settimane all’anno (ovvero 60 ore).
Il ŠI rappresenta importanti effetti psicosociali (riabilitazione, inclusione nella società) e sportivi (sport
paraolimpici, ricreazione, competizioni) nella vita delle persone con disabilità. L’obiettivo principale è
consentire alle persone con disabilità di partecipare in modo equo alle attività sportive per il tempo libero,
quindi programmi che incoraggiano la collaborazione tra associazioni sportive e associazioni per disabili.
RE è una continuazione significativa del ŠV-PRO e degli sport competitivi e rappresenta una serie di varie
attività sportive per adulti di tutte le età, con l'obiettivo di un uso attivo e utile del tempo libero, la salute e il
benessere e la partecipazione a competizioni ricreative.
ŠSTA è un'attività sportiva e ricreativa con partecipanti di età superiore ai 65 anni. Un esercizio sportivo
regolare per un individuo rappresenta il mantenimento della salute fisica, mentale e sociale e dell'energia
vitale creativa.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
PROGRAMMA SPORTIVO:
ŠI: programmi sportivo-ricreativi annuali per disabili
RE: programmi sportivo-ricreativi annuali per adulti
ŠSTA: programmi sportivo-ricreativi annuali per anziani

CRITERI PER LA VALUTAZIONE:
personale professionale/gruppo
personale professionale/gruppo
personale professionale/gruppo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

TABELLA N. 9

64 / 23. 4. 2021 /

Stran

3891

PROGRAMMI SPORTIVO-RICREATIVI

PROGRAMMI SPORTIVO-RICREATIVI
ANNUALI

ŠI

RE

ŠSTA

ore di allenamento/settimana

2

2

2

numero settimane

30

30

30

PUNTI/PERSONALE
PROFESSIONALE/GRUPPO

60

60

60

NOTA: 1 ora = 60 minuti
STRUTTURE SPORTIVE E AREE DEDICATE ALLO SPORT ALL’APERTO
Una rete efficiente e accessibile di strutture sportive di qualità e aree per lo sport all’aperto sono un fattore
importante per la pratica sportiva. Tramite il PAS è possibile cofinanziare, a livello locale, impianti sportivi e
aree di proprietà del Comune:
 nuove costruzioni, ammodernamento energetico e sportivo-tecnologico, sistemazioni sostenibili e
investimenti in manutenzione,
 co-finanziamento della gestione, affitto e manutenzione e / o sovvenzionamento dell'utilizzo.
CRITERI PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE
SPORTIVE
Di norma, viene indetto un appalto pubblico particolare (separato dagli altri settori dello sport) per l’attuazione
del cofinanziamento di investimenti nelle strutture sportive pubbliche e le aree per lo sport all’aperto.
L'appaltatore di tali progetti è appositamente selezionato dall'amministrazione comunale. Se non diversamente
specificato dal PAS / BP, viene cofinanziato il progetto, che ottiene il maggior numero di punti in base ai
seguenti criteri.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE:
Spese investimenti di manutenzione/struttura
sportiva

STRUTTURE SPORTIVE
STRUTTURE: cofinanziamento degli investimenti nella manutenzione
delle strutture sportive
TABELLA N. 10

STRUTTURE SPORTIVE

ACCESSIBILITÀ DELLA STRUTTURA
SPORTIVA

Accessibilità Accessibile
Accessibile
limitata
a tutti
gratuitamente

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

VALORE DELL’INVESTIMENTO
(quota fondi di bilancio)

Cofinanziato
al 100%

Altri fondi
fino al
50%

Altri fondi più
del 50%

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

DISPONIBILITA’ DI AREE SPORTIVE

Struttura
per 1
disciplina

Struttura
per 2-4
discipline

Struttura per
più di 5
discipline

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10
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CRITERI PER IL SOVVENZIONAMENTO DEI COSTI DI UTILIZZO E D’ESERCIZIO DELLE STRUTTURE
SPORTIVE
I programmi sportivi vengono svolti in varie strutture sportive e aree sportive, che richiedono costi diversi. Il
comune può, nelle strutture sportive pubbliche di sua proprietà, consentire a tutti gli esecutori del PAS di
utilizzarle gratuitamente, nei limiti dell’importo nell’ambito delle ore di allenamento riconosciute dal BP per
ciascun programma riconosciuto. Per le altre strutture sportive e aree per lo sport invece:




sovvenziona i costi di utilizzo: per i programmi sportivi svolti in strutture sportive a pagamento, il Comune
cofinanzia l’utilizzo se l’esecutore presenta i documenti che comprovano i costi sostenuti per l’utilizzo della
struttura sportiva (contratto di utilizzo, copia fatture). Allo stesso modo, viene cofinanziato l’utilizzo delle
strutture sportive e delle aree per lo sport all’aperto al di fuori dal comune, se non sono presenti strutture
idonee nel comune.
cofinanzia i costi d’esercizio: per i programmi sportivi che vengono svolti nelle strutture e nelle aree nel
comune e sono gestite dagli esecutori del PAS, il comune cofinanzia i costi d’esercizio (energia elettrica,
utenze e riscaldamento), se l’esecutore del PAS / gestore, durante la candidatura al BP presenta i
documenti che comprovano i costi d’esercizio (prova di proprietà / gestione, copia delle fatture dei costi
d’esercizio presso la struttura). L’importo del cofinanziamento può essere ridotto di conseguenza, se si
tratta di un impianto sportivo privato o se il candidato al BP non dimostra che i programmi sportivi del
PAS vengono effettivamente attuati presso la struttura.

Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
CRITERI:

STRUTTURE SPORTIVE
Sovvenzionamento dei costi di utilizzo delle strutture sportive

Spese materiali/esecutore

Sovvenzionamento dei costi d’esercizio delle strutture sportive

Spese materiali/esecutore

TABELLA N. 11

STRUTTURE SPORTIVE

STRUTTURE E AREE SPORTIVE

costi di
utilizzo

Costi
d’esercizio

sovvenzionamento dell’utilizzo

1

1

PUNTI/SPESE MATERIALI/GRUPPO

1

1

NOTA: 10,00 € di costi operativi comprovati = 1 punto.
ATTIVITÀ DI SVILUPPO NELLO SPORT
CRITERI PER LA FORMAZIONE E IL PERFEZIONAMENTO DEI PROFESSIONISTI QUALIFICATI NELL’AMBITO
DELLO SPORT
Del personale formato / qualificato professionalmente è la chiave per lo sviluppo e l’ottenimento di buoni
risultati. I programmi di formazione / qualifica professionale vengono svolti dal NPŠZ secondo programmi
validi, verificati dal consiglio di esperti della Repubblica di Slovenia per lo sport o gli organi professionali del
NPŠZ.
Il PAS / BP determina l’importo dei fondi per la formazione / qualifica e il numero massimo possibile di
partecipanti per richiedente.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
ATTIVITÀ DI SVILUPPO
Formazione e qualifica professionale del personale

CRITERI PER LA VALUTAZIONE:
Spese materiali/partecipante
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ATTIVITA’ DI SVILUPPO

PROGRAMMI DI SVILUPPO

Qualifica
Formazione
professionale
(I livello)
(licenza)

Formazione
(II livello)

Numero di partecipanti al progetto

1

1

1

PUNTI/SPESE MATERIALI/PARTECIPANTE

5

20

40

DIRITTI NORMATIVI DEGLI ATLETI, DEGLI ALLENATORI E SUPPORTO PROFESSIONALE AI PROGRAMMI
La formazione di atleti di talento e di atleti categorizzati a livello locale può essere realizzata tramite il
cofinanziamento di borse di studio. L’importo dei fondi e il numero di beneficiari selezionati in base ai CRITERI
possono essere determinati dal PAS/ BP (tabella 13):
TABELLA N. 13

DIRITTI NORMATIVI DEGLI ATLETI

IMPORTANZA A LIVELLO LOCALE: membro
dell’associazione

0- 30
membri

31- 99
membri

+ di 100
membri

PUNTI PER LA SELEZIONE

1

5

10

EFFICACIA: titolo dell’atleta giovanile

registrato

Titolo MLR

Titolo PR

PUNTI PER LA SELEZIONE

1

5

10

DIFFUSIONE: no. registrati nel NPŠZ

0- 500 reg.

501- 2999
reg.

+ di 300
reg.

PUNTI PER LA SELEZIONE

1

5

10

EDITORIA NELLO SPORT
L’editoria nell’ambito dello sport è rappresentata dalla pubblicazione e / o l'acquisto di letteratura
professionale, periodici e pubblicazioni sportive occasionali e materiale di propaganda sul tema delle attività
sportive. Vengono determinati nel PAS / BP l’ammontare dei fondi per il cofinanziamento e il numero totale di
progetti riconosciuti selezionati in base ai CRITERI (Tabella 14):
TABELLA N. 14

EDITORIA NELLO SPORT

DEFICIT: numero pubblicazioni all’anno

+ di 5
1- 4
Nessuna
pubblicazioni pubblicazioni pubblicazione

PUNTI PER LA SELEZIONE
CREDENZIALI EDITORE (AUTORE)

2

5

Non è
Riconosciuto
riconosciuto
nella RS

10
Riconosciuto
a livello
internazionale

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

TIPO / IMPORTANZA PUBBLICAZIONE

propaganda

antologia

professionale

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

Stran

3894 /

Št.

64 / 23. 4. 2021

Uradni list Republike Slovenije

ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DELLO SPORT
I responsabili delle attività di ricerca nell’ambito dello sport sono gli istituti di ricerca pubblici in collaborazione
con la sfera civile e / o commerciale, l’obiettivo è trasferire i risultati delle ricerche nella pratica sportiva. Con il
PAS / BP è possibile determinare l’importo dei fondi e il numero totale di progetti riconosciuti, selezionati in
base ai CRITERI (Tabella 15).
TABELLA N. 15

ATTIVITA’ DI RICERCA

FATTIBILITÀ DEL PROGETTO

Fase iniziale

Fase di
realizzazione

Fase
conclusiva

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

QUALITA’ DI SVILUPPO DEL PROGETTO

non ha
alcuna
incidenza
sullo
sviluppo
dello sport

influisce in
parte sullo
sviluppo
dello sport

promuove lo
sviluppo
dello sport

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

POTENZIALE IMPATTO DEL PROGETTO
SUL COMUNE

importante
per il
richiedente

importante
per le
associazioni
sportive

importante
per l’intero
comune

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

CREDENZIALI CANDIDATO / ESECUTORE:
esperienze

Non ha
credenziali

Fino a 5
anni di
esperienza

+ di 5 anni
di
esperienza

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NELLO SPORT
La tecnologia dell’informazione e della comunicazione nello sport è un supporto diretto per una partecipazione
più efficace alle attività sportive e per un'analisi e un monitoraggio continui del livello di efficacia dei
programmi. Con il PAS / BP è possibile determinare l’importo dei fondi e il numero totale di progetti
riconosciuti, selezionati in base ai CRITERI (Tabella 16).
TABELLA N. 16

TIC

DEFICIT DEL SETTORE

mantenimento Sostituzione
acquisto di
delle TIC
delle TIC
nuove TIC
esistenti
esistenti

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

ACCESSIBILITA’ DELLE TIC PER GLI
UTENTI

Accessibili ai
dipendenti

Accessibili
alle
associazioni

Accessibili
a tutti

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10

UTILITA’ DELLE TIC

utili al
candidato

Utili per le
associazioni

Utili per
tutto il
comune

PUNTI PER LA SELEZIONE

2

5

10
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ORGANIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLO SPORT
Le associazioni sportive sono associazioni d’interesse a titolo volontario dei cittadini, dove in larga misura
vengono affermati i singoli interessi attraverso il volontariato e sono il fondamento del modello sportivo
sloveno. Le associazioni sportive rappresentano la base per l’esistenza e lo sviluppo di tutte le forme di sport,
quindi è nell’interesse pubblico fornire fondi per il loro funzionamento tramite il PAS / BP.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI
I seguenti CRITERI vengono presi in considerazione nella valutazione delle attività delle associazioni sportive e
delle loro unioni:
 significato a livello locale I: tradizione attività ininterrotta (dati AJPES),
 numero di utenti: numero di membri attivi dell’associazione (dati dell’esecutore),
 numero di atleti: numero di atleti registrati dell’esecutore (dati OKS-ZŠZ),
 significato a livello locale II: appartenenza all’unione sportiva comunale, che ha lo status di membro a
pieno titolo del OKS-ZŠZ (dati OKS-ZŠZ).
Ad ogni candidato con lo status di associazione sportiva viene assegnato un massimo di 100 punti nei primi
tre criteri.
Per le associazioni sportive che non dispongono di gruppi sportivi annuali riconosciuti nel procedimento del
BP, i mezzi per il funzionamento sono valutati tenendo conto del fattore di correzione = 0,500.
Con i fondi della comunità locale vengono cofinanziati:
CRITERI:

ORGANIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLO SPORT:
Attività delle associazioni sportive in ambito locale

Spese materiali/associazione

TABELLA N. 17

ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

NUMERO
IMPORTANZA
APPARTENENZA
NUMERO DI
DI
A LIVELLO
ALL’OŠZ
PARTECIPANTI
ATLETI
LOCALE

punti/anno o punti/membro

5

0

0

50

punti/membro o concorrente

0

1

3

0

PUNTI/SPESE MATERIALI/ASSOCIAZIONE

100

100

100

50

L’unione sportiva comunale con piena adesione all’OKS-ZŠZ rappresenta un’organizzazione civile della società
in ambito sportivo, per tale motivo vengono assegnati 50 punti nel processo di valutazione, per ogni membro
attivo (associazione).
EVENTI SPORTIVI E PROMOZIONE DELLO SPORT
Gli eventi sportivi rappresentano il fulcro della cultura sportiva organizzata con un impatto sulla promozione
dell’ambiente locale e lo sviluppo del turismo, sull'economia e sull'importanza per lo sviluppo e la crescita della
cultura sportiva.
ALTRI EVENTI SPORTIVI
Altri eventi sportivi sono le competizioni a livello internazionale e nazionale, gli eventi sportivi di massa e gli
eventi sportivi di rilevanza locale, che tengono conto dei criteri di sostenibilità e mirano ad aumentare il
numero della popolazione attiva nell’ambito sportivo. L’esecuzione delle competizioni ufficiali NPŠZ
(campionati nazionali, campionati, competizioni) non è soggetta a valutazione secondo questi criteri.
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CRITERI PER LA VALUTAZIONI DEGLI ALTRI EVENTI SPORTIVI
I seguenti CRITERI vengono presi in considerazione nella valutazione degli eventi sportivi:
 affluenza: numero di partecipanti attivi,
 livello dell’evento: visibilità,
 idoneità dei contenuti: scopo dell'evento,
 importanza per l'ambiente locale: la tradizione.
Con il PAS / BP è possibile determinare l’importo dei fondi per il cofinanziamento e il numero di eventi sportivi
riconosciuti insieme e per esecutore.
Con i fondi della comunità locale (PAS) vengono cofinanziati:
VENGONO COFINANZIATI:
Spese materiali/evento

EVENTI SPORTIVI
Eventi sportivi di importanza locale, comunale e regionale

Il criterio di valutazione iniziale è il numero di partecipanti (numero di partecipanti - Tabella 18), e il numero
totale di punti è determinato dai fattori di correzione in base al livello dell’evento, all’idoneità dei contenuti e
all’importanza per l’ambiente locale (Tabella 19).
TABELLA N. 18

EVENTI SPORTIVI

AFFLUENZA: numero di partecipanti

Fino a 50

51- 75

76- 100

+ di 101

PUNTI/SPESE MATERIALI/EVENTO

40

60

80

100

TABELLA N. 19

CORREZIONE: EVENTI

LIVELLO DELL’EVENTO SPORTIVO

locale

comunale

regionale

FATTORE DI CORREZIONE

0,600

0,700

0,800

IDONEITA’ DEI CONTENUTI: scopo

non
competitivo: competitivo:
competitivo
TUTTI
GIOVANI

nazionale
internazionale
1,000
competitivo:
Campionato
nazionale
ufficiale

FATTORE DI CORREZIONE

0,600

0,700

0,800

1,000

IMPORTANZA PER L’AMBIENTE LOCALE:
tradizione

0- 3 anni

4- 6 anni

7- 9 anni

10 anni e più

FATTORE DI CORREZIONE

0,600

0,700

0,800

1,000

MEZZI DI COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO, PATRIMONIO SPORTIVO E
RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE DELLO SPORT
L’informazione del pubblico nell’ambito dello sport è rappresentata dalla produzione e la trasmissione di
programmi con contenuti prevalentemente sportivi. Con il PAS / BP è possibile determinare l’importo dei fondi
e il numero totale di progetti riconosciuti, selezionati in base ai CRITERI (Tabella 20).
Il patrimonio sportivo o attività museale significa raccogliere, proteggere, documentare e presentare i beni
culturali mobili dello sport sloveno. Con il PAS / BP è possibile determinare l’ammontare dei fondi e il numero
totale di progetti riconosciuti, selezionati in base ai CRITERI (Tabella n. 21).
La responsabilità sociale e ambientale dello sport è rappresentata dalla Campagna nazionale per la
promozione del comportamento sportivo. Con il PAS / BP è possibile accedere al progetto selezionato, se ha
raccolto il numero più alto di punti in base ai CRITERI (Tabella 22).
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COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO
NELL’AMBITO DELLO SPORT

TABELLA N. 20
DIFFUSIONE DEL MEDIA

locale

regionale

nazionale

PUNTI PER LA SELEZIONE

5

10

20

FREQUENZA

mensile

settimanale

giornaliera

PUNTI PER LA SELEZIONE

5

10

20

ACCESSIBILITÀ DEI CONTENUTI

giornale

internet

TV, radio

PUNTI PER LA SELEZIONE

5

10

20

TABELLA N. 21

PATRIMONIO SPORTIVO

FATTIBILITÀ DEL PROGETTO: numero dei
materiali raccolti

Fino a 20

21- 50

+ di 51

PUNTI PER LA SELEZIONE

5

10

20

IMPORTANZA DEL PROGETTO

Per le
associazioni

Locale

nazionale

PUNTI PER LA SELEZIONE

5

10

20

ORIGINALITÀ DEL PROGETTO

approcci già
utilizzati

approccio
innovativo

idea
originale

PUNTI PER LA SELEZIONE

5

10

20

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLO
SPORT

TABELLA N. 22

ampia
cerchia di
popolazione cerchia di
popolazione
limitata

FATTIBILITÀ DEL PROGETTO:
coinvolgimento della popolazione

accesso
limitato

PUNTI PER LA SELEZIONE

5

10

20

IMPORTANZA DEL PROGETTO

per le
associazioni

locale

nazionale

PUNTI PER LA SELEZIONE

5

10

20

ORIGINALITA’ DEL PROGETTO

approcci già
utilizzati

approccio
innovativo

idea
originale

PUNTI PER LA SELEZIONE

5

10

20

DISPOSIZIONI FINALI
Le condizioni e i criteri di selezione e valutazione dei programmi / settori sportivi cofinanziati in un dato anno
solare, sono parte integrante del BP e della documentazione di gara.
I criteri per la selezione e la valutazione del PAS non possono essere modificati nel periodo compreso, tra il
giorno della pubblicazione del BP per il cofinanziamento del PAS fino alla decisione finale sull’ammontare del
cofinanziamento dei programmi / settori dello sport.
I criteri per la valutazione del PAS possono essere modificati e / o integrati. Le modifiche e le integrazioni
vengono definite con il PAS / BP per l’anno per il quale il PAS viene adottato.
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Letni program športa v Občini Ankaran
za leto 2021

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in Statuta Občine Ankaran
(Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na
14. redni seji dne 23. 3. 2021 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v Občini Ankaran za leto 2021
1. člen
(vsebina)
Občina Ankaran (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter
s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Ankaran za leto 2021 (v nadaljevanju:
LPŠ 2021) določi:
– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v
letu 2021 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih
programov in področij v letu 2021.
2. člen
(programi in področja športa)
V letu 2021 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo
naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni programi za otroke in mladino
(ŠV-PRO),
– celoletni pripravljalni programi za otroke (ŠV-PRI).

Uradni list Republike Slovenije
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjeni v kakovostni
in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni tekmovalni programi za otroke in mladino,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda.
– Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni tekmovalni programi odraslih,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (RS) in olimpijskega (OR) razreda.
– Športna rekreacija (RE) in šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športno-rekreativni programi za odrasle in
starejše.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– uporaba športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– obratovanje športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– ŠRP Sv. Katarina: obratovanje in upravljanje,
– ŠRP Sv. Katarina: investicija.
RAZVOJ:
– izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev in zvez.
ŠPORTNE PIRIREDITVE:
– lokalno pomembne športne prireditve (maratoni, olimpijska bakla in druge športne prireditve).
3. člen
(višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom
o proračunu Občine Ankaran za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 200/20), in sicer:

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
ŠV-PRO
ŠV-PRI
ŠV-USM
ŠV-USM
KŠ
KŠ
VŠ
RE
ŠSTA
OBJEKTI
OBJEKTI
RAZVOJ
DEDR
DEDR
PRIR

p. p.

celoletni prostočasni programi otrok in mladine
celoletni pripravljalni programi otrok
celoletni tekmovalni programi otrok in mladine
dodatni programi kategoriziranih športnikov MLR, PR
celoletni tekmovalni programi
dodatni programi kategoriziranih športnikov DR
dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR
celoletni športno-rekreativni programi
celoletni športno-rekreativni programi
uporaba plačljivih športnih objektov
obratovalni stroški športnih objektov
izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu
delovanje športnih društev
delovanje občinske športne zveze
druge lokalno pomembne športne prireditve
SREDSTVA LPŠ ZA JAVNI RAZPIS
RAZVOJ strokovna in informacijska podpora upravljanju športa
PRIR športne prireditve posebnega pomena:
OBJEKTI ŠRP Sv. Katarina – investicija
OBJEKTI ŠRP Sv. Katarina – upravljanje
SREDSTVA LPŠ ZA DRUGA PODROČJA ŠPORTA
SKUPAJ LETNI PROGRAM ŠPORTA
4. člen
(načini zagotavljanja sredstev)
Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila:
– z izvedbo javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci (p. p.: 1084, 2196, 2195, 2197),

2193
2195
2197

2197
1084
1083
3118

2021
sredstva

v%

v % (abs.)

11.000,00 €

8,74 %

3,59 %

51.292,51 €

40,78 %

16,74 %

5.500,00 €

4,37 %

1,79 %

30.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
8.000,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
125.792,51 €
2.400,00 €
30.000,00 €
52.928,00 €
95.312,50 €
180.640,50 €
306.433,01 €

23,85 %
1,19 %
1,19 %
6,36 %
6,76 %
6,76 %
100,00 %
1,33 %
16,61 %
29,30 %
52,76 %
100,00 %

9,79 %
0,49 %
0,49 %
2,61 %
2,77 %
2,77 %
41,05 %
0,78 %
9,79 %
17,27 %
31,10 %
58,95 %
100,00 %

– na osnovi podpisane pogodbe o strokovni in informacijski podpori upravljanju športa (p. p.: 2197 – del),
– na osnovi potrjenega programa vlaganj v športno infrastrukturo (p. p.: 1083),
– na osnovi sredstev načrtovanih na postavki za upravljanje ŠRP Sv. Katarina (p. p.: 3118).
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5. člen
(javni razpis)
Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2021 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa za
sofinanciranje LPŠ v Občini Ankaran za leto 2021. Vrednotenje
na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril
za izbiro in vrednotenje LPŠ, ki so sestavni del odloka in priloga
razpisne dokumentacije.
6. člen
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR)
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR
ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih
manjše od pričakovanj, lahko sredstva znotraj proračunskih postavk (1084, 2196, 2195, 2197) prerazporedi na tista razpisana
področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
7. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa
istočasno pomeni spremembo LPŠ 2021.
8. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v Občini Ankaran za leto 2021 začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.159/2021
Ankaran, dne 23. marca 2021
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik
Ai sensi dell’articolo 13 della Legge sullo sport (Gazzetta
ufficiale RS, n. 29/17, 21/18 – ZNOrg e 82/20) e lo Statuto del
Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 14ª seduta
ordinaria del 23 marzo 2021, ha approvato il

PROGRAMMA ANNUALE
DELLO SPORT
nel Comune di Ancarano per l’anno 2021
Articolo 1
(contenuti)
Il Comune di Ancarano (di seguito: comune) in conformità
con i piani di sviluppo del comune e i fondi di bilancio disponibili, il personale e le strutture sportive con il Programma annuale

Št.

ŠV-PRI
ŠV-USM
ŠV-USM
KŠ
KŠ
VŠ
RE
ŠSTA

Stran
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dello sport nel comune di Ancarano per l’anno 2021 (di seguito:
PAS 2021) determina:
– il tipo e il volume dei programmi e dei settori sportivi, che
nel 2021 vengono cofinanziati dai fondi del bilancio comunale,
– l’importo degli stanziamenti per il cofinanziamento dei
programmi e dei settori sportivi nell’anno 2021.
Articolo 2
(programmi e settori sportivi)
Con i fondi di bilancio del comune, nel 2021 vengono
cofinanziati i seguenti programmi e settori sportivi:
PROGRAMMI SPORTIVI:
– Educazione sportiva per il tempo libero per bambini e
giovani:
– programmi annuali per il tempo libero per bambini e
giovani (ŠV-PRO),
– programmi preparatori annuali per bambini (ŠV-PRI).
– Educazione sportiva per bambini e giovani focalizzata
sullo sport di qualità e lo sport di alto livello (ŠV- USM):
– programmi agonistici annuali per bambini e giovani,
– programmi supplementari atleti categorizzati livello
giovanile (MLR) e livello promettente (PR).
– Sport di qualità (KŠ) e sport di alto livello (VŠ):
– programmi agonistici annuali per adulti,
– programmi supplementari per atleti categorizzati a
livello nazionale (DR),
– programmi supplementari per atleti categorizzati a
livello internazionale (MR), mondiale (RS) e olimpico (OR).
– Ricreazione sportiva (RE) e sport per anziani (ŠSTA):
– programmi sportivo-ricreativi annuali per adulti e anziani.
STRUTTURE SPORTIVE E AREE DEDICATE ALLO
SPORT ALL’APERTO:
– utilizzo delle strutture sportive per l’esecuzione del PAS,
– esercizio delle strutture sportive per l’esecuzione del
PAS,
– PSR Santa Caterina: esercizio e gestione,
– PSR Santa Caterina: investimento.
SVILUPPO:
– qualifica del personale professionale nel settore dello
sport.
ORGANIZZAZIONE NELL’AMBITO DELLO SPORT:
– attività delle associazioni e delle unioni sportive.
EVENTI SPORTIVI
– eventi sportivi di rilevanza locale (maratone, torcia olimpica e altri eventi sportivi).
Articolo 3
(importo del finanziamento elargito)
I fondi per la realizzazione del PAS sono garantiti in base
al Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano
per l’anno 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 200/20), come segue:

PROGRAMMI E SETTORI SPORTIVI
ŠV-PRO
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programmi annuali per il tempo libero per bambini
e giovani
programmi preparatori annuali per bambini
programmi agonistici annuali per bambini e giovani
programmi supplementari per atleti categorizzati
MLR, PR
programmi agonistici annuali
programmi supplementari per atleti categorizzati DR
programmi supplementari per atleti categorizzati MR,
SR, OR
programmi sportivo-ricreativi annuali
programmi sportivo-ricreativi annuali

v. b.

2193
2195
2197

fondi

2021
In %

In % (abs.)

11.000,00 €

8,74 %

3,59 %

51.292,51 €

40,78 %

16,74 %

5.500,00 €

4,37 %

1,79 %

Stran

3900 /

Št.
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PROGRAMMI E SETTORI SPORTIVI

v. b.

2021
In %

fondi

In % (abs.)

STRUTTURE

utilizzo di strutture sportive a pagamento

30.000,00 €

23,85 %

9,79 %

STRUTTURE

costi d’esercizio delle strutture sportive

1.500,00 €

1,19 %

0,49 %

qualifica del personale professionale per lo sport

1.500,00 €

1,19 %

0,49 %

ATTIVITA’
attività delle associazioni sportive
ASSOCIAZIONI

8.000,00 €

6,36 %

2,61 %

ATTIVITA’
attività dell’unione sportiva comunale
ASSOCIAZIONI

8.500,00 €

6,76 %

2,77 %

8.500,00 €

6,76 %

2,77 %

125.792,51 €

100,00 %

41,05 %

SVILUPPO

EVENTI

altri eventi sportivi di rilevanza
FONDI PAS PER IL BANDO PUBBLICO
supporto professionale e informatico per la gestione
delle attività sportive

2197

2.400,00 €

1,33 %

0,78 %

EVENTI

eventi sportivi di particolare rilievo

1084

30.000,00 €

16,61 %

9,79 %

STRUTTURE

PSR Santa Caterina – investimenti

1083

52.928,00 €

29,30 %

17,27 %

STRUTTURE

PSR Santa Caterina – gestione

3118

SVILUPPO

95.312,50 €

52,76 %

31,10 %

FONDI PAS PER ALTRI SETTORI SPORTIVI

180.640,50 €

100,00 %

58,95 %

TOTALE PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT

306.433,01 €

100,00 %

Articolo 4

Articolo 8

(metodi di erogazione dei fondi)

(validità PAS)

Il comune garantirà i fondi per l’attuazione del PAS:
– eseguendo un bando pubblico e la firma dei contratti
da parte del sindaco con gli esecutori selezionati (v.b.: 1084,
2193, 2195, 2197),
– in base alla firma dei contratti il supporto professionale
e informatico per la gestione delle attività sportive (v.b.: 2197
– parte),
– in base al programma di investimenti nelle infrastrutture
sportive approvato (v.b.: 1083),
– in base dei fondi previsti sulla voce per la gestione del
PSR Santa Caterina (v.b.: 3118).

Il PAS nel Comune di Ancarano per l’anno 2021 entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.159/2021
Ancarano, 23 marzo 2021
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik

Articolo 5

BRASLOVČE

(bando pubblico)
In base al PAS approvato dal comune per l’anno 2021,
l’amministrazione comunale eseguirà le procedure per il bando
pubblico per il cofinanziamento del PAS nel comune di Ancarano per l’anno 2021. La valutazione delle domande pervenute
al bando pubblico viene effettuata in base alle condizioni e
ai criteri per la selezione e la valutazione del PAS, che sono
parte integrante del decreto e allegati alla documentazione
del bando.
Articolo 6
(riallocazione dei fondi del PAS e del BP)
Se la Commissione per il bando pubblico durante il procedimento del BP riscontra che il numero di domande pervenute
per i singoli settori è inferiore a quanto previsto, può riassegnare i fondi all’interno delle voci di bilancio (1084, 2193, 2195,
2197) su quei settori del bando in cui il numero di domande
pervenute è superiore al previsto.
Articolo 7
(modifica PAS)
La modifica del bilancio comunale nella sezione dedicata
allo sport significa di conseguenza anche il cambiamento del
PAS 2021.

1308.

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče
za leto 2020

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS,
št. 69/12, 22/17, 202/20) je Občinski svet Občine Braslovče na
16. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Braslovče za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče
za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2020
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih

Uradni list Republike Slovenije
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za
leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah
tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2020
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa
Občine Braslovče za leto 2020 se objavi na spletni strani
www.braslovce.si.
Št. 007-3/2021
Braslovče, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

1309.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture v Občini Braslovče

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNO, 58/08)
in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12,
22/17, 202/20) je Občinski svet Občine Braslovče na 16. redni
seji dne 14. 4. 2021 sprejel

Št.

1310.

2. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nepremičnine ter oprema v teh nepremičninah, ki služijo kulturni
dejavnosti in so v lasti Občine Braslovče.
3. člen
Kot javna kulturna infrastruktura na območju Občine Braslovče se s tem sklepom določijo:
– Dom kulture Braslovče, Braslovče 2a, 3314 Braslovče,
ki stoji na zemljišču parc. št. 59/15, k.o. Braslovče
– Občinska knjižnica Braslovče, Braslovče 2a, 3314 Braslovče, ki stoji na zemljišču parc. št. 59/15, k.o. Braslovče
– Kulturni dom Letuš, Letuš 67a, 3327 Šmartno ob Paki,
ki stoji na zemljišču parc. št. 634/2, k.o. Letuš.
4. člen
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se, kot javna kulturna infrastruktura, zaznamujejo v zemljiški knjigi.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 620-1/2021
Braslovče, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

Stran

3901

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list
RS, št. 69/12, 22/17, 202/20) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 14. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Občina Braslovče ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 590/2 v izmeri 44 m2, k.o. 991 Orla vas.
II.
V zemljiški knjigi se pri parc.št. 590/2 k.o. 991 Orla vas,
vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Braslovče.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4782-1/2021
Braslovče, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Braslovče
1. člen
S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju
kulture na območju Občine Braslovče.
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BREŽICE
1311.

Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika
za obračun storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

Na podlagi 11. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je
Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 19. 4. 2021
sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun
storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Brežice
1. člen
Prvi odstavek 8. člena Tarifnega pravilnika za obračun
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Uradni list RS,
št. 79/19) se spremeni tako, da glasi:
»(1) Na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih
bioloških odpadkov na prebivalca na leto v Občini Brežice, ki
znaša 158,76 kg, se obračuna storitev v EUR/kg. Pri obračunu
storitve v gospodinjstvu, se upoštevajo vse osebe, ki imajo
stalno in začasno bivališče v Občini Brežice in dejansko bivajo
v tem gospodinjstvu oziroma naslovu, količina obračunanih
odpadkov v gospodinjstvu pa je zmnožek števila oseb v gospodinjstvu in mase 13,23 kg za osebo na mesec.«

Stran

3902 /

Št.
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2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-101/2019
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

1312.

Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene
storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2021

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08,
73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17
– DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18
– ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19)
in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09
in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne
19. 4. 2021 sprejel

SKLEP
o uskladitvi cene socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu« za leto 2021
1. Ekonomska cena ure storitve »Pomoč družini na
domu« znaša 19,97 EUR na uro.
2. Subvencija Občine Brežice k polni ceni storitve »Pomoč
družini na domu« iz proračunskih sredstev znaša 14,35 EUR
na uro, sestavljena pa je iz stroškov:
– strokovne priprave v višini 1,23 EUR na uro,
– vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v višini 1,21 EUR na uro in
– za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov
v višini 11,91 EUR na uro.
3. Subvencija iz sredstev proračuna občine celotnih stroškov storitve, določenih v drugi in tretji alineji druge točke tega
sklepa, znaša 70 %.
4. Cena storitve za uporabnika storitve »Pomoč družini na
domu« znaša 5,62 EUR na uro.
5. Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu«
za leto 2020 (Uradni list RS, št. 107/20).
6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 5.
2021.
Št. 1221-18/2021
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

Uradni list Republike Slovenije
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17,
78/19, 49/20 – ZIUZEOP) in 10. člena Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Brežice na 17. seji dne 19. 4. 2021 sprejel

SKLEP
1.
Potrdi se Predračunski elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode 2021, ki ga je Javno podjetje
Komunala Brežice d.o.o. pripravilo marca 2021.
2.
Določijo se naslednje potrjene cene obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinske odpadne vode za storitve javne službe:
a) Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske vode
z javnih površin:
Omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm
0,8927 EUR/mesec
b) Čiščenje komunalne odpadne vode povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
Omrežnina za premer vodomera ≤ 20 mm
0,8927 EUR/mesec.
3.
Ostale cene obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
ki niso opredeljene v točki 2 tega sklepa, ostanejo nespremenjene v veljavi.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Cene, določene v 2. točki tega sklepa
se začnejo uporabljati 1. 5. 2021.
Št. 354-13/2021
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

1314.

Sklep o oblikovanju cene izvajanja storitev
gospodarske javne službe zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov 2021

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 10/09 in 3/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17,
78/19, 49/20 – ZIUZEOP) in 10. člena Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Brežice na 17. seji dne 19. 4. 2021 sprejel

SKLEP
1313.

Sklep o oblikovanju cene izvajanja storitev
gospodarske javne službe čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode 2021

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 10/09 in 3/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za obli-

1.
Potrdi se Predračunski elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov 2021, ki ga je Javno podjetje Komunala
Brežice d.o.o. pripravilo marca 2021.
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2.
Določijo se naslednje potrjene cene obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov za storitve javne službe:
a) Cena javne infrastrukture za zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih
komunalnih odpadkov): 0,0029 EUR/kg
b) Cena javne infrastrukture za zbiranje bioloških odpadkov (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni
odpad): 0,0049 EUR/kg
c) Cena opravljanja storitev zbiranja bioloških odpadkov
(biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad):
0,1567 EUR/kg.
3.
Ostale cene obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki niso opredeljene v točki 2 tega sklepa, ostanejo nespremenjene v veljavi.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Cene, določene v 2. točki tega sklepa
se začnejo uporabljati 1. 5. 2021.
Št. 354-12/2021
Brežice, dne 19. aprila 2021
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

ILIRSKA BISTRICA
1315.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega
javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20), 3.
in 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list
RS, št. 61/17) in 257. člena Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16, popr.
56/16) in na predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore sprejetega na 12. seji
dne 31. 3. 2021 na 16. seji dne 1. 4. 2021 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 2669/5 k.o. 2541 Dolnji Zemon
se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomen
– javna cesta.
II.
Pri nepremičnini iz. I. točke tega sklepa se v Zemljiški
knjigi, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena – cesta, v lasti Občine Ilirska Bistrica.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-63/2021
Ilirska Bistrica, dne 1. aprila 2021
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

Št.
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Stran

3903

KOPER
1316.

Odlok o prometni ureditvi v starem jedru
mesta Koper - Capodistria

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)

RAZGLAŠAM ODLOK
o prometni ureditvi v starem jedru mesta
Koper - Capodistria
Št. 371-200/2021
Koper, dne 12. aprila 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o pravilih
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19
– ZVoz-1B in 92/20), drugega odstavka 100. člena Zakona
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US,
46/15 in 10/18) in na podlagi 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 25. marca 2021 sprejel

ODLOK
o prometni ureditvi v starem jedru mesta
Koper - Capodistria
1. člen
(1) S tem odlokom se za del mesta Koper - Capodistria,
opredeljen kot »staro jedro mesta Koper - Capodistria«, določi
posebna prometna ureditev ter ukrepi za zagotavljanje spoštovanja te ureditve.
(2) Pristojni organ po določilih tega odloka je organ občinske uprave, pristojen za promet. S sklepom župana se zaradi
racionalizacije postopkov pravice ali pristojnosti pristojnega
organa, ki izhajajo iz tega odloka, lahko delno ali v celoti prenesejo na druge organe občinske uprave.
2. člen
»Staro jedro mesta Koper - Capodistria« po tem odloku
obsega območje mesta Koper - Capodistria, ki je omejeno z
vzdolžno osjo Vojkovega nabrežja – Riva J. P. Vojko, Pristaniške ulice – Strada del Porto in podaljška vozišča Pristaniške
ulice – Strada del Porto skozi Ukmarjev trg – Piazza Ukmar do
križišča Belvederja – Belvedere ter po Kopališkem nabrežju
– Riva dei bagni in Severni obvoznici – Tangenziale nord do
križišča s povezovalno cesto med Severno obvoznico – Tangenziale nord in Vojkovim nabrežjem – Riva J.P. Vojko pri
samostanu Sv. Ane (v nadaljevanju tudi: »mestno jedro«).
3. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi pomenijo:
1. »Vsa vozila« so vsa motorna vozila, ki izpolnjujejo
pogoje iz 4. člena tega odloka.
2. »Dostavna vozila« so vozila za opravljanje dostave
blaga in so s firmo označena vozila v lasti oseb, registriranih za
opravljanje trgovske, prevozniške, obrtne, storitvene ali druge
dejavnosti, katerih voznik lahko ob nadzoru vožnje oziroma prisotnosti vozila na območju mestnega jedra v danem trenutku in
na danem kraju dokaže njeno upravičenost, ki je podana zaradi
dovažanja ali odvažanja blaga za potrebe trgovske, gostinske
ali druge gospodarske dejavnosti ali občanov, o čemer je čas
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in kraj dobave oziroma prevzema blaga razviden iz dobavnice,
računa in podobnega dokumenta. Dostavnim vozilom je dovoljeno ustavljanje v času, ki je potreben za manipulacijo, vendar
samo na prostorih, kjer parkiranje ni prepovedano. Dostava na
območju mestnega jedra je možna samo v času, ki opredeljen
na prometni signalizaciji.
3. »Servisna vozila« so vozila, ki jih uporabljajo izvajalci
storitvenih dejavnosti na domu oziroma v poslovnih prostorih
naročnika, kadar tovor ali naprave, od katerih je odvisno opravljanje konkretnega naročila oziroma posla, neobhodno terjajo
vožnjo, ustavljanje in parkiranje na območju mestnega jedra s
tem, da je čas in kraj prevoza oziroma razlog prisotnosti vozila
razviden iz naročilnice, računa ali drugega ustreznega dokumenta. Servisna vozila morajo biti označena tako, da so njihov
servisni značaj ter podatki o izvajalcu »servisne dejavnosti« na
vozilu trajno ali začasno na opazen način označeni. Kot servisna vozila se ne šteje vozila, ki jih uporabljajo izvajalci gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji in adaptaciji objektov.
4. »Vozila javnih služb« so označena službena vozila
izvajalcev državnih in lokalnih gospodarskih javnih služb (čiščenje ulic, odvoz komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin,
oskrba s pitno vodo, javna kanalizacija, elektrodistribucija, javna razsvetljava, vzdrževanje cest in zelenic, pošta, telefonska
družba in drugi kabelski operaterji, odvoz vozil, vzdrževanje
gasilnih aparatov, dimnikarstvo in pogrebna služba in druge
po predpisih organizirane gospodarske javne službe), kadar
morajo opravljati dejavnost v okviru javne službe na območju
mestnega jedra.
5. »Intervencijska vozila« so označena službena vozila
reševalne službe, službe prve pomoči oziroma zdravstvene
in patronažne službe, policije, gasilcev, organov komunalnega nadzora ter drugih intervencijskih vozil med opravljanjem
njihove dejavnosti.
6. »Vozila invalidnih oseb« so motorna vozila, označena
s parkirno karto za invalida, ki jo je izdala pristojna upravna
enota.
7. »Avto-taksi vozila« so s predpisanimi oznakami označena vozila za avto-taksi prevoze.
8. »Vozila z dovolilnico« so vozila, za katera je skladno z
določili tega odloka pridobljena dovolilnica za uporabo prometnih površin na območju mestnega jedra.
9. »Stanovanje« po tem odloku je skupina prostorov, namenjenih za prebivanje občanov, ki so funkcionalna celota in je
v zemljiški knjigi vknjižena kot etažna lastnina ter je v katastru
stavb, ki ga vodi pristojni upravni organ (GURS) evidentirano
kot stanovanje s svojo identifikacijsko oznako (sestavljena iz
številke stavbe in številke stanovanja) in ima kot dejansko rabo
določeno stanovanje ali stanovanje v večstanovanjski stavbi.
Če za stanovanje v večstanovanjskem objektu ni izvedena etažna delitev, vknjižba v zemljiški knjigi in vpis v katastru stavb,
se objekt obravnava kot eno stanovanje.
10. »Dovolilnica« je dokument, ki ga izda pristojni občinski
upravni organ za določeno vozilo in v katerem so navedene
prometne površine, ki jih sme vozilo uporabljati ter morebitne
posebne omejitve v skladu z določili tega odloka. Dovolilnica
lahko dovoljuje vožnjo, ustavljanje ali parkiranje. Dovolilnica se
izda v digitalni ali tiskani obliki.
11. »Upravičenec za pridobitev dovolilnice« je oseba, ki
izpolnjuje pogoje iz 14. člena tega odloka.
12. »Ustavitev vozila« je vsaka prekinitev vožnje za toliko
časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se
naloži oziroma raztovori tovor.
13. »Parkiranje vozila« je prekinitev vožnje iz katerega
koli vzroka, razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi
tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik
ravnal v skladu s prometnimi pravili.
4. člen
(1) Na območju ožjega mestnega središča je prepovedan promet motornih vozil, katerih največja dovoljena masa
presega 3,5 tone, razen z dovoljenjem pristojnega organa in v
primerih, ko gre za vozila javnih služb in intervencijskih vozil.
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(2) Pristojni organ izda dovoljenje za promet motornih
vozil, ki presegajo omejitev iz prvega odstavka tega člena, ko
gre za prevoz nedeljivega tovora, ki zaradi velikosti, narave ali
oblike ni mogoče prepeljati z manjšim vozilom.
5. člen
(1) Vse javne prometne površine na območju mestnega
jedra so razvrščene v eno od naslednjih skupin:
a. območje za pešce s popolno prepovedjo motornega
prometa;
b. območje za pešce z omejenim lokalnim prometom;
c. območje za parkiranje ob plačilu parkirnine;
d. območja za parkiranje z dovolilnico;
e. rezervirani parkirni prostori za potrebe pravnih oseb in
fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti;
f. območje umirjenega prometa, dovoljeno za vožnjo in
parkiranje vozil z dovolilnico.
(2) Župan lahko sprejme načrt prometne ureditve in signalizacije, s katerim se grafično ponazorijo območja iz prvega
odstavka tega člena.
6. člen
(1) Območje za pešce s popolno prepovedjo motornega
prometa je območje, po katerem je dovoljen samo promet pešcev. Kolesarji in uporabniki posebnih prevoznih sredstev lahko
uporabljajo ta območja, vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev.
(2) Izjemoma smejo po teh površinah voziti intervencijska
vozila in vozila javnih služb.
(3) Zaradi organizacije javnih prireditev ali izvedbo gradbenih posegov sme pristojni organ dovoliti uporabo območij za
pešce s popolno prepovedjo motornega prometa tudi vozilom,
nujno potrebnim za organizacijo prireditev ali izvedbo gradbenih posegov.
(4) Območja iz prvega odstavka so: Titov trg – Piazza Tito,
Verdijeva ulica – Via Giuseppe Verdi, Carpacciov trg – Piazzale
Vittor Carpaccio, Gramscijev trg – Piazzale Antonio Gramsci,
Martinčev trg – Piazza Peter Martinc, Prešernov trg – Piazza
France Prešeren (razen dela, ki služi povezavi med Tominčevo
ulico – Via Jožef Tominc in Župančičevo ulico – Via Oton Župančič), Čevljarska ulica – Calegaria in Muzejski trg – Piazzale
del museo.
(5) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki v
območju za pešce ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka
tega člena.
7. člen
(1) Območje za pešce z omejenim lokalnim prometom je
območje, na katerem je dovoljen le omejen motorni promet.
Na teh območjih vozila z dovolilnico na javnih površinah ne
smejo parkirati, lahko pa se na njih ustavljajo zaradi manipulacije tovora ali jih prevozijo do površin, na katerih je parkiranje
dovoljeno (funkcionalne površine, dvorišča, garaže).
(2) Dostop na območje iz prvega odstavka je lahko zaprt
s premično fizično oviro.
(3) Dostavna, servisna, intervencijska, avto-taksi vozila in
vozila javnih služb lahko tako območje uporabljajo le tako, da
ne ovirajo ali ogrožajo pešcev. Za dostop na območja zaprta
s premično fizično oviro si morajo upravičenci pridobiti ključ,
kartico, daljinski upravljalnik ali drugo napravo, ki odpira premično fizično oviro.
(4) Območja za pešce z omejenim lokalnim prometom
so: Tominčeva ulica – Via Jožef Tominc, del Prešernovega trga
– Piazza France Prešeren (del, ki služi za povezavo med Župančičevo – Via Oton Župančič in Tominčevo ulico – Via Jožef
Tominc), Župančičeva ulica – Via Oton Župančič – spodnji del,
Dapontejeva reber – Erta da Ponte, Kačja ulica – Calle della
Biscia, Repičeva ulica – Via Hiacint Repič, del Dimnikarske
ulice – Calle dello spazzacamino, območje Gortanovega trga –
Piazza Vladimir Gortan in Staničevega trga – Piazzetta Valentin
Stanič in druge ulice, ki so dostopne preko teh dveh trgov.
(5) Upravičenci za pridobitev dovolilnice za dostop na
območja za pešce z omejenim lokalnim prometom, ki jim ta

Uradni list Republike Slovenije
ne dovoljuje parkiranja, lahko pridobijo posebni abonma za
parkiranje na javnih parkiriščih, ki jih župan določi s sklepom
o izvajanju javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« ali posebni abonma za parkiranje v parkirnih objektih,
kjer občina omogoča parkiranje občanom. Postopek pridobitve
posebnega abonmaja se določi s sklepom župana, ki ureja
izvajanje gospodarske javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč«.
(6) Župan s sklepom lahko določi, da je del mestnega
jedra, ki je dostopen preko Kidričeve ulice, območje za pešce
z omejenim lokalnim prometom.
(7) S sklepom iz prejšnjega odstavka župan območje, ki
sodi v območje za pešce z omejenim lokalnim prometom, določi upravičence za dostop na območje, parkiranje stanovalcev,
izvajanje dostave ter ostale zadeve v zvezi z uvedbo omejitve
dostopa na območje.
(8) Z globo 80 eurov se na kraju prekrška kaznuje voznik,
ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Območje za parkiranje ob plačilu parkirnine je parkirišče ali del vozišča oziroma označen pas za parkiranje na
vozišču, ki ga lahko uporabljajo vsa vozila proti plačilu parkirnine. Plačilo parkirnine se uredi na način, kot ga določa odlok
o ureditvi gospodarske javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč«.
(2) Območja iz prvega odstavka so označena s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Območja iz prvega odstavka so Vergerijev trg – Piazzale Pier Paolo Vergerio, Trgu Brolo – Brolo, parkirišča ob
Severni obvoznici – Tangenziale nord z izjemo Ribiškega trga
– Piazza dei pescatori in parkirni objekt pod Muzejskim trgom
(GH Belveder), ki je dostopen iz Kopališkega nabrežja.
(4) Brezplačna uporaba parkirišča za vozila z dovolilnicami je na Vergerijevem trgu – Piazzale Per Paolo Vergerio ter
na Trgu Brolo – Brolo možna samo za vozila z dovolilnicami, ki
jih pridobijo upravičenci za pridobitev dovolilnice s stalnim prebivališčem na Vergerijevem trgu – Piazzale Per Paolo Vergerio
ter na Trgu Brolo – Brolo.
(5) Z globo 80 eurov se na kraju prekrška kaznuje posameznik oziroma voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega
odstavka tega člena.
9. člen
(1) Območje za parkiranje z dovolilnico je javna površina,
na kateri se lahko parkira skladno s cestno prometnimi predpisi
tako, da se ne ovira ali ogroža ostalih udeležencev v prometu
ter da ni ovirana vožnja intervencijskih vozil ter vozil dostave.
Na večjih javnih površinah, kjer je možno, se posamezna
parkirna mesta označijo s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Dostop na območje za parkiranje z dovolilnico je lahko
zaprt s premično fizično oviro.
Župan s sklepom določi območje za parkiranje z dovolilnico, kjer se dostop omeji s premično fizično oviro. S sklepom
župan določi čas dostave na območju, način dostopa imetnikov
dovolilnice na območje in druge ukrepe pomembne za izvajanje
prometnega režima in zagotavljanje prometne varnosti.
(3) Upravičenci za pridobitev dovolilnice, ki se odpovejo
dovolilnici, ki omogoča parkiranje, lahko pridobijo možnost
pridobitve posebnega abonmaja za parkiranje na javnih parkiriščih izven mestnega jedra ali posebnega abonmaja za parkiranje v garažnih objektih, kjer občina omogoča parkiranje
občanom.
(4) Z globo 80 eurov se na kraju prekrška kaznuje posameznik oziroma voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega
odstavka tega člena in na javni površini parkira vozilo brez
dovolilnice.
10. člen
(1) Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih in
fizičnih oseb, registriranih za opravljanje dejavnosti, se dodeli v
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uporabo po postopku, določenem v odloku, ki ureja javne ceste
oziroma javne površine. Rezervirane parkirne prostore smejo
uporabljati samo vozila, za katera je tako določeno s pogodbo
o rezervaciji teh parkirišč. Z rezerviranimi parkirnimi prostori
upravlja izvajalec gospodarske javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«.
(2) Z globo 80 eurov se na kraju prekrška kaznuje posameznik oziroma voznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega
odstavka tega člena.
11. člen
(1) Območje umirjenega prometa, dovoljeno za vožnjo
in parkiranje vozil z dovolilnico, je celotno območje znotraj
mestnega jedra, ki ne sodi med druga območja, opredeljena
s 4. členom in kjer vožnja ali parkiranje nista posebej prepovedana s prometnim znakom ali po splošnih predpisih ter je
dovoljenja vožnjo z hitrostjo, ki ne presega 10 km/h.
(2) Območje umirjenega prometa se lahko uvede tudi na
drugih cestah, kjer vožnja ni omejena z dovolilnicami in kjer je
to določeno s prometno signalizacijo. Vožnja je dovoljena samo
na voznih površinah in označenih parkiriščih, pod pogoji, ki
veljajo za območja umirjenega prometa.
(3) Območje umirjenega prometa je namenjeno predvsem gibanju pešcev, izjemoma pa ga za vožnjo, ustavljanje in
parkiranje smejo uporabljati tudi vozila, skladno s postavljeno
prometno signalizacijo.
(4) Vožnja po območjih umirjenega prometa je dovoljena s
hitrostjo, ki omogoča, da se vozila lahko pravočasno ustavijo in
prepustijo prednost pešcem in drugim udeležencem v prometu,
ki imajo na območjih umirjenega prometa prednost.
(5) Avto-taksi vozila ter dostavna vozila smejo območja
iz prvega odstavka uporabljati samo za vožnjo in ustavljanje,
medtem ko se vozila javnih služb in intervencijska vozila na njih
smejo muditi samo v času, ko je njihova prisotnost nujna zaradi
opravljanja njihove dejavnosti.
(6) Vozniki motornih koles in koles z motorjem, ki imajo
stalno prebivališče na območju mestnega jedra, ne potrebujejo
dovolilnice za vožnjo po območju prometnih površin iz prvega
odstavka, kadar uporabljajo najkrajšo pot s površin kjer ni omejitev tovrstnega prometa do svojega doma. Pri sebi morajo imeti
dokument, iz katerega je razvidno njihovo stalno prebivališče.
Ostali vozniki (brez stalnega prebivališča na območju mestnega jedra) motornih koles in koles z motorjem po površinah iz
prvega odstavka ne smejo voziti na motorni pogon.
(7) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki v
območju za pešce ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka
tega člena ter vozi motorno vozilo za katero ni bila pridobljena
dovolilnica.
(8) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ne potrebuje vozniškega dovoljenja, če ravna v nasprotju z
določbo četrtega ali šestega odstavka tega člena.
(9) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik
motornega vozila, ki v območju umirjenega prometa ravna v
nasprotju z določbo četrtega ali šestega odstavka tega člena.
12. člen
(1) Dovolilnico izda na vlogo pravne ali fizične osebe
organ občinske uprave, pristojen za promet. Dovolilnica je
vezana na določeno vozilo. Na tiskani dovolilnici je označena
registrska številka vozila, serijska številka dovolilnice, naslov z
hišno številko upravičenca ter rok njene veljavnosti.
(2) Upravičenec skupaj z izdano dovolilnico prejme tudi
izvod obrazca vloge in potrdila o prejemu dovolilnice, v katerem
so poleg podatkov iz dovolilnice navedene tudi prometne površine, ki jih sme uporabljati vozilo s to dovolilnico ter morebitne
posebne omejitve. Pri izdaji digitalne dovolilnice upravičenec
prejme elektronski dokument, ki vsebuje podatke o izdani dovolilnici, podatke o prometnih površinah, ki jih sme uporabljati
vozilo z dovolilnico ter morebitne posebne omejitve.
(3) Prometne površine, na katerih sme upravičenec parkirati motorno vozilo se določijo v neposredni bližini naslova
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stalnega prebivališča upravičenca, Upravičenec mora na območju starega mestnega jedra voziti po prometnih površinah,
ki predstavljajo dostop do stanovanja upravičenca po najkrajši
možni poti.
(4) Dovolilnica je lahko dvoletna, enoletna, začasna ali
enodnevna.
(5) Postopek za izdajo dovolilnic določi pristojni organ.
13. člen
(1) Dvoletno dovolilnico lahko pridobi:
Oseba s stalnim prebivališčem v mestnem jedru kot lastnik osebnega avtomobila, oziroma kombiniranega avtomobila
na katerega se nanaša dovolilnica ali kot uporabnik na podlagi
pogodbe o leasingu, registriranega do največje dovoljene skupne mase 3,5 tone in katerega širina (brez ogledal) ne presega
2,00 metrov in dolžine 5,00 metrov, lahko pridobi eno dovolilnico na stanovanje v katerem ima prijavljeno stalno prebivališče,
pod pogojem:
a. da je lastnik stanovanjske enote ali
b. da priloži soglasje lastnika(-ov) stanovanjske enote ali
c. da v primeru solastništva priloži soglasje ostalih solastnikov stanovanjske enote.
(2) Oseba s stalnim prebivališčem v mestnem jedru, ki
na podlagi pogodbe uporablja vozilo, ki je v lasti gospodarske
družbe ali pravne osebe (službeno vozilo), pod pogojem, da
za stanovanje v katerem ima prijavljeno stalno prebivališče še
ni izdana nobena druga dovolilnica in ob izpolnjevanju ostalih
pogojev iz prve alineje.
(3) Pravna oseba ali fizična oseba, ki na območju mestnega jedra razpolaga s parkirnim prostorom, ki ni javna površina
(garaža, dvorišče, funkcionalna površina) in potrebuje dovolilnico za dostop do teh prostorov. Taka dovolilnica ne dovoljuje
parkiranja na javnih površinah.
(4) Upravičenec do dvoletne dovolilnice po prvem odstavku tega člena odloka, ki mu Mestna občina Koper omogoča ali zagotavlja pravico do parkirnega mesta v parkirnem
objektu v lasti Mestne občine Koper ali objektu, kjer Mestna
občina Koper pridobi pravico uporabe parkirnih prostorov za
potrebe parkiranja motornih vozil v lasti prebivalcev s stalnim
prebivališčem v mestnem jedru ni upravičen do pridobitve
dvoletne dovolilnice, ki upravičencu dovoljuje parkiranje na
javnih prometnih površinah, ki se nahajajo na območju starega jedra mesta Koper - Capodistria. Upravičencu se izda dovolilnica, ki dovoljuje vožnjo in ustavljanje na javnih prometnih
površinah za potrebe dostave ter prepoveduje parkiranje na
teh prometnih površinah.
(5) Do dovolilnice iz prvega odstavka tega člena ni upravičen stalni prebivalec mestnega jedra, ki ima stalno prebivališče
prijavljeno v stanovanjski enoti, ki je bila pridobljena s posegom
v prostor pri katerem se je spremenila namembnost objekta
v stanovanjsko ali se je povečalo število stanovanjskih enot
v objektu skladno z določbami prostorskega akta, ki velja na
območju starega jedra mesta Koper - Capodistria (v času sprejetja odloka: določbe drugega in tretjega odstavka 24. člena
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor
na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
(Uradni obj., 29/91, Uradni list RS, št. 65/10, 18/14, 43/17,
41/18, 69/18 in 18/20). Stalni prebivalec mestnega jedra ima
zagotovljeno parkirno mesto na parceli namenjeni gradnji ali na
parkirni površini, ki nima statusa javnega parkirišča in sicer na
območju, ki se ureja s tem odlokom, z ustrezno razpolagalno
pravico.
14. člen
Enoletno dovolilnico lahko pridobi pravna oseba ali fizična
oseba, ki opravlja registrirano dejavnost na območju mestnega
jedra in razpolaga z rezerviranim parkirnim prostorom za svoje
službeno vozilo oziroma vozila na javni površini, če za dostop
do rezerviranega parkirnega prostora potrebuje dovolilnico.
Na drugih javnih površinah taka dovolilnica ne sme dovoliti
parkiranja.
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15. člen
(1) Začasno dovolilnico lahko za določeno vozilo pridobi
pravna ali fizična oseba, ki samostojno izvaja registrirano dejavnost, kadar je to nujno potrebno zaradi:
izvajanja gradbenih, inštalacijskih in drugih del pri gradnji
in adaptaciji objektov v mestnem jedru ali
(2) potrebe po prevozih tovora v mestno jedro, če je to
objektivno nujno potrebno za izvajanje poslovne dejavnosti na
tem območju.
(3) Fizična oseba, ki sicer nima pravice do dovolilnice,
lahko pridobi začasno dovolilnico, ko nudi pomoč in nego na
domu uživalcu dodatka za pomoč in postrežbo, priznanega s
strani pristojnega organa, ki je prebivalec starega mestnega
jedra in mu za njegovo stanovanje ni bila izdana dovolilnica.
(4) Začasna dovolilnica iz prvega odstavka se izda z veljavnostjo od enega do 90 dni, dovolilnica iz drugega odstavka
pa za potrebni čas, vendar največ za obdobje enega leta. Začasna dovolilnica se izda v upravnemu postopku izdaje dovoljenja
za uporabo javne površine.
16. člen
(1) Enodnevno dovolilnico si mora za potrebe enkratnega
dostopa (dostava kuriva, pohištva, odvoza kosovnega odpada,
manjša vzdrževalna dela, selitev ipd.) na območje starega
jedra mesta Koper - Capodistria, na prometne površine kjer
je dovoljena vožnja za motorna vozila z dovolilnicami pridobiti
upravičenec oziroma voznik motornega vozila.
(2) Enodnevno dovolilnico si upravičenec pred dostopom
na območje starega jedra mesta Koper - Capodistria pridobi na prodajnem mestu izvajalca gospodarske javne službe
»upravljanje določenih javnih parkirišč«. Izvajalec gospodarske
javne službe lahko omogoči tudi spletno prodajo enodnevnih
dovolilnic.
(3) Na enodnevni dovolilnici mora biti navedena registrska
oznaka motornega vozila za katero je izdana, dan in ura njene
izdaje, dan veljavnosti ter območje veljavnosti (ulica ali trg).
(4) Župan s sklepom določi postopek pridobitve enodnevne dovolilnice, njeno ceno, območje uporabe ter morebitne
omejitve pri njeni uporabi.
(5) Enodnevna dovolilnica ne dovoljuje parkiranja na parkirnih površinah kjer se izvaja javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč«.
17. člen
(1) Kadar se vozilo, za katero je izdana dovolilnica, nahaja
na območju mestnega jedra, mora voznik dovolilnico postaviti,
zatakniti ali pritrditi na armaturno ploščo ali na prednje vetrobransko steklo z notranje strani vozila tako, da je jasno vidna
in v celoti čitljiva njena vsebina z zunanje strani vozila skozi
prednje vetrobransko steklo.
(2) Voznik vozila z dovolilnico mora imeti pri sebi obrazec
vloge in potrdila z drugega odstavka 12. člena in ga je dolžan
pokazati organu nadzora na njegovo zahtevo.
(3) Z globo 40 eurov se na kraju prekrška kaznuje lastnik
oziroma voznik motornega vozila z veljavno dovolilnico, ki
ravna v nasprotju s določbami prvega in drugega odstavka
tega člena.
18. člen
Imetnik dovolilnice, mora dovolilnico vrniti organu, ki mu
jo je izdal:
– če odtuji vozilo, za katero je izdana – ob odjavi vozila;
– ob spremembi naslova – v 15 dneh po preselitvi;
– ob prenehanju drugih razlogov, ki so utemeljevali pridobitev dovolilnice – v 15 dneh po prenehanju razlogov.
(2) Odvzem dovolilnice lahko odredi organ, ki izvaja nadzor v naslednjih primerih:
– ko obstaja utemeljeni sum, da je dovolilnica ponarejena;
– ko se dovolilnica nahaja na drugem vozilu za katerega
ni bila izdana;
– v drugih primerih zlorabe v skladu z zakonodajo.
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19. člen
(1) Voznik vozila, za katero je izdana dovolilnica, lahko
z vozilom vozi, ustavlja ali parkira le po prometnih površinah,
ki so navedene v izvodu obrazca vloge in potrdila o prejemu
dovolilnice ali dovoljenju iz tretjega odstavka 16. člena tega
odloka in sme na območju mestnega jedra parkirati vozilo
le, kjer parkiranje ni prepovedano s prometnim znakom oziroma po splošnih predpisih ali ga umakniti z javnih površin
(na funkcionalne površine, na dvorišče, v garažo), če ima
to možnost.
(2) Dovolilnica vozilu ne zagotavlja parkirnega prostora,
razen dovolilnic iz 14. člena.
(3) Z globo 40 eurov se na kraju prekrška kaznuje lastnik
oziroma voznik motornega vozila z veljavno dovolilnico, ki ravna v nasprotju s določbami prvega odstavka tega člena.

akte.

20. člen
Za potrebe izvajanja tega odloka župan sprejme ustrezne

21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
služba občinske uprave za nadzor nad izvajanjem občinskih
predpisov (v času sprejetja tega odloka: Služba za inšpekcijo,
redarstvo, zaščito in reševanje).
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta Koper - Capodistria (Uradne
objave, št. 79/2007 in 24/2010).
23. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 371-200/2021
Koper, dne 25. marca 2021
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 nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO IL DECRETO
sulla disciplina del traffico nel centro storico
della città di Koper - Capodistria
Prot. n. 371-200/2021
Capodistria, 12 aprile 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi del primo comma dell’articolo 6 della Legge sulla
normativa del traffico stradale (Gazzetta Ufficiale della RS
n. 82/13 – testo consolidato ufficiale, 69/17 – rett., 68/16, 54/17,
3/18 – Sentenza Della CC, 43/19 – Sigla: ZVoz-1B e 92/20),
del secondo comma dell’articolo 100 della Legge sulle strade
(Gazzetta Ufficiale della RS n. 109/10, 48/12, 36/14 – Sentenza
Della CC, 46/15 e 10/18) e in virtù dell’articolo 27 dello 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 sua seduta in data 25 marzo 2021,
approva il seguente
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DECRETO
sulla disciplina del traffico nel centro storico
della città di Koper - Capodistria
Articolo 1
(1) Il presente decreto stabilisce, per la parte della città di
Koper - Capodistria, definita “centro storico della città di Koper
- Capodistria”, la particolare disciplina del traffico e i provvedimenti intesi a garantirne il rispetto.
(2) Il presente decreto designa quale organo competente,
l’organo dell’amministrazione comunale preposto alle questioni del traffico. Ai fini di snellire le procedure, il Sindaco ha la
facoltà di trasferire, tramite apposita Delibera, parte o la totalità
dei diritti o attribuzioni dell’organo competente ad altri organi
dell’amministrazione comunale.
Articolo 2
Ai sensi del presente decreto si intende “Centro storico di
Koper - Capodistria” l’area delimitata dall’asse longitudinale di
Riva Janko Premrl Vojko – Vojkovo nabrežje, Strada del Porto –
Pristaniška ulica e il rispettivo prolungamento attraverso Piazza
Ukmar – Ukmarjev trg fino all’incrocio di Belvedere – Belveder,
proseguendo lungo Riva dei Bagni – Kopališko nabrežje e la
Tangenziale nord – Severna obvoznica, fino all’incrocio con la
strada di collegamento tra la Tangenziale nord – Severna obvoznica e Riva Janko Premrl Vojko – Vojkovo nabrežje presso
il monastero di S. Anna (nel testo a seguire: “centro storico”).
Articolo 3
Nel presente decreto i termini utilizzati hanno il seguente
significato:
1 “Tutti i veicoli” sono tutti i veicoli a motore che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4 del presente decreto.
2 “Veicoli per le consegne” sono i veicoli destinati alle
consegne di merci e recano gli appositi contrassegni della
ditta, sono di proprietà di persone, autorizzate a esercitare
attività commerciali, di trasporto, artigianali, dei servizi e altre, mentre il rispettivo conducente deve essere in grado, in
caso di controllo del traffico nel centro storico, a giustificarne
la presenza in tale luogo per motivi di distribuzione o ritiro di
merci necessarie all’espletamento delle attività commerciali,
di ristorazione o altre, oppure al soddisfacimento dei bisogni
dei cittadini, ove l’orario e il luogo di consegna ovv. ritiro merci
dev’essere evidente dall’ordine, dalla fattura o da altro documento affine. Ai veicoli per le consegne, la sosta consentita nei
luoghi ove non vige il divieto di parcheggio, è quella necessaria
per la manipolazione delle merci. Le consegne delle merci nel
centro storico sono ammesse solamente negli orari riportati
sulla segnaletica stradale.
3 “Veicoli di servizio” sono i veicoli, usati dai prestatori
dei servizi a domicilio ovvero nei locali d’esercizio del committente, nei casi in cui le merci o le attrezzature necessarie
all’attuazione del servizio ovv. affare, richiedano l’uso di veicoli,
la rispettiva sosta o parcheggio nel centro storico. Il periodo e
il luogo d’intervento devono essere riportati nell’ordine, fattura
o altro documento affine. I veicoli in oggetto devono recare, in
maniera ben leggibile, permanente o provvisoria, il contrassegno dal quale scaturisce l’attività del servizio e i dati del
prestatore del servizio. Non si considerano veicoli di servizio
i veicoli usati dagli operai e tecnici che effettuano lavori edili,
eseguono impianti o altri interventi necessari alla costruzione
o al restauro di edifici.
4 “Veicoli dei servizi pubblici” sono i veicoli di servizio,
debitamente contrassegnati, usati dai prestatori dei servizi
pubblici economici statali o locali (pulizia delle strade, asporto
dei rifiuti urbani e di materie di riciclaggio, approvvigionamento
idrico, rete fognaria pubblica, distribuzione dell’energia elettrica, illuminazione pubblica, manutenzione strade e aiuole,
servizi postali, telefonici e altri operatori via cavo, rimozione veicoli, manutenzione di estintori, servizi di spazzacamini, servizi
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funebri e altri servizi pubblici economici, organizzati a seconda
della normativa), quando devono svolgere la propria attività
nell’ambito del servizio pubblico nell’area del centro storico.
5 “Veicoli di pronto intervento” sono i veicoli di servizio,
debitamente contrassegnati, dei servizi di soccorso, di pronto
intervento ovv. i servizi sanitari e cure a domicilio, i veicoli della
polizia, dei vigili del fuoco, degli organi di vigilanza comunale e
altri veicoli di pronto intervento durante l’esercizio delle rispettive mansioni.
6 “Veicoli di persone disabili” sono i veicoli a motore,
corredati del contrassegno di parcheggio per disabili, rilasciato
dall’Unità amministrativa competente in materia.
7 “Veicoli usati per il servizio taxi” sono i veicoli debitamente contrassegnati, destinati al trasporto con taxi.
8 “Veicoli muniti di permesso” sono i veicoli, per i quali il
presente decreto prevede il permesso per l’utilizzo delle superfici del traffico nell’area del centro storico.
9 “Abitazione” ai sensi del presente decreto è un gruppo
di locali, destinati all’abitazione dei cittadini, che compongono un’unità funzionale e sono iscritti nel libro fondiario quale
proprietà condominiale ed identificati nel catasto degli edifici,
tenuto dal competente organo amministrativo (Amministrazione
geodetica della RS) quale abitazione con proprio contrassegno di identificazione (composto dal numero dell’edificio e dal
numero dell’abitazione) e la cui destinazione d’uso effettiva
è abitazione o abitazione in stabile pluriresidenziale. Se per
l’abitazione che fa parte dello stabile pluriresidenziale non è
iscritta nel registro fondiario la proprietà condominiale, non
figura come tale nel catasto o non è presente in altri registri, lo
stabile si considera quale un’abitazione.
10 “Permesso” è il documento, rilasciato dal competente
organo amministrativo comunale per un determinato veicolo,
con sopra indicate le superfici dove è ammessa la circolazione,
come pure le eventuali limitazioni conformi alle disposizioni del
presente decreto. Il permesso può riferirsi alla circolazione, alla
sosta o al parcheggio. Il permesso viene rilasciato in forma
digitale o cartacea.
11 “Avente diritto al permesso” è la persona che soddisfa
le condizioni di cui all’articolo 14 del presente decreto.
12 “Sosta del veicolo” è ogni interruzione temporanea
della marcia per il tempo necessario all’entrata o all’uscita di
passeggeri o al carico ovv. scarico della merce.
13 “Parcheggio del veicolo” è l’interruzione della marcia
per qualsiasi motivo, tranne la sosta o l’interruzione della marcia per evitare incidenti stradali o per ragioni dettate dal codice
della strada.
Articolo 4
(1) Nell’area del centro storico ristretto è vietata la circolazione di veicoli a motore, cui massa massima ammessa
supera le 3,5 tonnellate, tranne se provvisti di permesso del
competente organo e in caso di veicoli dei servizi pubblici e dei
veicoli di pronto intervento.
(2) L’organo competente in materia rilascia il permesso
per la circolazione dei veicoli a motore che superano la limitazione di cui al primo comma del presente articolo se si tratta
di trasporto di carichi indivisibili che per dimensione, natura o
forma non possono essere consegnati con veicolo più piccolo.
Articolo 5
Tutte le superfici del traffico nell’area del centro storico
sono classificate in uno dei seguenti gruppi:
a) area pedonale con divieto totale della circolazione di
veicoli a motore;
b) area pedonale con limitazione del traffico locale;
c) zona di parcheggio a pagamento;
d) zona di parcheggio con permesso di sosta;
e) posti di parcheggio riservati ai veicoli, proprietà di persone giuridiche e fisiche, registrate per l’esercizio dell’attività;
f) zona di traffico limitato, dove è consentita la circolazione
e il parcheggio dei veicoli muniti di permesso.
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(2) Il Sindaco può approvare il piano di regolazione del
traffico e della segnaletica, corredato della presentazione grafica delle zone di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 6
(1) Area pedonale con divieto totale della circolazione di
veicoli a motore è l’area riservata esclusivamente al traffico
pedonale. Vi possono accedere i ciclisti e gli utenti di mezzi
di trasporto speciali, a condizione tuttavia, che non mettano a
rischio l’incolumità dei pedoni.
(2) In via eccezionale vi possono circolare i veicoli di
pronto intervento e quelli dei servizi pubblici.
(3) In caso di organizzazione di manifestazioni pubbliche
oppure di esecuzione di opere edili, gli organi competenti hanno la facoltà di consentire la circolazione in dette aree anche
ai veicoli ritenuti indispensabili per portare a termine le attività
menzionate.
(4) Le aree di cui al primo comma sono: Piazza Tito – Titov trg, Via Giuseppe Verdi – Verdijeva ulica, Piazzale Vittore
Carpaccio – Carpacciov trg, Piazzale Antonio Gramsci – Gramscijev trg, Piazza Peter Martinc – Martinčev trg, Piazza France
Prešeren – Prešernov trg (ad eccezione del tratto che collega
Via Jožef Tominc – Tominčeva ulica e Via Oton Župančič – Župančičeva ulica), Calegaria – Čevljarska ulica e – Piazzale del
Museo – Muzejski trg.
(5) Si punisce con ammenda di 80 euro il conducente che
viola la disposizione di cui al primo comma del presente articolo
nell’area pedonale.
Articolo 7
(1) Area pedonale con limitazione del traffico locale è
l’area dove è permessa la circolazione limitata di veicoli motorizzati. In queste aree non devono parcheggiare i veicoli con
permesso, ma possono sostarvi unicamente ai fini di manipolazione della merce, o attraversarle per raggiungere zone, ove
il parcheggio sia consentito (superfici funzionali, cortili, garage).
(2) L’accesso alle zone di cui al primo comma può essere
chiuso con una barriera amovibile.
(3) Vi possono accedere i veicoli per le consegne, di pronto intervento, dei taxi e dei veicoli in dotazione a servizi pubblici,
purché non ostacolino o mettano a rischio l’incolumità dei pedoni. Per l’accesso alle aree chiuse con barriera amovibile, gli
aventi diritto devono acquisire la chiave, la tessera, il comando
a distanza o altro apparecchio per aprire la barriera amovibile.
(4) Le aree pedonali con limitazione del traffico locale
sono: Via Jožef Tominc – Tominčeva ulica, parte di Piazza
France Prešeren – del Prešernovega trga (che funge da collegamento tra Via oton Župančič – Župančičeva ulica e Via Jožef
Tominc – Tominčevo ulico), Via Oton Župančič – Župančičeva
ulica – il tratto inferiorel, Erta da Ponte – Dapontejeva reber,
Calle della Biscia – Kačja ulica, Via Hiacint Repič – Repičeva
ulica, parte di – Calle dello spazzacamino – Dimnikarska ulica,
la zona di Piazza Gortan Gortanov trg e Piazzetta Valentin
Stanič – Staničev trg ed altre vie accessibili attraverso le due
piazze.
(5) Gli aventi diritto al permesso di accesso a dette zone
pedonali con limitazione del traffico locale, che non permette
loro di parcheggiare, possono acquisire un particolare abbonamento per il parcheggio in parcheggi pubblici, determinati
dal Sindaco con apposita Delibera sull’attuazione del servizio
pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” o un particolare abbonamento per il parcheggio in strutture di parcheggio, dove il Comune rende possibile il parcheggio ai cittadini.
Il procedimento di acquisizione del particolare abbonamento si
determina con Delibera del Sindaco che regola l’attuazione del
servizio pubblico economico “gestione di determinati parcheggi
pubblici”.
(6) Con atto di Delibera il Sindaco può determinare che
la parte del centro storico, accessibile tramite Via Boris Kidrič
– Kidričeva ulica, rappresenta area pedonale con limitazione
del traffico locale.
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(7) Con atto di Delibera di cui al comma precedente il
Sindaco determina per l’area che rientra nell’area pedonale
con limitazione del traffico locale gli aventi diritto all’accesso a
detta area, al parcheggio dei residenti, consegna e altre attività
legale all’introduzione della limitazione dell’accesso all’area in
questione.
(8) Si punisce sul luogo, con ammenda di 80 euro, il
conducente che viola la disposizione di cui al primo comma
del presente articolo.
Articolo 8
(1) Zona di parcheggio a pagamento è il parcheggio o
parte della carreggiata ovv. una corsia contrassegnata per
il parcheggio sulla carreggiata che può essere utilizzata da
tutti i veicoli con pagamento della sosta. Il pagamento della
tassa di parcheggio è regolato come stabilito dal decreto sul
servizio pubblico economico “gestione di determinati parcheggi
pubblici”.
(2) Le aree di cui al primo comma sono contrassegnate
con la prescritta segnaletica stradale.
(3) Le aree di cui al primo comma sono Piazzale Pier
Paolo Vergerio – Vergerijev trg, Brolo – Trg Brolo, parcheggi
lungo la Tangenziale nord – Severna obvoznica, ad eccezione
del parcheggio in Piazza dei pescatori – Ribiški trg e della
struttura di parcheggio sottostante Piazzale del Museo – Muzejski trg (Garage Belvedere), accessibile da Riva dei Bagni
– Kopališko nabrežje.
(4) In Piazzale P.P. Vergerio – Vergerijev trg e Piazza
Brolo – Trg Brolo è consentito l’uso gratuito dei parcheggi da
parte dei veicoli muniti di permesso, di proprietà dei cittadini
con residenza permanente in dette piazze.
(5) Si punisce sul luogo, con ammenda di 80 euro, il
conducente che viola la disposizione di cui al primo comma
del presente articolo.
Articolo 9
(1) Zona di parcheggio con permesso di sosta è la superficie pubblica, dove è consentito sostare, in conformità alla
normativa del traffico stradale e purché ciò non ostacoli o metta
o rischio l’incolumità di altri utenti della strada, né crei disagi
alla circolazione dei veicoli di pronto intervento o di quelli per
le consegne. Laddove possibile, i singoli posti di parcheggio
nelle superfici pubbliche più ampie si contrassegnano con la
prescritta segnaletica stradale.
(2) L’accesso alla zona di parcheggio con permesso di
sosta può essere chiuso con una barriera amovibile.
Il Sindaco stabilisce con apposita Delibera la zona di
parcheggio con permesso di sosta, dove si limita l’accesso con
una barriera amovibile. Con apposita Delibera il Sindaco stabilisce l’orario di consegna in detta zona, la modalità di accesso
ai possessori dei permessi e altri provvedimenti per l’attuazione
del regime del traffico e garantire la sicurezza stradale.
(3) Gli aventi diritto al permesso che rinunciano al permesso di sosta, possono ottenere un attestato in base al quale
gli viene rilasciato l’abbonamento speciale per la sosta nei parcheggi pubblici situati fuori dal centro storico o l’abbonamento
speciale per il parcheggio nelle strutture di parcheggio, dove il
Comune rende possibile il parcheggio ai cittadini.
(4) Si punisce sul luogo, con ammenda di 80 euro, il
singolo ovv. il conducente che viola la disposizione di cui al
primo comma del presente articolo e parcheggia il veicolo sulla
superficie pubblica senza l’apposito permesso.
Articolo 10
(1) Area a parcheggio riservato per i veicoli, proprietà
di persone giuridiche e fisiche, registrate per l’esercizio
dell’attività, si assegnano a seconda del procedimento, stabilito
nel decreto, che regola le strade pubbliche ovv. le superfici pubbliche. Possono utilizzare i posti di parcheggio riservati solamente i veicoli, per il quali è cosi stabilito da apposito contratto
relativo alla prenotazione di detti posti di parcheggio. Gestisce

Št.

64 / 23. 4. 2021 /

Stran

3909

i posti di parcheggio riservati l’esercente del servizio pubblico
economico “gestione di determinati parcheggi pubblici”.
(2) Si punisce sul luogo, con ammenda di 80 euro, il singolo ovv. il conducente che viola la disposizione di cui al primo
comma del presente articolo.
Articolo 11
(1) Zona a traffico limitato, dove è consentita la circolazione e la sosta di veicoli muniti di permessi, è quella zona
del centro storico che non rientra tra le altre zone, di cui
all’articolo 4, e dove la circolazione e la sosta non sono esplicitamente vietati con segnaletica stradale o a seconda della
normativa stradale ed è permessa la circolazione con una
velocità inferiore ai 10 km/h.
(2) La zona a traffico limitato può essere istituita anche in
altre strade, dove la circolazione non è limitata dai permessi e
dove ciò è stabilito dalla segnaletica stradale. La circolazione
è consentita unicamente nei comparti viari e nei parcheggi debitamente contrassegnati, alle condizioni previste per tali zone.
(3) La zona a traffico limitato è destinata soprattutto alla
circolazione di pedoni, in via esclusiva anche alla circolazione,
alla sosta e al parcheggio di veicoli che devono comunque
attenersi alla segnaletica stradale.
(4) La circolazione nelle zone a traffico limitato è consentita alla velocità che permette ai veicoli di fermarsi tempestivamente per dare la precedenza ai pedoni e ad altri utenti della
strada che hanno la precedenza in dette zone.
(5) Nella zona di cui sopra è consentito il transito e la
fermata dei veicoli dei taxi e di quelli per le consegne, mentre
i veicoli in dotazione ai servizi pubblici e i veicoli di pronto intervento possono rimanervi solamente tanto quanto lo richieda
l’esplicazione delle rispettive attività.
(6) I conducenti di motociclette e ciclomotori, che hanno
residenza permanente nel centro storico, non hanno bisogno di
permessi per attraversare la zona di cui al primo comma, quando raggiungono la propria abitazione impiegando il percorso
più breve. Devono comunque avere con sé un documento, nel
quale è riportato il loro indirizzo di residenza permanente. Gli
altri conducenti di motociclette e ciclomotori (che non hanno
residenza permanente nel centro storico) non devono circolare
nella zona di cui al primo comma col motore acceso.
(7) Si punisce con ammenda di 80 euro il conducente che
viola la disposizione di cui al primo comma del presente articolo
e conduce un veicolo a motore senza permesso.
(8) Si punisce con ammenda di 40 euro il conducente che
non ha bisogno di patente di guida, se viola la disposizione di
cui al quarto e al sesto comma del presente articolo.
(9) Si punisce con ammenda di 120 euro il conducente del
veicolo a motore, se viola la disposizione di cui al quarto e al
sesto comma del presente articolo nella zona di traffico limitato.
Articolo 12
(1) Il permesso viene rilasciato previa richiesta a persone
giuridiche e fisiche da parte dell’organo dell’amministrazione
comunale, competente al traffico. Il permesso si riferisce a un
determinato veicolo. Sul permesso stampato sono riportati il
numero di targa del veicolo, il numero di serie del permesso,
l’indirizzo con numero civico del titolare e la data di scadenza.
(2) Assieme al permesso, il titolare riceve anche una
copia di modulo per la richiesta e il certificato attestante la
consegna del permesso e recante la descrizione delle superfici
accessibili al veicolo in oggetto, come pure eventuali limitazioni particolari. Al rilascio del permesso digitale, l’avente diritto
riceve un documento elettronico che contiene i dati relativi al
permesso, alle superfici accessibili al veicolo con il permesso
in oggetto, come pure eventuali limitazioni particolari.
(3) Le superfici accessibili al possessore del permesso
per parcheggiare il veicolo a motore si determinano nelle immediate vicinanze dell’indirizzo di residenza permanente dello
stesso; nell’area del centro storico il possessore del permesso
deve circolare utilizzando il tragitto più breve per arrivare alla
propria abitazione.
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(4) Il permesso può essere biennale, annuale, provvisorio
o giornaliero.
(5) L’organo competente in materia determina il procedimento di rilascio dei permessi.
Articolo 13
(1) Ha diritto al permesso biennale:
La persona con residenza permanente nel centro storico quale proprietario del veicolo personale ovv. furgone con
permesso o quale utente della vettura ai sensi del contratto di
leasing, registrato fino alla massa massima ammessa di 3,5
tonnellate e la cui larghezza (senza specchietti laterali) non
supera i 2,00 metri e la lunghezza di 5,00 metri, può acquisire
un permesso per abitazione, nella quale ha residenza permanente, se:
a) è proprietario dell’unità abitativa o
b) allega il consenso del proprietario (dei proprietari)
dell’unità abitativa o
c) in caso di comproprietà allega il consenso degli altri
proprietari dell’unità abitativa.
(2) La persona con residenza permanente nel centro storico che utilizza con contratto il veicolo di proprietà di società
commerciale o persona giuridica (veicolo di servizio), a condizione che per l’abitazione di residenza permanente non è stato
ancora rilasciato alcun altro permesso e se sono soddisfatte
tutte le condizioni di cui al primo alinea.
(3) La persona giuridica o fisica che dispone nell’area del
centro storico di un posto di parcheggio che non rappresenta
superficie pubblica (garage, cortile, superficie funzionale) e
necessita del permesso per accedere a detti locali. Detto permesso non permette il parcheggio in superfici pubbliche.
(4) L’avente diritto al permesso biennale di cui al primo
comma del presente articolo, al quale il Comune città di Capodistria rende possibile o garantisce il diritto al posto di parcheggio nella struttura di parcheggio di proprietà del Comune
città di Capodistria o nella struttura, dove il Comune città di
Capodistria acquisisce il diritto all’utilizzo dei posti di parcheggio per le necessità di parcheggio dei veicoli di proprietà dei
cittadini con residenza permanente nel centro storico, non ha
diritto all’acquisizione del permesso biennale per il parcheggio
in superfici di parcheggio pubbliche nell’area del centro storico
di Koper - Capodistria. All’avente diritto si rilascia il permesso
per la circolazione e la sosta in superfici pubbliche per le
necessità di consegna, ma che non permette il parcheggio in
dette superfici pubbliche.
(5) Non ha diritto al permesso di cui al primo comma del
presente articolo il residente permanente del centro storico,
con residenza nell’unità abitativa, acquisita con un intervento
nel territorio, con il quale è stata modificata la destinazione
d’uso dello stabile in quella abitativa o è stato aumentato il numero di unità abitative nello stabile in conformità alle disposizioni dell’atto territoriale che vige nell’area del centro storico della
città di Koper - Capodistria (durante l’approvazione del decreto:
disposizioni del secondo e terzo comma dell’articolo 24 del
Decreto sulle norme tecniche di attuazione degli interventi nel
centro storico della città di Capodistria e nella rispettiva zona
d’influenza (Bollettino Ufficiale n. 29/91 e Gazzetta Ufficiale
della RS nn. 65/10, 18/14, 43/17, 41/18, 69/18 e 18/20). Al
residente permanente del centro storico si garantisce il posto
di parcheggio sulla p.c. destinata all’edificazione o in altra superficie pubblica priva di status di parcheggio pubblico e cioè
nell’area, soggetta al presente decreto, con apposito diritto di
gestione.
Articolo 14
Il permesso annuale può essere concesso alla persona
giuridica o fisica che esercita un’attività regolarmente registrata
nell’area del centro storico e dispone di un parcheggio riservato per il proprio veicolo o veicoli di servizio sulla superficie
pubblica, qualora esso si renda indispensabile per l’accesso a
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tali superfici. Va precisato che il succitato permesso non gli dà
diritto a parcheggiare su altre superfici pubbliche.
Articolo 15
(1) Il permesso provvisorio, riferito ad un veicolo espressamente indicato, può essere rilasciato alla persona giuridica
o fisica che esercita un’attività commerciale regolarmente registrata, nei casi in cui ciò si renda indispensabile a causa di:
esecuzione di opere di costruzione, di realizzazione degli
impianti o di altri interventi in ambito della realizzazione o ricostruzione di fabbricati situati nel centro storico, oppure,
(2) trasporto di merci nel centro storico, qualora si rendesse necessario all’esercizio di un’attività.
(3) La persona fisica che non rientri nella categoria degli
aventi diritto al permesso, può ottenere il permesso provvisorio quando presta assistenza ad una persona che percepisce l’assegno di assistenza e cure, riconosciuto da parte
dell’organo competente in materia, e che risiede nel centro
storico, a condizione che per detta abitazione non sia stato
rilasciato in precedenza un permesso regolare.
(4) Il permesso provvisorio di cui al primo comma si
rilascia per la validità da uno a 90 giorni, il permesso di cui al
secondo comma invece per il periodo necessario, ma al massimo per un anno. Il permesso provvisorio si rilascia nel procedimento amministrativo di rilascio del permesso per l’utilizzo
della superficie pubblica.
Articolo 16
(1) Il permesso giornaliero si rilascia all’avente diritto
ovv. conducente del veicolo a motore che deve possedere il
permesso per un singolo accesso (consegna di carburante,
mobili, ritiro di rifiuti ingombranti, piccoli lavori di manutenzione,
trasloco ecc.) all’area del centro storico della città di Koper –
Capodistria, e cioè alle superfici pubbliche dove è ammessa la
circolazione ai veicoli a motore muniti di permesso.
(2) L’avente diritto acquista il permesso giornaliero prima
dell’accesso al centro storico della città di Koper - Capodistria
presso il punto vendita dell’esercente del servizio pubblico
economico “gestione di determinati parcheggi pubblici”. Il prestatore del servizio pubblico economico può realizzare anche
la vendita elettronica di permessi giornalieri.
(3) Sul permesso giornaliero devono essere riportati il
numero di targa del veicolo a motore per il quale si rilascia il
permesso, il giorno e l’ora di rilascio, il giorno della sua validità
e l’area della stessa (via o piazza).
(4) Il Sindaco determina con apposita Delibera il procedimento di acquisizione del permesso giornaliero, il suo prezzo,
l’area di utilizzo ed eventuali limitazioni di utilizzo.
(5) Il permesso giornaliero non permette il parcheggio in
superfici pubbliche, soggette al servizio pubblico “gestione di
determinati parcheggi pubblici”.
Articolo 17
(1) Nei casi in cui il veicolo, per il quale era stato rilasciato
il permesso, si trovi nell’area del centro storico, il conducente
ha l’obbligo di esporre il permesso collocandolo sul cruscotto o
appoggiandolo sul parabrezza dalla parte interna dell’abitacolo,
in modo che rimanga ben visibile e leggibile dall’esterno.
(2) Il conducente di un veicolo, munito di permesso, deve
recare con sé il modulo della richiesta e il certificato di cui al
secondo comma dell’articolo 12. Egli ha l’obbligo di mostrarlo
all’organo di vigilanza su richiesta dello stesso.
(3) Si punisce con ammenda di 40 euro il proprietario ovv.
conducente del veicolo a motore con permesso valido, che
viola la disposizione di cui al primo e del secondo comma del
presente articolo.
Articolo 18
(1) Il possessore del permesso è tenuto a restituire
quest’ultimo all’organo che l’aveva rilasciato:
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– in caso di alienazione del veicolo – all’atto della rispettiva notifica;
– in caso di cambiamento dell’indirizzo – all’atto della
rispettiva notifica;
– in caso di cessazione dei motivi che ne avevano giustificato il rilascio – entro 15 giorni.
(2) Il ritiro del permesso può essere disposto dall’organo
preposto al controllo, nei seguenti casi:
– se esiste un sospetto fondato che il permesso sia falso;
– se il permesso è utilizzato per un veicolo diverso da
quello per il quale era stato rilasciato;
– in altri casi di uso illecito in conformità alla legislazione.
Articolo 19
(1) Al conducente del veicolo, per il quale era stato rilasciato il permesso, è consentito circolare, sostare o parcheggiare
solamente nelle superfici pubbliche, indicate sul modulo della
richiesta e sul certificato di acquisizione del permesso o sul
permesso di cui al terzo comma dell’articolo 16 del presente
decreto e parcheggiare il proprio veicolo nel centro storico solamente dove ciò non è espressamente vietato con segnaletica
stradale ovv. a seconda della normativa del traffico o spostarlo
dalle superfici pubbliche (su superfici funzionali, cortile, garage)
se sussiste detta possibilità.
(2) Il permesso non garantisce al veicolo il posto di parcheggio, tranne nel caso di permessi di cui all’articolo 14.
(3) Si punisce con ammenda di 40 euro il proprietario
ovv. il conducente del veicolo a motore con permesso valido
che viola la disposizione di cui al primo del presente articolo.
Articolo 20
Il Sindaco procede all’approvazione degli atti necessari
all’applicazione del presente decreto.
Articolo 21
Il controllo sull’applicazione del presente decreto è svolto
dal servizio dell’amministrazione comunale, competente alla
vigilanza sull’applicazione della normativa comunale (durante
l’arrogazione del presente decreto: Servizio di ispettorato, guardia municipale, protezione e soccorso).
Articolo 22
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa il vigore
del Decreto sulla disciplina del traffico nel centro storico della
città di Koper - Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 79/2007 e
24/2010).
Articolo 23
Il presente atto di Delibera entra in vigore il quinto giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 371-200/2021
Capodistria, 25 marzo 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

1317.

Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje
določenih javnih parkirišč« v parkirnem
objektu Muzejski trg – GH Belveder

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)
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RAZGLAŠAM SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč« v parkirnem objektu
Muzejski trg – GH Belveder
Št. 371-199/2021
Koper, dne 12. aprila 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne
objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 25. marca 2021 sprejel

SKLEP
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč« v parkirnem objektu
Muzejski trg – GH Belveder
1.
Izbirna gospodarska javna služba »upravljanje določenih
javnih parkirišč« se uvede v parkirnem objektu Muzejski trg
– GH Belveder, ki je zgrajen na nepremičninah s parcelnimi
št. 66, 69/1, 86, 85/1 in 20 vse k.o. Koper, ki obsega približno
450 parkirnih prostorov.
2.
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti parkiranja stanovalcem starega jedra mesta Koper - Capodistria,
kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem starega jedra mesta
Koper - Capodistria ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v bližini
parkirnega objekta.
3.
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski
javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« župan med
drugim določi:
– število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so
namenjeni parkiranju osebnih vozil v lasti stanovalcev starega
jedra mesta Koper - Capodistria;
– število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni kratkotrajnemu parkiranju osebnih vozil obiskovalcev
starega jedra mesta Koper - Capodistria;
– možnost rezervacije parkirnih prostorov za potrebe
pravnih subjektov s sedežem v neposredni bližini parkirnega
objekta;
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na
parkirni avtomatiki;
– možnost abonmajskega plačevanja parkirnine za potrebe poslovnih subjektov in obiskovalcev;
– druge pogoje parkiranja.
Županu se priporoča usklajevanje števila parkirnih prostorov, ki so namenjeni parkiranju stanovalcev in obiskovalcev
mestnega jedra ter parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4.
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se
javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi,
ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka
javnih naročil.
Župan z javno objavljenim sklepom določi število parkirnih prostorov v parkirnem objektu, ki so namenjeni parkiranju
osebnih vozil v lasti stanovalcev starega jedra mesta Koper
- Capodistria ter postopek za določitev upravičencev (stalnih
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prebivalcev starega jedra mesta Koper - Capodistria), ki bodo
svoja vozila parkirali v parkirnem objektu pod posebnimi pogoji.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pridobitvi
uporabnega dovoljenja za parkirni objekt Muzejski trg.
Št. 371-199/2021
Koper, dne 25. marca 2021
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 L’ A T T O
DI DELIBERA
sull’istituzione del servizio pubblico “gestione
di determinati parcheggi pubblici” nella struttura
di parcheggio Piazzale del Museo –
Garage Belvedere
Prot. n.: 371-199/2021
Capodistria, 12 aprile 2021
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico
economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino Ufficiale della RS nn. 45/01 – testo consolidato ufficiale e Gazzetta Ufficiale della RS n. 1/12) e in virtù
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/0, 29/03 e Gazzetta Ufficiale
della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 38/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta
in data 25 marzo 2021, approva il seguente atto di

DELIBERA
sull’istituzione del servizio pubblico “gestione
di determinati parcheggi pubblici” nella struttura
di parcheggio Piazzale del Museo –
Garage Belvedere
1
Si istituisce il servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” nella struttura di parcheggio Piazzale del Museo – Garage Belvedere, edificata sugli
immobili insistenti sulle pp.cc. 66, 69/1, 86, 85/1 e 20, tutte C.c.
Capodistria, che si estende su circa 450 posti di parcheggio.
2
L’obiettivo dell’istituzione del servizio pubblico è garantire la possibilità di parcheggio ai residenti del centro storico
di Koper - Capodistria, di sosta breve ai visitatori del centro
storico di Koper - Capodistria e le condizioni per la sosta lunga
ai veicoli destinati alle necessità commerciali dei soggetti nelle
immediate vicinanze del parcheggio.
3
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio
pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, tra l’altro, il Sindaco determina:
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– il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati al parcheggio di veicoli personali di proprietà dei
residenti del centro storico di Koper - Capodistria;
– il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati alla sosta breve dei veicoli personali dei visitatori
del centro storico di Koper - Capodistria;
– la possibilità di prenotazione dei posti di parcheggio per
le necessità commerciali dei soggetti giuridici con sede nelle
immediate vicinanze della struttura di parcheggio;
– la modalità di controllo sull’utilizzo del parcheggio, da
basarsi sull’automazione dei parcheggi;
– la possibilità di abbonamenti per le necessità dei soggetti giuridici e dei visitatori;
– altre condizioni di parcheggio.
Si consiglia al Sindaco di armonizzare il numero dei
posti di parcheggio, destinati al parcheggio dei residenti e dei
visitatori del centro storico e la tassa di parcheggio in modo da
raggiungere gli obiettivi di cui al punto 2 del presente atto di
Delibera e coprire le spese relative al servizio pubblico.
4
Il Sindaco rilascia l’atto di Delibera di cui al punto 3 nel
termine che permette l’istituzione del servizio pubblico immediatamente a seguito della conclusione e dell’attrezzamento
della struttura di parcheggio, in considerazione dei più brevi
termini possibili di attuazione del procedimento relativo agli
appalti pubblici.
Con la pubblicazione dell’atto di Delibera il Sindaco determina il numero di posti di parcheggio nella struttura di parcheggio, destinati al parcheggio di veicoli personali di proprietà
dei residenti del centro storico di Koper - Capodistria e il
procedimento per la determinazione degli aventi diritto (residenti permanenti del centro storico di Koper - Capodistria) che
parcheggeranno i propri veicoli nella struttura di parcheggio a
determinate condizioni.
5
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, si applica invece a seguito dell’acquisizione
della licenza di esercizio per la struttura di parcheggio Piazzale
del Museo.
Prot. n. 371-199/2021
Capodistria, 25 marzo 2021
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

1318.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

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)

RAZGLAŠAM SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-5/2021
Koper, dne 12. aprila 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 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, 33/18) ter na podlagi 247. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski
svet Mestne občine Koper na seji dne 25. marca 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 1846/8, 1846/9, k.o. 2596 Tinjan, s parc. št. 646/10, k.o. 2609 Pomjan, s parc. št. 5817/7,
6017/2, 6026/8, 6026/9 in 6030/3, 697/1, k.o. 2604 Bertoki in s
parc. št. 401/9, k.o. 2621 Gradin, se odvzame status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
Ta sklep velja takoj.

III.

Št. 478-5/2021
Koper, dne 25. marca 2021
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 L’ A T T O D I D E L I B E R A
sull’abolizione dello status di bene pubblico
edificato di importanza locale
Prot. n.: 478-5/2021
Capodistria, 12 aprile 2021
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato
ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15
– Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 61/20 – Sigla:
ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), e in virtù dell’articolo
27 dello 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 sua seduta in data
25 marzo 2021 approva il seguente atto di

Št.

64 / 23. 4. 2021 /

Stran

3913

stenti sulle pp.cc. 1846/8, 1846/9, k.o. 2596 Tinjan, insistente
sulla p.c. 646/10, k.o. 2609 Pomjan, insistenti sulle pp.cc.
5817/7, 6017/2, 6026/8, 6026/9 e 6030/3, 697/1, C.c. 2604
Bertocchi e p.c. 401/9 C.c. 2621 Gradin.
II
Gli immobili perdono lo status di bene pubblico edificato di
rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva rilasciata
d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva,
tale decisione è trasmessa al competente tribunale, ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell’annotazione
riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n.: 478-5/2021
Capodistria, 25 marzo 2021
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

1319.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

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)

RAZGLAŠAM SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-4/2021
Koper, dne 12. aprila 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 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, 33/18) ter na podlagi 245. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski
svet Mestne občine Koper na seji dne 25. marca 2021 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

DELIBERA
sull’abolizione dello status di bene pubblico
edificato di importanza locale

I.
Pri nepremičninah s parc. št. 5956/2, 3120/3, 3262/12,
k.o. 2604 Bertoki, s s parc. št. 838/7, k.o. 2623 Boršt, parc.
št. 1480, k.o. 2611 Marezige, s parc. št. 454/3, 454/5, 456/7,
456/8, 456/9, 456/10, 456/11, 456/13, 456/14, 487/9, 487/18,
592/14, 592/6, 486/1, 487/5, 487/8, 487/10 in 487/20, k.o. 2606
Semedela, s parc. št. 72/2 in 72/4, k.o. 2608 Šmarje, vse v lasti
Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.

I
Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insi-

II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
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uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 5956/2, 3120/3, 3262/12, k.o. 2604 Bertoki,
s s parc. št. 838/7, k.o. 2623 Boršt, parc. št. 1480, k.o. 2611
Marezige, s parc. št. 454/3, 454/5, 456/7, 456/8, 456/9, 456/10,
456/11, 456/13, 456/14, 487/9, 487/18, 592/14, 592/6, 486/1,
487/5, 487/8, 487/10 in 487/20, k.o. 2606 Semedela, s parc.
št. 72/2 in 72/4, k.o. 2608 Šmarje, zaznamuje status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
Ta sklep velja takoj.

III.

Št. 478-4/2021
Koper, dne 25. marca 2021

Uradni list Republike Slovenije
tribunale, ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione
tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza
locale relativamente ai beni immobili insistenti sulle pp.cc.
5956/2, 3120/3, 3262/12, C.c. 2604 Bertocchi, p.c. 838/7, C.c.
2623 Boršt, p.c. 1480, C.c. 2611 Marezige, po.cc. 454/3, 454/5,
456/7, 456/8, 456/9, 456/10, 456/11, 456/13, 456/14, 487/9,
487/18, 592/14, 592/6, 486/1, 487/5, 487/8, 487/10 e 487/20,
C.c. 2606 Semedella, pp.cc. 72/2 en 72/4, C.c. 2608 Šmarje.
III
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n.: 478-4/2021
Capodistria, 25 marzo 2021
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

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 L’ A T T O
DI DELIBERA
sull’instaurazione dello status di bene pubblico
edificato di importanza locale
Prot. n.: 478-4/2021
Capodistria, 12 aprile 2021
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato
ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15
– Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 61/20 – Sigla:
ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello
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) e in virtù dell’articolo 245 della Legge
sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS n. 61/17),
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi
alla sua seduta in data 25 marzo 2021 approva il seguente

DELIBERA
sull’instaurazione dello status di bene pubblico
edificato di importanza locale
I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle pp.cc. 5956/2,
3120/3, 3262/12, C.c. 2604 Bertocchi, p.c. 838/7, C.c. 2623
Boršt, p.c. 1480, C.c. 2611 Marezige, pp.cc. 454/3, 454/5,
456/7, 456/8, 456/9, 456/10, 456/11, 456/13, 456/14, 487/9,
487/18, 592/14, 592/6, 486/1, 487/5, 487/8, 487/10 e 487/20,
C.c. 2606 Semedella, pp.cc. 72/2 en 72/4, C.c. 2608 Šmarje,
tutte di proprietà del Comune città di Capodistria, si procede
all'istituzione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza
locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Passata in giudicato, tale decisione è trasmessa al competente

KRANJ
1320.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
za projekt »Severna vrata«

Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske
unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13, 307/15), 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 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20
– ZIUOOPE) in 2. točke 22. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 30/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj
na 25. redni seji dne 14. 4. 2021, sprejel

ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu za projekt
»Severna vrata«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta
»Severna vrata« v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Ta
odlok opredeljuje tudi predmet, pravice in obveznosti javnega
in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja
in način financiranja izvedbe projekta.
2. člen
(opredelitev ključnih pojmov)
Poleg pomena, določenega v Zakonu o javno-zasebnem
partnerstvu, imajo pojmi, uporabljeni v tem odloku, naslednji
pomen:
– javni partner je Mestna občina Kranj;
– javni uporabnik prostorov je javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, katerega
soustanovitelj je Mestna občina Kranj;
– javni najemnik prostorov je Javni lekarniški zavod Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, katerega
soustanovitelj je Mestna občina Kranj;
– zasebni partner je fizična ali pravna oseba, ki bo na
podlagi javnega razpisa izbran kot izvajalec javno-zasebnega
partnerstva.

Uradni list Republike Slovenije
II. VSEBINA IN PREDMET
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
3. člen
(javni interes)
(1) Mestna občina Kranj potrjuje, da je glede na predmet
razmerja javno-zasebnega partnerstva in opredelitev vsebine
ter namena javnega dela projekta, javni interes za realizacijo
projekta opredeljen v naslednjem obsegu:
– zagotavljanje prostorov za zdravstveno dejavnost javnega uporabnika prostorov: skladno s 5. členom Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 –
ZIUPOPDVE) občina zagotavlja na primarni ravni mrežo javne
zdravstvene službe na svojem območju;
– zagotavljanje prostorov za lekarniško dejavnost javnega
najemnika prostorov: skladno s 5. členom Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19, 173/20 – odl.
US, 15/21 – ZDUOP) občina zagotavlja na primarni ravni mrežo
lekarniške dejavnosti na svojem območju.
(2) Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva, kot je bilo ugotovljeno v dokumentu Predinvesticijska
zasnova za projekt »Severna vrata«.
4. člen
(predmet)
(1) Predmet razmerja javno-zasebnega partnerstva je
realizacija projekta »Severna vrata« v predvidenem obsegu:
– izgradnja treh objektov v skupni bruto površini nadzemnega dela objektov cca 9.100 m² s pripadajočimi podzemnimi
parkirnimi mesti, na nepremičninah parc. št. 904/10, 904/17,
904/19, in 902/13-del vse k.o. Kranj (2100), v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo potrdi javni partner in pridobitev vseh
potrebnih upravnih dovoljenj;
– priključitev objekta na komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo, vključno s pripadajočo prometno ureditvijo;
– ureditev okolice objektov iz prve alineje.
(2) Končna vsebina, obseg in dinamika izvedbe projekta
bodo dogovorjeni v postopku izbire zasebnega partnerja.
5. člen
(izvedba projekta)
(1) Za potrebe realizacije projekta bo javni partner ustanovil v korist zasebnega partnerja za čas gradnje stavbno
pravico. Obseg stavbne pravice in obdobje njenega trajanja
bosta dogovorjena v postopku izbora zasebnega partnerja v
pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo pred sklenitvijo
odobri mestni svet.
(2) Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu objekta bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum
o oblikovanju etažne lastnine na zgrajenem objektu, ki bo v
bistvenih elementih dogovorjen že v postopku izbire zasebnega
partnerja v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. Na podlagi sporazuma o oblikovanju etažne lastnine bo javni partner
prenesel dogovorjen sorazmeren delež lastninske pravice na
delu zemljišča in objekta, ki bo ustrezal zasebnemu delu projekta, na zasebnega partnerja. Sorazmeren delež zemljišča
in objekta, ki bo ustrezal javnemu delu projekta, ostane v lasti
javnega partnerja in bo namenjen izvajanju dejavnosti javnega
uporabnika prostorov.
(3) Razdelitev projekta na javni in zasebni del ter vsebino
dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v zasebnem delu projekta,
določita javni in zasebni partner v postopku izbire zasebnega
partnerja in v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
(4) Po vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo bosta
partnerja vsak v svojem delu prevzela stroške upravljanja in
vzdrževanja prevzetih nepremičnin.
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6. člen
(obveznosti javnega partnerja)
(1) Javni partner bo v projekt vložil zemljišča, vsa
k.o. Kranj (2100), katerih izključni lastnik je, in sicer:
– parcelo št. 904/10, površina 2.586 m2;
– parcelo št. 904/17, površina 291 m2;
– parcelo št. 904/19, površina 8 m2;
– parcelo št. 902/13-del, površina 170 m2.
(2) Skupna izmera navedenih zemljišč, na katerih je predvidena izvedba projekta, znaša 3.055,0 m2.
(3) Javni partner bo potrjeval projektno dokumentacijo v
fazi realizacije projekta ter bo v okviru svojih pristojnosti sodeloval pri pridobitvi potrebnih upravnih dovoljenj in soglasij, kolikor
bo to potrebno za realizacijo projekta.
7. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
(1) Zasebni partner prevzema obveznost izvedbe projektiranja, pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave zemljišča
in izgradnje celotnega projekta »Severna vrata«, obveznost
pridobitve drugih potrebnih upravnih dovoljenj (npr. uporabnega dovoljenja), vrisa objekta v kataster stavb ter priprave
sporazuma o oblikovanju etažne lastnine in njegove realizacije
po terminskem planu, ki bo dogovorjen s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Zasebni partner bo moral v deležu, ki je večji od polovice zagotoviti tudi financiranje prevzetih obveznosti iz prvega
odstavka tega člena.
(3) Zasebni partner je odgovoren za pravilno izvajanje
prevzetih nalog po pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu in za
vso škodo, ne glede na vzrok oziroma razlog (tako objektivna,
kot subjektivna odgovornost), ki bi utegnila nastati javnemu
partnerju ali tretjim osebam v zvezi z izvajanjem nalog iz tega
odloka o javno-zasebnem partnerstvu in pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
(4) Zasebni partner se zaveže, da bo:
– izvajal javno-zasebno partnerstvo s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in pogodbo o
javno-zasebnem partnerstvu;
– upošteval tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem nalog po sklenjeni pogodbi
o javno-zasebnem partnerstvu;
– poročal javnemu partnerju o izvajanju javno-zasebnega
partnerstva na njegovo zahtevo;
– predložil javnemu partnerju v potrditev projektno dokumentacijo (DGD in PZI) in upošteval morebitne usmeritve pri
projektiranju delov objekta, ki so namenjeni javnemu partnerju;
– omogočal nemoten nadzor nad izvajanjem pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer se predmetne zaveze
zasebnega partnerja podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
8. člen
(ustanovitev etažne lastnine in upravljanje)
(1) Javni in zasebni partner bosta po opravljenem prevzemu objektov in sklenitvi sporazuma o oblikovanju etažne
lastnine sklenila pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerjih
med etažnimi lastniki, ki bo opredeljevala pravice in obveznosti
etažnih lastnikov.
(2) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena bosta partnerja skupaj imenovala tudi upravnika objekta ter opredelila
strukturo področij upravljanja, način upravljanja, vzdrževanja,
zavarovanja objekta in druge elemente, potrebne za nemoteno
uporabo in delovanje objekta skladno z namenom te pogodbe.
9. člen
(zavarovanje odgovornosti)
(1) Zasebni partner je odgovoren za škodo, ki jo pri
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem nalog po tem odloku o
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javno-zasebnem partnerstvu in pogodbi o javno-zasebnem
partnerstvu povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni
(pod)izvajalci javnemu partnerju ali tretjim osebam.
(2) Zasebni partner je dolžan iz naslova splošne civilne
odgovornosti, vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire,
z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s pogodbo o
javno-zasebnem partnerstvu.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
10. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Skladno z opredelitvijo oblik javno-zasebnih partnerstev
iz 26. in 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu se
predmetno razmerje opredeli kot javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva.
IV. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
11. člen
(postopek izbire)
(1) Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa po postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji in v Uradnem
glasilu EU ter na spletu. Sklep o začetku postopka izvedbe
javnega razpisa sprejme župan.
(2) Postopek konkurenčnega dialoga se izvede v skladu
z zakonom, ki ureja javno naročanje.
(3) V postopku izvedbe javnega razpisa javni partner
zagotovi transparentno, nediskriminatorno in enakopravno
obravnavanje ponudnikov.
12. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
(1) Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno
ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge zasebnega
partnerja.
(2) Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za izvedbo projekta in da
imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo
projekta javno-zasebnega partnerstva.
(3) Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo javni partner določil v okviru javnega razpisa.
13. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor
ekonomsko najugodnejšega kandidata, pri čemer mora javni
partner vključiti naslednja podmerila:
– višja vrednost za vložek javnega partnerja v projekt;
– najnižji znesek sofinanciranja projekta s strani javnega
partnerja;
– kakovost vsebine in obseg izvedbe projekta;
– primernost ponujenega programa v zasebnem delu
projekta.
14. člen
(pooblastilo)
(1) Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire
zasebnega partnerja ter za izbiro zasebnega partnerja, podpis
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v
postopku sklenitve pogodbe in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, vključno z nadzorom, se pooblasti župana.
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(2) Pogodbo o javno zasebnem partnerstvu pred sklenitvijo odobri mestni svet..
15. člen
(strokovna komisija)
(1) Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in
oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega
poročila župan imenuje strokovno komisijo.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj pet
članov. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo
imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih
izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno
presojo vlog oziroma prijav. Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka
52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju
tega pogoja.
(3) Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi,
da ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka tega člena ali za
katerega se ugotovijo okoliščine, ki izražajo dvom o njegovi
objektivni presoji, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in
se imenuje nadomestnega člana.
(4) Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku
priprave in izvedbe javnega razpisa, za strokovno komisijo
zagotavljajo strokovne službe javnega partnerja in/ali zunanji
strokovnjaki. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni
zunanji strokovnjaki, ki morajo izpolnjevati pogoje določene
v drugem odstavku tega člena in razpolagajo s specifičnim
znanjem, potrebnim za uspešno izbiro zasebnega partnerja.
(5) Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju
prispelih ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo
je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega
partnerstva, ki ga sprejme župan.
V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE
JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
16. člen
(vzpostavitev)
(1) Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe
o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če
izbrani zasebni partner, ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu, v roku 60 dni od pisnega poziva javnega partnerja.
(2) Sklenjena pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ima
naravo javnopravne pogodbe, zato lahko Mestna občina Kranj
v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se
varuje javni interes.
17. člen
(trajanje javno-zasebnega partnerstva)
(1) Začetek in čas trajanj javno-zasebnega partnerstva, se
opredeli v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. Obveznosti,
ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu,
se izvedejo skladno s terminskim planom, ki bo opredeljen v
pogodbi.
(2) Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha iz
razlogov, navedenih v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
18. člen
(sprememba pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu)
(1) Vsak izmed partnerjev lahko zahteva spremembo
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v primerih:
– spremembe zakonov in predpisov, ki bistveno vplivajo
na spremembo določb pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;
– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile
vključene v prvotno pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu;
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob
podpisu pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
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(2) Javni partner lahko zahteva spremembo pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu tudi v primeru, če je to potrebno,
da se zavaruje javni interes.
(3) Nedopustne so spremembe pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava razmerja javno-zasebnega partnerstva;
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva, omogočili udeležbo drugih ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno
izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno
izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku sklenitve javno-zasebnega partnerstva pritegnili še druge udeležence;
– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje razmerja javno-zasebnega partnerstva spremenilo v korist zasebnega
partnerja na način, ki ni bil predviden v prvotnem razmerju;
– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg razmerja javno-zasebnega partnerstva;
– bi se zamenjalo zasebnega partnerja, razen pod pogoji, določenimi v tem odloku ali s pogodbo o javno-zasebnem
partnerstvu;
– druge spremembe, ki bi bile v nasprotju z javnonaročniškimi pravili za spremembe javnih pogodb tekom njihovega
izvajanja.
(4) Spremembo pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
odobri mestni svet.
19. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in
način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
20. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
(1) Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja
se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba
mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da
vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih
najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo predvsem
prevzeti poslovno tveganje financiranja projekta v pretežnem
delu in tveganje projektiranja, pridobitve gradbenega dovoljenja ter gradnje in iz njega izhajajoča tveganja, kot izhajajo iz
7. člena tega odloka.
(2) Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito
zavarovanje javnega interesa.
VII. NAČIN FINANCIRANJA
21. člen
(način financiranja)
(1) Vložek javnega partnerja v projekt predstavljajo zemljišča, navedena v 6. členu tega odloka, stroški vezani na izvedbo predhodnega postopka po ZJZP, in sofinancerska sredstva
javnega partnerja ali javnega uporabnika projekta, s katerimi
sofinancira realizacijo javnega dela projekta. V pretežnem delu
finančna sredstva, potrebna za realizacijo projekta, zagotovi
zasebni partner. Višina javnega deleža sofinanciranja projekta
se opredeli s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Zasebni partner je zavezan k plačilu komunalnega
prispevka za del objekta, ki bo po ustanovitvi etažne lastnine pripadel zasebnemu partnerju oziroma izvedbi komunalne
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infrastrukture skladno z dogovorjenim programom opremljanja,
javni partner pa prevzema obveznost komunalnega prispevka
za svoj del.
(3) Javni partner bo skladno z določbami tega odloka in
na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjene
med javnim partnerjem in izbranim zasebnim partnerjem, za
izvedbo projekta in v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, nanj prenesel sorazmeren del
lastninske pravice na zemljiščih, ki bodo ustrezala zasebnemu
delu projekta.
(4) Partnerja si bosta prizadevala, da pridobita dodatna
sredstva iz skladov EU, EKO sklada in podobnih virov za realizacijo tega projekta. V primeru uspešnega kandidiranja bosta
partnerja sklenila aneks k pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, s katerim bosta opredelila vpliv pridobljenih sredstev na
razmerje javno-zasebnega partnerstva in razdelitev pravic in
obveznosti med partnerjema.
VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU
22. člen
(enostranski ukrepi v javnem interesu)
(1) Javni partner ima pravico, ko je to nujno potrebno, da
se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene pogodbe
o javno-zasebnem partnerstvu, da z enostranskim ukrepom
poseže v vzpostavljeno razmerje javno-zasebnega partnerstva
in zavaruje javni interes.
(2) Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko javni
partner uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu;
– izdajo obveznih navodil zasebnemu partnerju;
– razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu;
– pravico vstopa v razmerje (step-in).
(3) Ukrep javnega partnerja mora biti skladen z načelom
sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati zasebnega partnerja.
(4) Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v
javnem interesu, se podrobneje opredelijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
23. člen
(nadzor)
(1) Redni nadzor nad izvajanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izvaja javni partner. Javni partner lahko za
posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo mestne uprave ali zunanjega izvajalca.
(2) Javni partner lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo
izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki
ga podpišeta predstavnik zasebnega partnerja in predsednik
nadzorne komisije.
24. člen
(dolžnost poročanja)
Zasebni partner mora na pisno zahtevo javnega partnerja
pripraviti pisno poročilo o stanju projekta, opravljenih in potrebnih delih, morebitnih zamudah in potrebnih investicijskih ter
organizacijskih ukrepih za uspešno realizacijo projekta.
25. člen
(nadzorni ukrepi)
Če javni partner ugotovi, da zasebni partner ne izpolnjuje
obveznosti iz tega odloka ali sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu pravilno, mu lahko naloži izpolnitev teh
obveznosti z izdajo obveznih navodil.
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26. člen
(redno prenehanje)

Razmerje javno-zasebnega partnerstva redno preneha
z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank
oziroma s pretekom časa, za katerega je bila pogodba o javno-zasebnem partnerstvu sklenjena.
27. člen
(predčasno prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva predčasno preneha na načine in pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku,
podrobneje pa v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
28. člen
(sporazumna razveza pogodbe
o javno-zasebnem partnerstvu)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem razmerja javno-zasebnega partnerstva tudi sporazumno razvežeta pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Stranki se lahko sporazumeta za razvezo pogodbe
o javno-zasebnem partnerstvu v primeru, če ugotovita, da
nadaljnje opravljanje dejavnosti iz pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu ni smotrno ali mogoče. V tem primeru s pisnim
sporazumom določita vse medsebojne pravice in obveznosti, ki
izvirajo iz sporazumno razvezane pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu ter tudi postopek prevzema objektov.
29. člen
(vstop v razmerje)
(1) Javni partner si pridržuje pravico vstopiti v razmerje
javno-zasebnega partnerstva (step-in), da prepreči ali omili
resno nevarnost za zdravje in varnost osebe ali premoženja ali
okolja, ali za izpolnitev zakonskih dolžnosti. Potreba po uveljavitvi pravice vstopa v razmerje (step-in) se lahko pojavi zaradi
okoliščin, ki so izven predmeta pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu ali pa zaradi kršitev pogodbe s strani zasebnega
partnerja.
(2) Podrobneje se okoliščine in pogoji za uveljavljanje
pravice do vstopa v razmerje javno-zasebnega partnerstva
opredelijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
30. člen
(razdrtje pogodbe)
(1) Če eden od partnerjev ne izpolni svoje obveznosti,
lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod
pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in pogodbo o
javno-zasebnem partnerstvu, odstopi od pogodbe z navadno
izjavo.
(2) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu lahko z razdrtjem javnega partnerja preneha:
– če zasebni partner prevzetih obveznosti ne izvaja redno,
strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju
projekta ali javnemu partnerju povzroča škodo;
– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov
ali pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu s strani zasebnega
partnerja;
– če zasebni partner pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu krši tako, da nastaja ali bi lahko nastala večja škoda
javnemu partnerju ali tretjim osebam;
– če zasebni partner kljub pisnemu opozorilu javnega
partnerja ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen
s tem odlokom in pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu.
(3) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne javni partner postopek za enostransko razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
(4) Zasebni partner lahko razdre pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, če javni partner ne izpolnjuje svojih ob-
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veznosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu tako, da to
zasebnemu partnerju onemogoča ali znatno otežuje izvajanje
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
(5) Enostransko razdrtje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno
prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(6) S pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu se lahko
podrobneje opredeli način in pogoje, pod katerimi je dopustno
enostransko razdrtje pogodbe.
(7) S pogodbo se lahko določijo višina pogodbene kazni
in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da je
krivda za razdrtje pogodbe na strani zasebnega partnerja.
(8) Za razdrtje pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede odstopa od
pogodbe zaradi neizpolnitve.
31. člen
(prenehanje zasebnega partnerja)
(1) Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha tudi
s prenehanjem zasebnega partnerja (npr. stečaj).
(2) Razmerje javno-zasebnega partnerstva ne preneha,
če so izpolnjeni pogoji za obvezen prenos na tretjo osebo
(vstopna pravica tretjih) ali v primeru prenosa na univerzalne
pravne naslednike zasebnega partnerja (pripojitev, spojitev,
prenos premoženja, preoblikovanje …).
(3) V primeru univerzalnega pravnega naslednika zasebnega partnerja se razmerje javno-zasebnega partnerstva
prenese na njegovega pravnega naslednika skladno z določili
pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
32. člen
(prenos razmerja javno-zasebnega partnerstva)
Zasebni partner ne sme brez predhodnega pisnega soglasja javnega partnerja prenesti razmerja javno-zasebnega
partnerstva na tretjo osebo.
33. člen
(izločitvena pravica)
V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja
zasebnega partnerja (likvidacija, izbris) ima javni partner pravico, da za objekte, naprave in opremo, ki je bila vzpostavljena v
okviru razmerja javno-zasebnega partnerstva, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.
34. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-779/2020-45
Kranj, dne 15. aprila 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

KRANJSKA GORA
1321.

Sklep o prenehanju statusa javnega dobra

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
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– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o
urejanju prostora, ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20)
in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS,
št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 15. redni
seji dne 31. 3. 2021 sprejel

SKLEP
o prenehanju statusa javnega dobra
I.
Javno dobro preneha obstajati pri naslednji nepremičnini:
parceli 1403/9 katastrska občina 2167 Rateče.
II.
Po pravnomočnosti odločbe o ukinitvi statusa javnega
dobra se pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa, izbriše zaznamba javnega dobra.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati dan po objavi.
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5.
Ta odredba začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-149/2009-22
Nova Gorica, dne 8. aprila 2021
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

OSILNICA
1323.

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi
javnih parkirišč, na katerih se plačuje
parkirnina

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Odloka o ureditvi
prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96, 15/97, Uradni list RS, št. 53/15,
61/20 – Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini
Nova Gorica, 26/21) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je župan Mestne
občine Nova Gorica sprejel

ODREDBO
o spremembi Odredbe o določitvi javnih
parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
1.
V prvi točki Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih
se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 71/09, 10/11, 4/12,
20/16, 74/16) se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da
glasi:
»Na območju mesta Nova Gorica se plača parkirnina na
naslednjih javnih površinah, označenih s predpisano vertikalno
in horizontalno signalizacijo:«
2.
Besedilo 1. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Kidričeva ulica:
– vzhodna stran ulice od križišča z Vojkovo cesto do križišča z Ulico 15. septembra,
– zahodna stran ulice od križišča z ulico 15. septembra do
križišča z Vojkovo cesto,
– parkirišče na zahodni strani ulice v bližini stavbe Okrajnega sodišča Nova Gorica.«
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4.
Za besedilom 7. točke se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»Cankarjeva ulica:
– zahodna stran ulice od križišča z Rejčevo ulico do obračališča pri Glasbeni šoli Nova Gorica.«

Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat

1322.

Stran

3.
Besedilo 5. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Rejčeva ulica:
– severna stran ulice od uvoza na parkirišče za Zdravstvenim domom do križišča s Cankarjevo ulico,
– južna stran ulice od križišča s Cankarjevo ulico do križišča z Delpinovo ulico in Ulico Gradnikove brigade.«

Št. 4781-3/2020-1
Kranjska Gora, dne 31. marca 2021
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Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Občine Osilnica

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – US, 14/15 – ZUUJFO) ter 15. člena Statuta
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 75/17 –
spremembe in dopolnitve, 52/18 – spremembe in dopolnitve)
je Občinski svet Občine Osilnica na 13. redni seji dne 19. 3.
2021 sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Osilnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in sestavine odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt
Občine Osilnica (v nadaljevanju: OPN Osilnica), ki ga je izdelala družba Urbania d. o. o. v letu 2021, pod št. 088-3a-10.
(2) OPN je sestavljen iz besedila in grafičnega dela, ki se
delita na strateški in izvedbeni del.
(3) Besedilo OPN obsega naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe,
II. Strateški del,
III. Izvedbeni del,
IV. Strokovne podlage,
V. Prehodne in končne določbe,
Priloga 1 – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora.
(4) Grafični del strateškega dela OPN vsebuje naslednje
karte:
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Številka

Karta

Merilo

I.1

Zasnova prostorskega razvoja občine

1:30 000

I.2.1

Zasnova gospodarske javne infrastrukture – energetska infrastruktura

1:30 000

I.2.2

Zasnova gospodarske javne infrastrukture – infrastruktura s področja komunalnega in vodnega
gospodarstva ter varstva okolja

I.2.3

Zasnova gospodarske javne infrastrukture – prometna infrastruktura

I.3

Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij, razpršene
poselitve in razpršene gradnje

1:30 000

I.4

Usmeritve za razvoj v krajini

1:30 000

I.5

Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

1:30 000

(5) Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje
karte:
Številka

Karta

Merilo

1.

Pregledna karta Občine Osilnica z razdelitvijo na liste

1:30 000

2.

Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe prostora in ključnih omrežij
gospodarske javne infrastrukture

1:30 000

3.

Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev

1:5 000

4.

Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture

1:5 000

(6) Vsi varstveni in drugi pravni režimi so zajeti v Prikazu
stanja prostora (obvezna priloga k OPN), ki se ga sproti obnavlja. Vse omejitve in prepovedi v zvezi z namensko rabo ter
posegi v prostor izhajajo iz posameznih področnih predpisov, ki
zagotavljajo celovito varstvo okolja in se jih obvezno upošteva
tako pri načrtovanju kot pri konkretnih odločitvah v upravnem
postopku.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni
izrecno določen, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve
tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja, graditve objektov in posameznih sektorskih predpisov.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. STRATEŠKI DEL

II. 2 IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA
RAZVOJA OBČINE
4. člen
(usmeritve iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov
in prostorsko odgovarjajočih sektorskih dokumentov)
V prostorskem aktu so upoštevana izhodišča in usmeritve
iz naslednjih dokumentov:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni
list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04),
– Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013,
– Regionalni razvojni program Jugovzhodne Slovenije za
obdobje 2007–2013,
– Sektorski nacionalni programi oziroma njihovi operativni
programi,
– Drugi akti, s katerimi se na podlagi predpisov načrtuje
razvoj oziroma širitev posameznih objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture.
5. člen

II. 1 SPLOŠNE DOLOČBE

(osnovne ugotovitve, ki izhajajo iz analiz stanja,
teženj in možnosti prostorskega razvoja)

3. člen
(vsebina strateškega dela)
(1) Besedilo strateškega dela OPN vsebuje naslednja
poglavja:
1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine,
2. Zasnova prostorskega razvoja občine,
3. Zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra lokalnega pomena,
4. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
5. Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
za posamezna morfološko in funkcionalno zaokrožena območja,
6. Določitev in usmeritve za izdelavo urbanističnih načrtov.

ško.

(1) Občino opredeljuje obmejna lega z Republiko Hrva-

(2) Občina je majhna (36,6 km2) z malo prebivalci
(429 prebivalcev) in redko poseljena (5 prebivalcev/km2).
(3) V občini je po registru prostorskih enot opredeljenih
19 naselij, ki imajo večinoma strnjeno zasnovo in so glede na
konfiguracijo terena pretežno locirana v zahodnem hribovitem
delu in ob Kolpi.
(4) Občina ima neugodno starostno strukturo, neugoden
indeks staranja ter slabo izobrazbeno strukturo prebivalstva.
(5) Gospodarstvo je slabo razvito. Prometna odmaknjenost, obmejna lega, prostorske omejitve, neugodne socioekonomske razmere in podobni omejitveni dejavniki so razlog za
omejen razvoj delovnih mest.
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(6) Prometno je občina slabo prehodna.
(7) Prednost občine predstavlja velik delež sklenjenih
naravno ohranjenih gozdnih površin, ki predstavljajo več kot
88 % površine občine.
(8) Neizkoriščeni turistični potenciali, kjer prednost predstavlja predvsem velika ohranjenost naravnih in kulturnih danosti, na celotnem območju občine.
(9) Opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo je
pomanjkljiva.
6. člen
(razvojne potrebe v občini ter razvojne potrebe države
in regije)
(1) Občina ima potrebe po novih stavbnih zemljiščih, za
namene stanovanjske gradnje lokalnega prebivalstva in turistične infrastrukture.
(2) Izboljšati dostopnost in komunikacije v občini in na
medobčinskem nivoju.
(3) Dvigniti nivo oskrbe z družbeno infrastrukturo in storitvenimi dejavnostmi.
(4) Izkoristiti potencial občine za razvoj turizma in rekreacije.
(5) Občina si prizadeva opremiti naselja s komunalno
infrastrukturo in zgraditi omrežja za nove tehnologije.
(6) Širitve pokopališč in ureditev ustreznih parkirnih površin za potrebe pokopališč.
(7) Kažejo se potrebe po razvoju kmetijstva v povezavi
z vključevanjem turizma in razvojem dopolnilnih dejavnosti,
predvsem v bolj odmaknjenih naseljih.
7. člen
(medsebojni vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Medobčinsko sodelovanje je najmočnejše s sosednjo
Občino Kostel, na ravni regije pa je Občina Osilnica navezana
predvsem na Kočevje kot središče medobčinskega in regionalnega pomena.
(2) Za Občino Osilnica je pomembno tudi čezmejno sodelovanje z Republiko Hrvaško, kjer je glavna navezava predvsem v smeri Reke.
(3) Na področjih kot so razvoj urbanega regionalnega
sistema, razvoj delovnih mest oziroma poslovnih in proizvodnih con, ureditev boljših prometnih povezav in komunalne
infrastrukture, vzpostavitev regionalnih povezav okoljskih dejavnosti, turizma, kulture ipd., občina sodeluje v okviru regije
Jugovzhodna Slovenija.
8. člen
(cilji prostorskega razvoja)
(1) Širijo se naselja v katerih ni več primernih prostih zemljišč za razvoj in kjer se pojavi interes lokalnega prebivalstva
po širitvi stavbnih zemljišč za potrebe individualne gradnje. Pri
prostorskem razvoju ima prednost smiselno zaključevanje naselij in širitve, ki so prostorsko povezane z obstoječimi naselji.
(2) Izboljšala se bo oskrba razvojnih središč in opremljenosti z družbeno infrastrukturo. Nujna je zaključitev del na
domu za starejše občane in vzpostavitev obratovanja doma.
Zaželeno je tudi, da se zagotovi prostore za izvajanje dodatnih
aktivnosti mladih.
(3) Obnovilo in zagotovilo se bo ustrezno prometno infrastrukturo, ki bo omogočila povezanost v občini in povezanost
občine s sosednjimi območji. Za hitrejšo povezavo z Občino
Kostel bi bilo potrebno zgraditi predor pri Sveti Ani.
(4) Potenciale naravne in kulturne krajine na celotnem
območju občine se bo izkoriščalo za potrebe razvoja športa in
rekreacije v povezavi z razvojem turizma. Poleg tega se bo vlagalo v turistično infrastrukturo, večanje prenočitvenih kapacitet,
vzpostavitev turističnih kmetij, trženje lokalnih proizvodov ipd..
(5) V naseljih se bo dogradilo manjkajočo komunalno
infrastrukturo. Prioriteta na tem področju so kanalizacijski vodi,
gradnja čistilnih naprav, prenova in dograditev vodovodnega
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omrežja, obnova in izgradnja občinskih cest ter obnova in
izgradnja ostalega omrežja gospodarske javne infrastrukture.
(6) Ohranjalo se bo kvalitetna območja razpršene poselitve in preprečevalo njihovo praznjenje.
(7) Zagotavljalo se bo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
(8) Ohranjalo se bo kulturno in naravno dediščino v povezavi z naravi neškodljivimi oblikami rekreacije in turizma.
(9) Prenovilo se bo naselbinska jedra Osilnice in Ribjeka.
II. 3 ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE
9. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti)
(1) Razvoj poselitve in dejavnosti se usmerja v središča,
prednostni območji za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti
predstavljata naselje Osilnica v povezavi z naseljem Sela. V
obeh naseljih se bo krepilo obstoječe in razvijalo nove raznovrstne dejavnosti ter bivanje. Za razvoj naselij se bo zagotavljalo
tudi zadostne prostorske možnosti, ob upoštevanju omejitev
v prostoru.
(2) Zmerni razvoj poselitve je predviden v naseljih Ribjek,
Bosljiva Loka in Mitroviči, kjer se bo zagotavljalo površine za
namen širjenja poselitve, in sicer z načrtovanjem zgostitve
in zaokrožitve stavbnih zemljišč ter zmernimi širitvami. Večji
razvoj dejavnosti se v teh naseljih ne načrtuje, možen pa je
razvoj posameznih spremljajočih dejavnosti, ki niso moteče
za bivanje.
(3) V naseljih zahodnega hribovitega dela občine se poselitev ohranja in zmerno razvija. Širitve so možne za potrebe
kmetijskih gospodarstev, individualne gradnje in spremljevalnih
dejavnosti lokalnega prebivalstva. Ta naselja so Žurge, Papeži,
Bezgarji, Bezgovica, Zgornji Čačič in Padovo pri Osilnici.
(4) Ostala poselitev v občini se ohranja v povezavi s
turistično in počitniško dejavnostjo, ter različnimi oblikami dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Na teh območjih se preprečuje
odseljevanje tako, da se spodbuja ohranjanje ekstenzivnega
kmetijstva in razvoj dopolnilnih dejavnosti (drobna obrt, domača
obrt, čebelarstvo, kmetije odprtih vrat ipd.) ter turizma.
(5) Neposeljena in pretežno gozdnata območja planotastega sveta Borovške gore se ohranja v obstoječem stanju.
10. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijami naselij)
(1) V policentričnem urbanem sistemu Slovenije predstavlja naselje Osilnica v povezavi z naseljem Sela, s katerim se
prostorsko in funkcijsko povezuje, lokalno središče. Lokalno
središče zagotavlja prebivalcem naselji in zaledja poleg možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje še osnovno zdravstveno oskrbo, poslovno
proizvodne dejavnosti, družbene dejavnosti ter možnosti za
šport in rekreacijo. Na občinski ravni ima naselje Osilnica, v
povezavi z naseljem Sela, vlogo občinskega središča, ki se bo
v prihodnosti krepilo.
(2) Ostala naselja so: Žurge, Papeži, Bezgarji, Bezgovica,
Zgornji Čačič, Padovo pri Osilnici, Ribjek, Bosljiva Loka in Mirtoviči. Ta naselja ostajajo brez središčnih funkcij, so pretežno
ruralnega značaja in nimajo pomembnejše vloge v omrežju
naselij, v njih sta prevladujoča kmetijstvo in bivanje. Spodbuja
se razvoj posameznih spremljajočih dejavnosti, ki niso moteče
za bivanje.
11. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij
v občini in regiji)
(1) Občina je predvsem zaradi obmejne lege in morfologije terena prometno odmaknjena. Glavna prometnica je vezana
na dolino Kolpe, kjer poteka državna cesta, ki proti jugu Osilnico povezuje z Občino Kostel, proti severozahodu pa, preko
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mejnega prehoda Osilnica, s sosednjo državo Hrvaško. Druga
pomembna državna prometna povezava poteka v smeri severozahod in preko planotastega sveta Borovške gore povezuje
Osilnico z Občino Kočevje.
(2) Omrežje lokalnih cest je primerno razvejano in povezuje vsa naselja v občini.
12. člen
(druga za občino pomembna območja)
(1) Območja prepoznavnih naravnih kvalitet prostora so
strme kraške stene, ki se spuščajo proti dolini Kolpe (Žurgarska in Taborska stena, Loška stena in stena Krokar) in celoten
obvodni prostor Kolpe in Čabranke. Omenjene lokacije imajo
potencial za razvoj športnih dejavnosti kot so rafting, kopanje,
plezanje, pohodništvo, izletništvo, ogled naravnih znamenitosti
ipd. v povezavi z ostalo turistično ponudbo občine.
(2) V občini sta dva večja vodotoka Čabranka in Kolpa,
ki predstavljata mejni reki z Republiko Hrvaško, poleg tega pa
imata pomembno vlogo v razvoju turističnih dejavnosti. Z vidika
naravnih kvalitet prostora je še posebej pomembna soteska
Mirtovičkega potoka s kraškim izvirom, ki predstavlja eno redkih ohranjenih območij naravne dediščine. Manjši vodotoki v
občini so še: Belica, Vezanski potok, Ribiški potok in Sušica.
(3) Območja prepoznavnih ustvarjenih kvalitet prostora
predstavljajo naselbinska jedra naselij Osilnica in Ribjek, ter
posamezni objekti stavbne dediščine v različnih naseljih. Pomembna je tudi kulturna krajina – Ribjek, ki se razteza vse od
naselja Ribjek pa do Sv. Ane. Oblikovala se je skozi večletno
kmetijsko rabo in danes prostoru daje veliko doživljajsko vrednost.
(4) V občini ni območja za pridobivanje mineralnih surovin
niti odlagališča odpadkov.
II. 4 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE LOKALNEGA POMENA
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
13. člen
(gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena)
(1) Med vsemi naselji sta z gospodarsko javno infrastrukturo najbolje opremljeni lokalni središči Osilnica in Sela,
zato se tam predvideva nadgradnja obstoječe infrastrukture. V
ostalih naseljih pa se glede na potrebe in razpoložljiva sredstva načrtuje izgradnja nove in obnova obstoječe gospodarske
infrastrukture.
(2) V Občini Osilnica je sedem pokopališč, ki so locirana
v naseljih Žurge, Papeži, Osilnica, Spodnji Čačič, Ribjek in
Bosljiva Loka. Predvidena je širitev pokopališča v Osilnici, ter
izgradnja mrliških vežic na vseh pokopališčih.
(3) Javna razsvetljava je vzpostavljena v vseh večjih
naseljih. Trenutno stanje je primerno, vendar se bo opremljanje območij v prihodnosti vseeno nadaljevalo. Lastnik javne
razsvetljave je Občina Osilnica, ki ima namen opremiti vsa
območja, kjer je to potrebno in uvesti enoten standard varčnih
in okolju prijaznih svetil ter okolju prijazen režim osvetljevanja,
saj je javna razsvetljava v občini velik porabnik energije.
14. člen
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dernizacija. Za vsak poseg v varovalni pas državne ceste je
potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.
(3) Omrežje lokalnih cest in javnih poti je primerno razvejano in povezuje vsa naselja v Občini. Predvidena je sanacija
lokalne ceste 305051 Ribjek–Padovo in 305022 Križmani–Podvrh. Občina ima za cestno omrežje sprejet Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica. Dolžina lokalnih cest
je 13,16 km, javnih poti pa 6,023 km.
(4) Pomembno povezavo v smislu medobčinskega povezovanja predstavlja tudi stara cesta Žurge–Črni Potok pri
Dragi, ki predstavlja edino povezavo z Občino Loški Potok,
vendar je trenutno nekategorizirana, izvedena v makadamu in
potrebna obnove.
(5) Načrtuje se obvoz vasi Sela, ki bi omogočil direkten
dostop do maloobmejnega prehoda Zamost.
(6) Mejni prehod Osilnica (Zamost) ima status mejnega
prehoda za obmejni promet in predstavlja glavno prometno
povezavo z Republiko Hrvaško.
(7) Nujna je obnova in ureditev avtobusnih postajališč. Za
rešitev prometa za pešce se predvideva izgradnja pločnika na
relaciji Sela–Osilnica.
(8) Občina ima tudi nekaj pohodniških in kolesarskih poti,
ki vodijo do naravnih in kulturnih znamenitosti in razglednih
točk.
15. člen
(elektronske komunikacije)
(1) Območje Občine Osilnica s telekomunikacijsko dejavnostjo pokriva Telekom Slovenije d.d.. Večina naselij v občini
ima zgrajeno telefonsko omrežje.
(2) Telefonska centrala v Osilnici je potrebna prenove.
(3) Občina nima telekomunikacijske mreže, ki bi omogočala razvoj najsodobnejše telekomunikacijske tehnologije.
Ureditev kabelske televizije ni mogoča, sprejem televizijskih in
radijskih signalov pa je slab oziroma ga ni.
(4) Večina gospodinjstev nima možnosti internetne povezave. Za občino je pomemben razvojni cilj povečanje mobilnosti s sistemom telekomunikacij, kamor štejemo širokopasovna
omrežja, internetne priključke in pokritost s TV signali.
16. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Električno energijo zagotavlja Elektro Ljubljana, Poslovna enota Kočevje, ki ima omrežje primerno razvejano.
Na območju Občine Osilnica se načrtuje izgradnja treh 20 kV
kabelskih povezav za potrebe vključitve dveh novih transformatorskih postaj. Prav tako je v planu pokablitev daljnovoda
DV Draga. Preostali razvoj distribucijskega omrežja za električno energijo bo poleg predvidenih sprememb potekal v
odvisnosti od nadaljnjega razvoja občine.
(2) V občini sta tudi dve mali hidroelektrarni, ki se ob izrednih primerih lahko vključita v električno omrežje. Mali hidroelektrarni se nahajata na vodotokih Mirtoviški potok in Belica.
(3) Prenosnega plinovodnega omrežja na območju občine
ni in se ga ne načrtuje.
(4) Občina ima sprejet Lokalni energetski koncept.
17. člen

(prometna infrastruktura)

(infrastruktura s področja komunalnega in vodnega
gospodarstva ter varstva okolja)

(1) Po dolini reke Kolpe poteka državna cesta R3 657,
ki proti jugu Osilnico povezuje z Občino Kostel, proti zahodu
pa s sosednjo državo Hrvaško. V smeri proti Občini Kostel se
pri Sveti Ani načrtuje izgradnja predora. V Selu se na državno
cesto R3 657 priključuje državna cesta R3 656. Preko slednje
prometnice je Občina Osilnica v severovzhodni smeri povezana
s Kočevsko Reko.
(2) Po skrajnem severu občine poteka odsek državne
turistične ceste RT 916, ki prečka občino v smeri Loški Potok–Kočevska Reka in za katero je prav tako predvidena mo-

(1) Kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v naseljih Osilnica
in Sela. Zaključi se s centralno biološko čistilno napravo s priključno močjo 370 populacijskih enot. Kanalizacijsko omrežje
se bo po potrebi nadgrajevalo in obnavljalo. Za omenjeni naselji
je izdelan tud kataster kanalizacijskega omrežja, ki se bo po
potrebi dopolnjeval. Načrtovana je rekonstrukcija obstoječe
čistilne naprave.
(2) Skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Osilnica se v ostalih
naseljih kanalizacijsko omrežje ne bo gradilo, ampak si bodo
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občani urejali odvajanje in čiščenje odpadnih voda individualno. V naseljih z večjim številom prebivalcev (Ribjek in Bosljiva
Loka) je predvidena izgradnjo skupne male čistilne naprave za
več objektov.
(3) Vodni viri za potrebe prebivalstva so vezani na številne izvire, zajetja, vodohrane in črpališča. Občina se z vodo
oskrbuje iz črpališč Bezgarji, Bezgovica, Žurge in Ribjek. V
javnem upravljanju so trije vodovodni sistemi: Osilnica, Ribjek
in Žurge. Z vodo iz osrednjega sistema Osilnica se oskrbujejo
vasi Bezgarji, Bezgovica, Padovo pri Osilnici, Podvrh, Sela in
Osilnica. Z vodo iz vodovodnega sistema Ribjek, ki se napaja
iz vrtine in vodohrama, so oskrbovane vasi Ribjek, Ložec in
Bosljiva Loka. Naselje Žurge s sedmimi prebivalci se oskrbuje
iz rezervoarja in prenosnika v Žurgah.
(4) 69,3 % prebivalcev občine se oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda, z individualno vodoodskrbo pa 30,7 %.
(5) Potrebno je vzpostaviti kataster vodovodnih sistemov
in zamenjati cevi vodovoda na odsekih, kjer je le-ta grajen iz
neustreznih materialov.
(6) Koncesijo za odvoz odpadkov ima podjetje Saubermacher d.o.o. Obstaja sistem ločenega zbiranja komunalnih
odpadkov, pri čemer se ti ločujejo na samem izvoru. Občina
načrtuje ureditev nove sortirnice in balirnice odpadkov nad
naseljem Sela.
(7) Občina Osilnica ima sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
II. 5 USMERITVE ZA RAZVOJ POSELITVE IN CELOVITO
PRENOVO TER PRIKAZ OKVIRNIH OBMOČIJ NASELIJ,
RAZPRŠENE POSELITVE IN RAZPRŠENE GRADNJE
18. člen
(okvirna območja naselij in razpršene poselitve)
(1) Območja naselij so: Osilnica v povezavi s Seli, Ribjek,
Bosljiva Loka, Mirtoviči, Žurge, Papeži, Bezgarji, Bezgovica,
Zgornji Čačič in Padovo pri Osilnici.
(2) V celotni občini, še posebej pa v hribovitih delih, se
pojavljajo območja razpršene poselitve. Naselja, ki se vključujejo med razpršeno poselitev so: Belica, Donji Žagari, Strojiči,
Podvrh, Križmani, Spodnji Čačič, Malinišče, Ložec, Grintovec
pri Osilnici in Malne.
19. člen
(okvirna območja razpršene gradnje)
V Občini Osilnica ni območij razpršene gradnje.
20. člen
(usmeritve za razvoj poselitve)
(1) Za potrebe individualne stanovanjske gradnje lokalnega prebivalstva je po potrebi predvidena širitev naselij Osilnice
v povezavi s Seli.
(2) Notranji razvoj je predviden v naseljih: Osilnica v povezavi s Seli, Zgornji Čačič in Ribjek. V teh naseljih se predvideva zgoščevanje grajenih struktur znotraj obstoječih stavbnih
zemljišč in sicer tako, da se dopolni obstoječa struktura, kjer
je to oblikovno in funkcionalno smiselno. Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter
povezave z odprto krajino.
(3) Celovito se bo prenavljalo naselbinsko jedro naselij
Osilnica in Ribjek. Pri tem se bo obnovilo in revitaliziralo obstoječe objekte, ki predstavljajo kvalitetno arhitekturo obravnavanega območja. Potrebno je ohraniti tradicionalne arhitekturne in
krajinske vedute ter pri novogradnjah upoštevati tradicionalne
vzorce.
(4) V ostalih naseljih se predvideva zaokroževanje in
zapolnjevanje vrzeli ter manjše širitve za potrebe posameznih objektov lokalnega prebivalstva, kjer je to oblikovno in
funkcionalno smiselno. Nova območja za pozidavo morajo biti
dostopna in z možnostjo priključevanja na gospodarsko javno
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infrastrukturo, zagotovljeno pa mora biti tudi varovanje naravnih
in kulturnih kakovosti prostora ter varstvo okolja.
(5) Na območjih, kjer je razpršena poselitev opredeljena
kot avtohton poselitveni vzorec, se obstoječa poselitev ohranja
ter oblikovno in funkcionalno nadgrajuje. Možna je gradnja
novih objektov z enako ali združljivo namembnostjo glede na
tipološke, morfološke in programske značilnosti območja.
21. člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) Pri razporejanju dejavnosti v prostoru se izhaja iz do
sedaj veljavne planske razporeditve dejavnosti in izoblikovanih
ciljev prostorskega razvoja. V naseljih prevladuje bivanje in
podeželska dejavnost s kmečkimi in polkmečkimi gospodarstvi,
pred drugimi dejavnostmi. Podeželska dejavnost je namenjena
površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju pa tudi
občasnemu bivanju ter turistični infrastrukturi.
(2) Oskrbne in storitvene dejavnosti, družbene dejavnosti
ter poslovno-proizvodnje dejavnosti so nanizane predvsem
v občinskem središču Osilnica v povezavi z naseljem Sela.
Omenjene dejavnosti v povezavi s športno rekreacijskimi in
turističnimi dejavnostmi se bodo v teh dveh naseljih še dodatno
krepile, spodbujal pa se bo tudi razvoj novih dejavnosti.
(3) V ostalih naseljih se omogoči razvoj dejavnosti, ki niso
moteče za kmetijstvo in bivanje, to je mirna obrt in storitvene
dejavnosti, ki imajo vlogo dopolnilnih dejavnosti v bivalnem
okolju. Pri razvoju novih spremljevalnih dejavnosti imajo prednost naselja Ribjek, Bosljiva Loka in Mirtoviči.
(4) Druge dejavnosti, ki so povezane s kmetijskimi in dopolnilnimi dejavnostmi na podeželju (žage, proizvodnja lesnih
izdelkov, pridelava lesne biomase …) in lahko pomenijo motnjo
za bivalno okolje, se lahko po predhodni prostorski in okoljski
preveritvi načrtuje na lokacijah izven naselij. Izven naselij se
izjemoma omogoči tudi umestitev dejavnosti, ki morajo biti locirane v odprtem prostoru zaradi naravnih ali kulturnih danosti
(rekreacijska, športna in turistična območja).
(5) Razvoj turizma se bo usmerjal v razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti in nastanitvenih kapacitet, pri čemer se prednostno razvija obstoječi hotelski tip nastanitve v naselju Sela
in opuščeni turistični objekt neposredno ob reki Kolpi zahodno
od naselja Ribjek. Spodbuja se tudi alternativne nastanitvene
možnosti v obliki avtokampov, ter oddajanje sob oziroma apartmajev. V podeželskih naseljih zahodnega hribovitega dela občine se spodbuja razvoj tržnih niš v okviru razvoja kmetijstva in
dopolnilnih dejavnosti, povezanih s turizmom in skladnih s cilji
ohranjanja naravne in kulturne dediščine. V povezavi z razvojem turizma je nujna tudi izgradnja ustrezne javne, prometne
in komunalne infrastrukture.
22. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Urbanistični načrt se izdela za naselje Osilnica v povezavi s Seli.
(2) Oblikovalske usmeritve se lahko pri natančnejšem
načrtovanju dopolnijo ter prilagodijo konkretnim potrebam in
možnostim oziroma jih natančneje opredeli prostorski izvedbeni akt.
(3) Temeljne stalnice oblikovanja naselja so varovanje
značilnih vedut in historičnega tkiva ter kvalitetnih grajenih in
naravnih ambientov. Oblikotvorno pomembna prvina naselja je
zasnova zelenih in grajenih robov. Zato je potrebno z novo zazidavo jasno izoblikovati rob mesta, predvsem z ustvarjanjem
naravnih in grajenih robov, zaslonov, predvsem ob vpadnici na
robu naselja Osilnica. Višinski gabarit naselij bo umirjen, s posameznimi že obstoječimi vidnimi poudarki – cerkev Sv. Petra
in Pavla. Umirjen gabarit naselja se predvideva predvsem za
območje širitve centralnih dejavnosti, z namenom ohranjanja
skladnih višinskih gabaritov z že obstoječimi objekti. Dominante, tako naravne kot tudi grajene, je potrebno varovati pri
opredelitvi gabaritov in usmerjenih pogledov nanje.
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II. 6 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI
23. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti vezane
na naravne vire)
(1) V Občini Osilnica je malo ravnega sveta za obdelovanje, prst pa je tanka in nesklenjena. Prevladujejo trajni travniki
in pašniki, nekaj je tudi ekstenzivnih sadovnjakov in njivskih
površin. Razvojna območja za kmetijstvo predstavljajo najboljša kmetijska zemljišča, ki imajo potencial za obdelovanje in
kmetijsko pridelavo. Kmetijstvo v Občini Osilnica nima tržnega
značaja, vendar pa obstaja razvojna perspektiva v dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah. Praznjenje naselij hribovitega dela občine in opuščanje kmetijske rabe se preprečuje s spodbujanjem
ekstenzivnega kmetijstva v povezavi z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijah in turistično ponudbo. Spremljajoče dejavnosti, ki
služijo razvoju turizma in rekreacije, se prednostno usmerja
v neizkoriščene objekte znotraj naselij. Če te možnosti ni, so
dovoljene tudi dopolnilne gradnje, ki upoštevajo urbanistične in
arhitekturne značilnosti naselja (orientacija in velikost objekta,
postavitev objektov na parceli …). Ohranja in vzpodbuja se ekstenzivna raba travišč in sonaravno kmetovanje (brez uporabe
fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil ter pozna košnja
travišč), ohranja se mozaičnost krajine, posamezna drevesa,
grme in mejice.
(2) Prepoznana so območja zaraščanja kmetijskih zemljišč, ki se jih ohranja v kmetijski planski rabi in so prednostno
namenja ponovni rekultivaciji.
(3) Gozdovi zavzemajo 88 % vseh površin v Občini Osilnica in so za občino tudi gospodarsko pomembni. Gospodarjenje z gozdovi je ob zagotavljanju ekoloških in socialnih
funkcij gozdov usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je
pomembna podlaga za razvoj lesne industrije, prav tako pa je
dohodek od lesa pomemben za ohranitev in razvoj hribovskih
kmetij in podeželja. Velik delež občine pokriva varovalni gozd,
kjer se ohranjajo strnjeni gozdni kompleksi in stalna pokrovnost
tal. V občini se nahajajo tudi trije gozdni rezervati: Firštov rep,
Borovec in Pragozd Krokar, ki služijo v raziskovalne namene.
Območja gozdov, varovalnih gozdov in gozdov s posebnim
namenom, gozdove s poudarjeno ekološko, socialno in proizvodno funkcijo ter gozdove, ki poraščajo strma, erodibilna
pobočja se ohranja kot sklenjene komplekse.
(4) Občina Osilnica ima redko rečno mrežo, večja vodotoka v občini sta Čabranka in Kolpa. Zaradi razmeroma dobre
naravne ohranjenosti in doživljajske vrednosti predstavljata reki
velik rekreacijski in turistični potencial občine. Pomembnejši
vodotoki so še Belica, Vezanski potok, Ribiški potok, Sušica in
Mirtoviški potok. Kraški izviri predstavljajo poglaviten vir pitne
in sanitarne vode. Kvaliteto vode se bo izboljšalo s celostno
ureditvijo odvajanja komunalnih vod.
(5) Ohranja in spodbuja se razvoj raznovrstnih turističnih
in prostočasnih dejavnosti z izkoriščanjem potencialov naravne
in kulturne dediščine na celotnem območju občine. Največji
potencial z vidika turizma pa predstavlja dolina reke Kolpe in
obkolpski prostor. Glavna razvojna območja za turizem in rekreacijo so tako vezana na obvodni prostor Čabranke in Kolpe,
ter na hribovito območje z vizualno izpostavljenimi kraškimi
stenami. Ob vodotokih se vzpodbuja razvoj vodnih in obvodnih
športov ter raznovrstne turistične ponudbe, v hribovitem območju pa predvsem pohodništvo, kolesarjenje in plezanje. Vse
omenjene tipe športnih dejavnosti se bo krepilo v kombinaciji z
ostalimi primernimi tipi rekreacije.
24. člen
(območja prepoznavnih kvalitet in vrednot prostora)
(1) Z vidika krajinske dediščine, je pomembna predvsem
kulturna krajina ob reki Kolpi, ki se razteza od naselja Ribjek
pa vse do Občine Kostel. Kvaliteto prostora predstavlja reka
Kolpa z bogato obrežno vegetacijo in mozaično kulturno krajino
na razširjenih delih doline, pa tudi prehodi v strma pobočja in
značilni poselitveni vzorci nanizani po dolini reke.
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(2) Z urbanističnega vidika sta najkvalitetnejši stari jedri
naselij Osilnica in Ribjek. V teh dveh naseljih se varuje značilne
robove naselja in odnose med volumni, vzdržuje se gradbene
linije ter značilno parcelacijo. Prav tako se ohranja silhueta
naselij in značilni pogledi. Natančne urbanistična in oblikovna
merila bodo podana v urbanističnih načrtih.
(3) Arhitekturno pomembni so predvsem posamezni izstopajoči objekti stavbne dediščine in sakralni objekti v občini.
Pomembnejša profana stavbna dediščina se nahaja v naseljih:
Bosljiva Loka, Mirtoviči in Malinišče. Te objekte se ohranja in
sanira, ter v njih vsaj delno ohranja dejavnost, ki so ji bili izvorno namenjeni. Njihovo revitalizacijo se poskuša zagotoviti tudi
z vključevanjem v turistično rekreacijsko ponudbo. V občini se
nahaja tudi šest cerkva, ki se jih skupaj z njihovim ambientom
ohranja in vzdržuje.
25. člen
(območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Po podatkih Geološkega zavoda Slovenije je območje
Občine Osilnica ogroženo z vidika pojavljanja plazov. Plazovito
bolj ogrožen je predvsem severozahodni in zahodni del občine.
Glede na oceno ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v primeru plazov je ogroženo predvsem premoženje.
Glede na lokalni obseg nesreče in možnosti hitre sanacije je
ogroženost prebivalcev, živali, premoženja in kulturne dediščine kratkotrajna in majhna. V občini so trije plazovi, ki ogrožajo
cestno infrastrukturo, in jih je občina predlagala za vključitev v
državni načrt za sanacijo plazov.
(2) Poplavna ogroženost v Občini Osilnica je majhna.
Manjše poplavne površine se pojavljajo ob večjih vodotokih
pretežno v jesenskem in spomladanskem času, ob nenadnih
dotokih velike količine vode (vodne ujme) pa tudi v poletnem
času. Katastrofalne poplave niso zabeležene. Občina ima izdelan Načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju Občine Osilnica (oktober 2008). Varstvo pred poplavami v celoti
obsega preventivo, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti
za zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic poplav
in obnovo. To pomeni, da Občina Osilnica poskrbi za čiščenje
strug, brežin, največkrat pa čiščenje smeti s cestišča, katerega
deroča voda nanese.
(3) Celotno območje Občine Osilnica je uvrščeno v 7. stopnjo po EMS potresni lestvici, kar sodi med višje vrednosti.
Občina ima izdelan Načrt zaščite in reševanja ob potresu na
območju Občine Osilnica (oktober 2008). Varstvo pred potresi
v celoti obsega preventivo, vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje
posledic in obnovo.
(4) Območje Občine Osilnica je uvrščeno v 3. kategorijo
požarne ogroženosti, to je srednja požarna ogroženost. Občina
ima izdelan Načrt zaščite in reševanja ob požaru na območju
Občine Osilnica (oktober 2008).
26. člen
(zaščita in reševanje)
(1) Zdravstveno pomoč na območju Občine Osilnica nudijo Zdravstvena postaja Osilnica, Zdravstveni dom Kočevje,
Univerzitetni Klinični center Ljubljana in Novo mesto.
(2) V primeru naravnih nesreč bo občina urejala začasno
nastanitev in oskrbo prizadetih prebivalcev.
(3) Občina bi uredila sprejemališča za evakuirane, začasna bivališča, nastanitev prebivalstva, oskrbo z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami ter zbiranje in razdeljevanje
humanitarne pomoči. Oskrba ogroženih prebivalcev zajema
sprejem, nastanitev in oskrbo s hrano, pitno vodo, obleko in
drugimi življenjskimi potrebščinami. Če se zaradi posledic nesreče prebivalci dalj časa ne morejo vrniti na svoje domove, se
jih premesti v evakuacijske sprejemne centre oziroma poišče
možnost za trajno nastanitev.
(4) Za odlaganje ruševin in drugega materiala se uporablja začasne deponije. Za človeške žrtve bi se odprli dodatni
grobovi v okviru lokalnih pokopališč.
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(5) V občini deluje eno gasilsko društvo, in sicer PGD
Osilnica. Za tehnično reševanje in reševanje pri prometnih
nesrečah je pristojno PGD Kočevje. Sile in sredstva za zaščito
in reševanje zadostujejo za reševanje ob manjših nesrečah, v
primeru večjih nesreč se za pomoč zaprosi sosednje občine in
regijski štab CZ.
27. člen
(območja in objekti za potrebe obrambe)
V občini ni območij in objektov za potrebe obrambe.
II. 7 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE
RABE ZEMLJIŠČ
28. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Obstoječa stavbna zemljišča ohranjamo. Širitve so
zasnovane tako, da omogočajo doseganje ciljev prostorskega
razvoja občine in sledijo usmeritvam za razvoj poselitve in
usmeritvam za razvoj v krajini. V podeželskih naseljih, vaseh
in zaselkih je možna gradnja znotraj vrzeli, na nezadostno
izkoriščenih površin in na robovih naselij, s čimer se posledično izboljšajo pogoji za bivanje in opravljanje kmetijskih in
dopolnilnih dejavnosti. Poselitev v manjšem obsegu širimo v
naseljih Osilnica v povezavi z naseljem Sela, Bosljiva Loka,
Ribjek, Zgornji Čačič, Bezgovica in Padovo. Spreminjanje kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna se izven območij strnjene
pozidave lahko izvaja zaradi potreb razvoja gospodarske javne
infrastrukture ter turizma in rekreacije.
(2) Kmetijska zemljišča se v manjšem obsegu zmanjšujejo na račun širitev stavbnih zemljišč in zaradi usklajevanja z
dejanskim stanjem v prostoru.
(3) Gozdna zemljišča se povečajo glede na uskladitev
z dejanskim stanjem v prostoru. Znotraj sklenjenih območij
gozdov in kmetijskih zemljišč spremembe v stavbna zemljišča
za potrebe poselitve niso mogoče.
(4) Vodna zemljišča ostajajo v enakem obsegu. Ostale
vodne površine, kjer je voda trajno ali začasno prisotna se
opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne kot vodna
zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva
dejansko stanje na terenu in vodotoke ter stoječe celinske vode
obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.
(5) V Občini Osilnica po namenski rabi prostora ni opredeljenih območij drugih zemljišč.
29. člen
(usmeritve za določitev prostorsko izvedbenih pogojev)
(1) V naseljih prevladuje stanovanjska, kmetijska in turistična dejavnost.
(2) V pretežno urbaniziranih naseljih se dovoljuje poselitev manjše gostote, in sicer kot enostanovanjska gradnja.
(3) V naseljih Osilnica v povezavi z naseljem Sela,
Bosljiva Loka in Ribjek se usmerja gradnja zmernih gostot
do 15 preb/ha.
(4) V ostala ruralna naselja se usmerja gradnja manjših
gostot do 10 preb/ha.
(5) Kjer je mogoče se opremljanje z gospodarsko javno
infrastrukturo rešuje v skupnem sistemu, za več naselij skupaj. Posamezni komunalni vodi se dograjujejo. V ostalih delih
se opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo (vodovod,
odvajanje odpadnih voda) rešuje v okviru posameznih naselij.
(6) Na celotnem območju Občine Osilnica se spodbuja turistične in kulturne dejavnosti, skladne z omejitvami v prostoru.
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III. IZVEDBENI DEL
III. 1 SPLOŠNE DOLOČBE
30. člen
(vsebina izvedbenega dela)
(1) Izvedbeni del določa:
– območja namenske rabe prostora,
– prostorske izvedbene pogoje.
(2) Izvedbeni del je potrebno upoštevati pri izdaji gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov in stavb, pri prostorskem
umeščanju in gradnji enostavnih in nezahtevnih objektov, pri
spremembi namembnosti objektov ter rabe prostora in pri drugih posegih v prostor, ki jih določajo drugi predpisi.
(3) Poleg določb tega izvedbenega dela je potrebno pri
graditvi objektov, pri spremembi namembnosti objektov ter rabe
prostora in pri drugih posegih, ki jih določajo predpisi, upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo javno-pravne
režime v prostoru in na podlagi katerih je v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje ter soglasja. Dolžnost upoštevanja teh pravnih režimov velja tudi v primeru,
kadar to ni navedeno v tem prostorskem načrtu.
31. člen
(stopnja natančnosti mej)
(1) Meje enot urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu:
enota urejanja) so določene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih orto-foto načrtov različnih meril in prikazane
na zemljiškem katastru v merilu 1:5000. Kjer meje enot ne
potekajo po parcelni meji, je za določitev meje uporabljen
topografski podatek.
(2) Položajna natančnost mej enot urejanja je enaka položajni natančnosti zemljiškega katastra, če meja urejanja sovpada s parcelno mejo. Če meje enote urejanja ne sovpadajo
s parcelno mejo, je položajna natančnost meje enote urejanja
odvisna od razlik med položajno natančnostjo topografskih in
digitalnih orto-foto načrtov in digitalnim katastrskim načrtom na
območju obravnavane meje.
(3) Drugi grafični prikazi, ki so sestavni del tega prostorskega načrta so pripravljeni na podlagi podatkov o prikazu
stanja v prostoru, katerih položajna natančnost je različna in
katerih meje se lahko v določenih primerih razlikujejo od dejanskega stanja v naravi.
(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov meje, prikazane v tem
aktu, odstopajo od dejanskega stanja v naravi, je potrebno v
postopku določitve parcele izvesti postopek ureditve meje ali
drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno
izkaže usklajenost načrtovane gradnje s tem prostorskim aktom
in stanjem v prostoru.
32. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Območje prostorskega načrta se deli na enote urejanja.
(2) Enota urejanja je označena z enolično oznako, ki vsebuje oznako funkcionalne enote in zaporedno številko znotraj
funkcionalne enote. Pod njo je oznaka podrobnejše namenske
rabe prostora.
33. člen
(funkcionalne enote)
Enote urejanja se za potrebe označevanja združujejo v
funkcionalne enote.
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Preglednica 1: Funkcionalne enote
OZNAKA FUNKCIONALNE ENOTE
ŽU
BE
PŽ
ŽA
BZ
BG
ČA
PO
KR
PA
ST
ZA
SE
OS
MA
RI
LO
GR
BL
MI
DC
OP
VG

34. člen
(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote
urejanja prostora)
(1) Za vsako enoto urejanja ta prostorski načrt določa
prostorske izvedbene pogoje. Prostorski izvedbeni pogoji so
razdeljeni na:
─ splošne prostorske izvedbene pogoje in
─ podrobne prostorske izvedbene pogoje po območjih
namenske rabe, določene v poglavju III.8,
─ podrobne prostorske izvedbene pogoje za posamezno
enoto urejanja, določene v Prilogi 1.
(2) Splošni prostorski izvedbeni pogoji se uporabljajo
v vseh enotah urejanja, razen če je s podrobnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji določeno drugače. Če so podrobni

IME FUNKCIONALNE ENOTE
Žurge
Belica
Papeži
Donji Žagarji
Bezgarji
Bezgovica
Čačič
Podvrh
Križmani
Padovo
Strojiči
Zamost
Sela
Osilnica
Malinišče
Ribjek
Ložec
Grintovec
Bosljiva Loka
Mirtoviči
Državne ceste
Odprti prostor
Varovalni gozd

prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo podrobni pogoji. Če so podrobni prostorski izvedbeni pogoji za
posamezno enoto urejanja, določeni v Prilogi 1, drugačni od
podrobnih izvedbenih pogojev po območjih namenske rabe,
veljajo podrobni pogoji za posamezno enoto urejanja, določeni v Prilogi 1.
III. 2 SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE
NAMEMBNOSTI IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
35. člen
(splošna določila o namenski rabi prostora)
(1) Na območju občine so dopustne naslednje namenske
rabe prostora:

Preglednica 2: Prikaz kategorij namenske rabe prostora
OBMOČJA OSNOVNE
NAMENSKE RABE
OBMOČJA STAVBNIH
ZEMLJIŠČ

OBMOČJA PODROBNEJŠE NAMENSKE Podrobneje prikazana podrobnejša
RABE
namenska raba glede na tipologijo gradnje
S – OBMOČJA STANOVANJ
SB – površine stanovanjske prostostoječe
pozidave za posebne namene
SKs ─ površine podeželskega naselja, mešano
kmetije in stanovanjske hiše
C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
CU – osrednja območja centralnih
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti
dejavnosti
CD – druga območja centralnih dejavnosti CDv – druga območja centralnih dejavnosti
– območja verskih objektov s pripadajočimi
ureditvami
I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
IG – gospodarske cone
SB – stanovanjske površine za posebne
namene
SK – površine podeželskega naselja
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OBMOČJA PODROBNEJŠE NAMENSKE Podrobneje prikazana podrobnejša
RABE
namenska raba glede na tipologijo gradnje
B – POSEBNA OBMOČJA
BT – površine za turizem
Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport
ZD – druge urejene zelene površine
ZK – pokopališča
P – OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN
PC – površine cest
PO – ostale prometne površine
O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
O ─ območja okoljske infrastrukture
A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE
A ─ površine razpršene poselitve
K – OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

OBMOČJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ

OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ G – OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ

OBMOČJA VODA

K1 – najboljša kmetijska zemljišča
K2 – druga kmetijska zemljišča
G ─ gozdna zemljišča
Gv – gozdna zemljišča – varovalni gozd
Gr – gozdna zemljišča – gozdni rezervat

V – OBMOČJA VODA
VC – celinske vode

(2) Javne površine oziroma javno dobro so tiste površine, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem. To so območja z
namensko rabo: prometne površine (oznake PC), pokopališča
(ZK, pokopališča v območjih CDv), športni parki in igrišča
(oznaka ZS) in druge urejene zelene površine (oznaka ZD).
36. člen
(vrste dopustnih gradenj)
(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so
na celotnem območju Osilnica v zvezi z dopustnimi objekti in
ureditvami dopustne naslednje vrste gradenj:
─ gradnja novega objekta,
─ dozidava ali nadzidava,
─ rekonstrukcija,
─ vzdrževanje objekta,
─ odstranitev objekta.
(2) Rekonstrukcija objekta, dozidava, nadzidava in
vzdrževanje objekta so dopustni samo za zakonito zgrajene
objekte.
(3) Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti
niso skladni z namensko rabo enote urejanja, so dopustna
vzdrževalna dela, odstranitev objektov in sprememba namembnosti.
(4) Spremembe namembnosti objektov so dovoljene v
veljavno namensko rabo enote urejanja prostora.
(5) Dozidave in nadzidave so dopustne, če se z gradnjo
ne preseže predpisanih maksimalnih gabaritov objekta kot
celote.
(6) Območja degradirana v času izvedbe del, je potrebno
povrniti v prvotno stanje in zasaditi z avtohtono vegetacijo.
(7) Gradbena dela naj potekajo v dnevnem času, izogiba
naj se nočnemu osvetljevanju gradbišč in objektov.
37. člen
(dopustne vrste objektov)
(1) Dopustne vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov
so določene z dopustno dejavnostjo objekta po posameznih

namenskih rabah EUP v tabelah v poglavju III. 8 Prostorski
izvedbeni pogoji po območjih namenske rabe.
(2) Dopustni pomožni objekti (nezahtevni in enostavni
objekti) so določeni z dopustno dejavnostjo objekta po posameznih namenskih rabah EUP v tabelah v poglavju III. 8 Prostorski
izvedbeni pogoji po območjih namenske rabe.
(3) Začasne objekte sezonskega turističnega značaja je
dopustno postaviti na zemljiščih, ki so prometno dostopna.
Dopustna je izvedba začasnih priključkov na infrastrukturo,
na podlagi pridobljenega soglasja pristojnega soglasodajalca.
Če se postavi začasni objekt na javnem ali skupnem prostoru,
mora upravljavec (lastnik) zemljišča pri soglasju za postavitev
začasnega objekta definirati, kdaj je treba objekt odstraniti, kdo
ga je dolžan odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem času.
Začasni objekti so lahko postavljeni največ 6 mesecev.
(4) Gostinske vrtove na javnih površinah je dopustno
postaviti na podlagi soglasja občine.
38. člen
(velikost in oblika zemljišča, namenjenega za gradnjo)
(1) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali
več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je
predviden objekt, skupaj z ureditvami, ki služijo objektu in je
trajno namenjeno redni rabi te stavbe.
(2) Gradbena parcela se uporablja pri prikazu dopustne
izrabe.
(3) Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti in velikosti stavbe ter predpisanim faktorjem izrabe.
V enoti urejanja mora biti usklajena z lego sosednjih objektov
in s konfiguracijo terena.
(4) Na parceli namenjeni gradnji lahko stojijo pomožni
objekti, skupaj do dovoljenega faktorja zazidanosti zemljišča.
(5) Parcelacija zemljišča na katerem že stoji objekt, ni
dovoljena, v kolikor bi bila s parcelacijo velikost obstoječega in
novega zemljišča manjša kot je določena za gradnjo novega
objekta oziroma bi bili preseženi faktorji izrabe zemljišča za
obstoječi objekt.
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(6) Za druge gradbeno inženirske objekte se velikost
zemljišča, namenjenega za gradnjo, določi ob upoštevanju
zahtev, ki jih zahteva funkcija objekta.
39. člen
(določanje dopustne izrabe zemljišča in velikosti objektov)
(1) Merila za določanje velikosti objektov so opredeljena s:
FZ – Faktor zazidanosti zemljišča, namenjenega gradnji,
je razmerje med zazidano površino vseh objektov in celotno površino zemljišča, namenjenega gradnji. Določen je za območja
podrobnejših namenskih rab.
FI – Faktor izrabe zemljišča, namenjenega gradnji, je razmerje med bruto tlorisno površino (površine vseh etaž objektov
na parceli) in površino zemljišča, namenjenega gradnji. Določen je za območja podrobnejših namenskih rab.
DZP – Delež zelenih površin, se izrazi v odstotkih odprtih
bivalnih površin glede na zemljišče, namenjeno gradnji. Za
odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot
prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr.
dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke).
(2) Vednosti so določene v tabelah v prostorsko izvedbenih pogojih po posameznih namenskih rabah.
(3) Kadar je obstoječa zazidanost (FZ) ali izraba zemljišča, namenjenega gradnji (FI), večja od zazidanosti ali izrabe
zemljišča, namenjenega gradnji, določene s tem prostorskim
načrtom, so na obstoječih objektih dopustne le rekonstrukcije
brez povečanja površine objektov, vzdrževanje objektov in
odstranitev objektov ter spremembe namembnosti objektov,
ki ne zahtevajo novih parkirnih mest. Dopustna je tudi gradnja
garažnih objektov pod nivojem terena.
40. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture in objektov
za zaščito in reševanje)
(1) Če veljavni varstveni režimi tega ne onemogočajo, je
na celotnem območju občine, v vseh območjih EUP, ne glede
na ostala določila tega prostorskega akta, dovoljena gradnja
omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture (objekti
po CC-SI: 21 Objekti prometne infrastrukture ter 22 Cevovodi,
komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi).
(2) Kjer je dovoljena gradnja prenosnih in distribucijskih
omrežij, je skupaj z izgradnjo omrežij dovoljeno poleg samih
cevovodov ali vodov graditi tudi pripadajoče objekte in skladno
s sektorskimi predpisi tudi postavitev varnostnih ograj ali drugih
pomožnih objekti in naprav varovanja.
(3) Načrtovanje in gradnja omrežij ter objektov gospodarske javne infrastrukture, iz prvega in drugega odstavka
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tega člena, se izvaja na podlagi projektnih pogojev in mnenja
pristojnega upravljavca.
(4) Na območju celotne občine je, ne glede na ostala
določila tega prostorskega akta, dovoljeno izvajanje ukrepov in
gradnja objektov za varovanje pred naravnimi nesrečami ter za
zaščito in reševanje (kot npr.: 24205 Drugi gradbeni inženirski
objekti, ki niso uvrščeni drugje: – stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov, 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni
objekti: – nasipi in podobni objekti za zaščito pred poplavami
ipd.).
III. 3 SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE
LEGE OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU IN UREDITVE OKOLICE
41. člen
(lega objekta na zemljišču in minimalni odmiki)
(1) Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih stavb,
nad terenom in pod njim, mora biti od meje sosednjih parcel
oddaljena najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. Dopustno je graditi nad terenom in pod njim tudi
do parcelne meje, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih
parcel, na katere meji objekt, in so izpolnjene bistvene zahteve.
(2) Gradnja novih gradbeno inženirskih objektov mora biti
od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob pisnem
soglasju mejaša pa je dopustna do parcelne meje.
(3) Manjši odmik objekta od parcelne meje, kot je določen v prvem in drugem odstavku, je brez soglasja lastnikov
sosednjih parcel dopusten takrat, kadar se na mestu poprej
odstranjenega zakonito grajenega objekta postavi nadomestni
objekt ali se zakonito grajeni objekt rekonstruira in se pri tem
ohranja enaka namembnost in se ne poveča velikosti (zunanjih
gabaritov) objekta.
(4) Gradnja ograj je dovoljena do parcelne meje. V kolikor
se soseda mejaša o tem pisno sporazumeta, se lahko ograja
postavi na parcelno mejo.
(5) Gradnja omrežij in objektov komunalne in gospodarske javne infrastrukture je dovoljenja do parcelne meje.
(6) Gradnja objektov ob gozdnih površinah znotraj ureditvenih območij naselij je možna v oddaljenosti 25 m. Odmik je
lahko manjši s soglasjem pristojne gozdarske službe.
42. člen
(varovalni pasovi)
(1) Širina varovalnih pasov posameznih infrastrukturnih
omrežij ali objektov merjeno levo in desno od osi posameznega
voda oziroma od roba cestišča ali tira znaša najmanj:

INFRASTRUKTURNO OMREŽJE
Vodovod
Vodovodno omrežje dimenzije 700 mm in več
Kanalizacija
Telekomunikacijski vodi s kabelskim razdelilnim sistemom
Drugi vodi, ki služijo namenu gospodarske javne službe
Elektroenergetski vodi nazivne napetosti:
400 kV, 220 kV – nadzemni potek
400 kV – podzemni potek
110 kV, 35 kV – nadzemni potek
110 kV in 35 kV – podzemni potek
10 ali 20 kV – nadzemni potek
10 ali 20 kV – podzemni potek
Razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti (od zunanje ograje objekta):
400 kV in 220 kV
110 kV in 35 kV
20 kV
Distribucijsko plinovodno omrežje neglede na obratovalni tlak

ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
3m
5 m – varovalni koridor
3m
3m
3m
40 m
10 m
15 m
3m
10 m
1m
40 m
15 m
2m
5m
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ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
25 m
15 m
8m
5m
2m
2m

(2) Varovalni pasovi vodotokov znašajo:
VRSTA VODOTOKA
Vode 1. reda
Vode 2. reda

ŠIRINA VAROVALNEGA PASU
znotraj naselja: 15 m od roba vodnega zemljišča
zunaj naselja: 40 m od roba vodnega zemljišča
5 m od meje vodnega zemljišča

(3) Če so varovalni pasovi opredeljeni v drugih predpisih,
večji od navedenih v tem prostorskem aktu, se upoštevajo
določila drugih predpisov, ki določajo širše varovalne pasove.
(4) Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti projektne pogoje in mnenje pristojnega mnenjedajalca.
(5) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.
(6) Upravljavec gospodarske javne infrastrukture lahko
zahteva odstranitev obstoječega objekta, če je to potrebno, da
se zagotovi uporaba ali vzdrževanje infrastrukturnega objekta
ali omrežja, prometna varnost, ali če je to potrebno zaradi širitev prometne infrastrukture.
(7) Za potrebe rekonstrukcije ali prevzema objekta gospodarske javne infrastrukture, je znotraj varovalnega pasu
dopustna razlastitev v javno korist.
(8) Dovoljena je rekonstrukcija in širitev javnih cest v
varovalnem pasu obstoječih cest.

43. člen
(urejanje in oblikovanje zelenih površin)
(1) Območja zelenih površin so večinoma nepozidana
območja z oznako podrobnejše namenske rabe ZD, ZK ali ZS.
Namenjena so ohranjanju zelenih površin, naravnih vrednot in
oblikam oddiha in rekreacije v negrajenem okolju. Zelene površine so območja naravnih vrednot, zelene ločnice v prostoru
in oblikovane parkovne površine.
(2) V območju zelenih površin, naj se zasaditve načrtuje
in izvaja s prednostno uporabo avtohtonih rastlinskih vrst, značilnih za to območje.
44. člen
(splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo,
dimenzioniranje in urejanje parkirnih mest)
(1) Objekti morajo imeti zagotovljeno ustrezno število
parkirnih mest, in sicer:

Preglednica 3: Parkirni normativi
DEJAVNOST OZIROMA NAMENSKA RABA

ŠTEVILO PARKIRNIH MEST

Stanovanja in bivanje
Enostanovanjske stavbe in dvostanovanjske stavbe (AE)

2 parkirni mesti na stanovanje.

Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za ostarele,
vzgojni zavodi)

1 parkirno mesto na 3 postelje.

Poslovno trgovske dejavnosti
Stavbe javne uprave

1 parkirno mesto na 30 m2 uporabnih površin.

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni prostori
ter druge storitve)

2 parkirni mesti na 30 m2 uporabnih površin.

Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi)

1 parkirno mesto na 30 m2 uporabnih površin.

Trgovske stavbe

1 parkirno mesto na 30 m2, uporabnih površin
ne manj kot 5 parkirnih mest.

Stavbe za druge storitvene dejavnosti (obrtno servisne dejavnosti 2 parkirni mesti na 30 m2 uporabnih površin,
– frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice, lekarne …)
a ne manj kot 3 parkirna mesta.
Bencinski servisi

1 parkirno mesto na 30 m2 prodajnih površin,
ne manj kot 4 parkirna mesta.

Družbene dejavnosti
Stavbe za kulturo in razvedrilo (večnamenske dvorane …)

1 parkirno mesto na 5 sedežev.

Stavbe za opravljanje verskih obredov

2 parkirni mesti na 30 m2 uporabnih površin.

Športne dejavnosti
Športne dvorane (večnamenske dvorane, pretežno namenjene
razvedrilu) (wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)

1 parkirno mesto na 15 m2 uporabnih površin.

Posebne dejavnosti
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel,
prenočišča, penzioni)

1 parkirno mesto na 1 sobo.
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DEJAVNOST OZIROMA NAMENSKA RABA

ŠTEVILO PARKIRNIH MEST

Gostilne, restavracije, točilnice, bari

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

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska
prenočišča)

1 parkirno mesto na 10 postelj.

Družbene dejavnosti
Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulante, veterinarske
ambulante)

1 parkirno mesto na 30 m2 uporabnih površin,
a ne manj kot 4 parkirna mesta.

Stavbe za izobraževanje (osnovne šole)

2,5 parkirnih mest na učilnico.

Stavbe za izobraževanje (vrtci)

2,5 parkirnih mest na oddelek,
od tega 20 % za kratkotrajno parkiranje.

Proizvodne dejavnosti
Obrt in servisi

1 parkirno mesto na 20 m2 neto površine.

Industrijske stavbe

1 parkirno mesto na 50 m2 površine.

Drugo
Pokopališča

1 parkirno mesto na 600 m2, a ne manj kot 10 parkirnih
mest.

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
(park)

1 parkirno mesto na 600 m2 uporabnih površin.

(2) Parkirna mesta v trškem jedru Osilnice se lahko zagotovijo tudi na javnih površinah ob soglasju upravljavca javnih
površin.
(3) V enotah urejanja, v katerih prevladujejo objekti z različnimi namembnostmi, se pri izračunu parkirnih mest upoštevajo potrebe po istočasnem parkiranju v najbolj obremenjenem
delu dneva.
(4) Parkirna mesta in garaže za 2 ali več tovornih vozil, ki
presegajo 3,5 t, in za avtobuse ter za priklopnike teh motornih
vozil v stanovanjskih območjih in območjih razpršene poselitve
niso dovoljena.
(5) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od
10 parkirnih mest, je potrebno ozeleniti. Drevesna gostota je
najmanj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po
parkirišču čim bolj enakomerno razporejena.
(6) Streho podzemne garaže je dopustno urediti tudi kot
javno površino; odprto športno igrišče, otroško igrišče, nadzemno parkirišče, zelenica, trg ipd.
III. 4 SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
GLEDE OBLIKOVANJA
45. člen
(tipologija in oblikovanje objektov)
(1) Objekte je potrebno oblikovati s povzemanjem obstoječih kvalitetnih arhitekturnih prvin značilnih za to arhitekturno
krajino.
(2) Prostorsko izvedbeni pogoji glede tipologije in oblikovanja so določeni v tabelah v prostorsko izvedbenih pogojih po
posameznih namenskih rabah.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti so lahko oblikovani
sodobno v skladu z arhitekturno doktrino. Na njih so dopustne
ravne strehe.
(4) Višinske razlike na zemljišču je treba prvenstveno
premostiti s travnatimi brežinami. Višinske razlike se lahko
premostijo z opornimi zidovi, kadar obstaja nevarnost rušenja
terena, ali če ni možno drugače preprečiti polzenja terena. Če
je zaradi terenskih razmer višina opornega zidu večja od 2,0 m,
mora biti oporni zid izveden v kaskadah (terasah).

III. 5 SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
GLEDE GRADNJE OBJEKTOV, OMREŽIJ IN NAPRAV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
TER PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA OMREŽJE
46. člen
(obveznost gradnje na komunalno opremljenih
stavbnih zemljiščih)
(1) Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja se šteje
za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu
občine, ali
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne
infrastrukture, vključene v občinski načrt razvojnih programov
v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
(2) Gradnja stavb je dovoljena na opremljenih stavbnih
zemljiščih.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je gradnja
stavb dovoljena tudi na neopremljenih stavbnih zemljiščih, če
se sočasno z gradnjo stavb zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po pogodbi.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka zgrajene stavbe
lahko pridobijo uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in
predana v uporabo vsa predvidena komunalna oprema ter
objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture.
(5) Opremljanje stavbnih zemljišč se izvaja na podlagi
programa opremljanja. S programom opremljanja se za območja, na katerih se s prostorskim aktom predvideva gradnja nove
komunalne opreme ali objektov in omrežij druge gospodarske
javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki
jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja ter določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.
(6) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremo objektov tudi na način, ki ga prostorski akt ali drug predpis
ne določa, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in
nima negativnih vplivov na okolje in na projektno rešitev pridobi
pozitivna mnenja pristojnih mnenjedajalcev.
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(7) Priključevanje objektov na omrežje gospodarske javne
infrastrukture se izvaja na podlagi projektnih pogojev in mnenja
pristojnega mnenjedajalca.
47. člen
(lokalni energetski koncept)
Učinkovita raba energije se izvaja po sprejetem Lokalnem
energetskem konceptu Občine Osilnica, ki se ga obnavlja glede
na energetski predpis.
III. 6 SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI
GLEDE CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
48. člen
(naravni spomeniki, naravne vrednote in varovana
območja narave)
(1) Območja naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij in potencialnih posebnih
varstvenih območij so prikazana v Prikazu stanja.
(2) Za vsak poseg na območju naravne vrednote, zavarovanem območju ali območju biotske raznovrstnosti, je potrebno
pred začetkom izdelave projekta pridobiti naravovarstvene pogoje ter k projektnim rešitvam pozitivno mnenje mnenjedajalca
s področja varstva narave.
(3) Splošni omilitveni ukrepi za doseganje posameznih
okoljskih ciljev za področje narave:
– Parkovne ureditve in druge zasaditve se izvajajo in
načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste,
značilne za to območje.
– Dosledno se upoštevajo tehnološki standardi za delujoče in novo vzpostavljene industrijske dejavnosti ter uporaba
komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem, čistilne naprave ipd.).
– Gradbeni stroji morajo biti brezhibni, tako da je preprečeno izlivanje in spiranje goriva, olj in maziv.
– Gradbeno-inženirske, pomožne infrastrukturne in kmetijsko-gozdarske objekte, objekte za lastne potrebe, vadbene
objekte, urbano opremo ipd., ki se z OPN dovoljuje umeščati
tudi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih povsod po občini, naj se
prednostno umešča na obstoječe degradirane površine tako,
da se ohranja obstoječa vegetacija in naravna strukturiranost
okolja (mejice).
– Na degradiranih območjih zaradi gradnje naj se vegetacijo povrne v prvotno stanje, na teh območjih naj se preprečuje
razrast tujerodnih invazivnih vrst rastlin, dokler se ne vzpostavi
sklenjena avtohtona vegetacija.
– Na območjih, kjer je predvidena vzpostavitev pašnika,
gradnja čebelnjaka, zavetišča za živino, skednja ipd., naj se z
namenom preprečevanja konfliktov in nastajanja škode, človekovo imetje primerno zaščiti in zavaruje pred velikimi zvermi
(pastirski psi za zaščito rejnih živali, svetlobno-zvočna varovala
na senzor, električni pastir, dvignjeni panji ipd.).
Osvetljevanje:
– Gradbena dela naj potekajo v dnevnem času. Zaradi
svetlobnega onesnaževanja se odsvetuje nočno osvetljevanje
gradbišč in objektov.
– Za osvetljevanje zunanjih površin naj se namestijo svetilke, ki ne prepuščajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu
spektra do barvne temperature 2700–3000 k. Vse svetilke morajo biti v skladu s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (da ne sevajo nad vodoravnico). Osvetlitev zunanjih površin naj se izvede s svetilkami na samodejni
vklop/izklop. Reklamna in oglasna osvetlitev naj se časovno
omeji (max. do 23. ure). Površine ob bregovih Kolpe se ne
osvetljuje. Svetilke se postavi le tam, kjer je to nujno potrebno.
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Vodotoki, nevretenčarji in vretenčarji vezani na vodo,
HT vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion:
– Preprečuje naj se onesnaževanje vodotokov zaradi
spiranja snovi s površin cest, parkirišč in kmetijskih površin.
– Ohranja naj se naravna struktura dna vodotokov, bregov in obrežne vegetacije. Prav tako naj se ohranja naravna
struktura kanalov in jarkov ter njihovih brežin. Jarkov naj se
ne zasipava.
– Med gradnjo naj se v strugo vodotokov ne posega, naj
se jih ne betonira, nasipa ali zasipa z odkopnim in gradbenim
materialom. Preprečuje naj se izlitje mešanic apna ali cementa
v vodo. V času gradbenih del ob vodotokih naj se zagotavlja,
da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti. Gradbene stroje in drugo opremo naj se ne pere z vodo iz vodotoka.
Morebitni odpadni gradbeni material, zemeljski višek in ostale
odpadke naj se ustrezno deponira izven območja naravnih
vrednot.
– Intenzivna gradbena dela naj se izvajajo izven drstitvenega obdobja rib, da se prepreči zmanjšano reprodukcijo
zaradi motenj (tresljaji, kaljenje vode, preusmerjen vodni tok),
to je med avgustom in januarjem.
HT jame, ki niso odprte za javnost:
– Preprečuje naj se odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi (predvsem v jame in brezna), že obstoječa divja odlagališča
naj se sanirajo.
– Zagotovi naj se taka raba prostora, ki ne onesnažuje
jam.
– Zagotovi naj se ustrezno čiščenje in odvajanja odpadnih
voda (npr. iz ČN), da ne bo negativnega vpliva na podzemne
habitate: v coni človeške ribice naj se vnos nitratratov omeji na
10 mg/l, vnos pesticidov pa na nivo pitne vode.
– Ponikanje prečiščenih odpadnih voda neposredno v
jamo ni dovoljeno.
– Pred izvedbo večjih zemeljskih del in ob najdbi novih
jam naj se o tem obvesti pristojno inštitucijo. V skladu s predpisom o varstvu podzemnih jam, je v primeru odkritja jame med
gradnjo objektov lastnik zemljišča, na katerem je bila odkrita
jama, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo do najdbe, dolžan omogočiti raziskavo jame. Najdbo
mora najditelj prijaviti pristojni službi za varstvo narave. Hkrati
mora jamo zaščiti pred uničenjem ali poškodbo.
Netopirji (širokouhi netopir, veliki navadni netopir, mali
podkovnjak):
– Ob morebitni najdbi netopirjev pred pričetkom obnove
obstoječih objektov naj se o tem obvesti pristojno službo za
varstvo narave.
– V kolikor je ugotovljeno, da se na podstrehah posameznega objekta zbirajo netopirji, naj se obnova ne izvaja v času
od konca aprila do začetka septembra.
– Pri obnovi stavb, v katerih se nahajajo netopirji, naj se
ohranjajo strukture, ki zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje strukture). Zaščitna sredstva
za les naj ne vsebujejo snovi, ki škodujejo sesalcem.
– Cerkve (v kolikor je ugotovljeno, da se v objektu zbirajo
netopirji) in bližnja okolica naj se od zunaj ne osvetljujejo. Preletnih odprtin naj se ne zapira ali osvetljuje.
– Ohranja naj se mozaičnost krajine: gozdni rob, skupine
dreves in grmovja, ekstenzivno gojene visokodebelne sadovnjake, mejice, obrežna vegetacija ob vodotokih.
Metulji (črtasti medvedek, gozdni postavnež, veliki frfotavček):
– Preprečuje naj se hidromelioracijske posege, spremembe vodnega režima manjših potokov in Kolpe, zasipavanje
jarkov in kanalov ter spremembe v intenziteti rabe travniških
površin (opuščanje košnje, zaraščanje).
Vse gnezdeče ptice na območju:
– Ohranjajo oziroma vzpostavijo naj se gozdne jase in
travniške površine s strukturiranim gozdnim robom.
– Za prireditve na prostem, ki jih spremlja povečan hrup
naj se pridobi ustrezno dovoljenje, skladno s predpisi.
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Rjavi medved:
– Pri načrtovanju ravnanja z odpadki naj se zagotavlja
ustrezno zbiranje, odvoz in zavarovanje odpadkov oziroma
uporaba medvedu nedostopnih zabojnikov tako za smeti kot
za organsko hrano, t. i. medovarnih zabojnikov in medovarnih
kompostnikov. Medovarne smetnjake in kompostnike naj se postavi na športno-rekreacijsko-turističnih lokacijah (adrenalinski
park, poligon za taktične igre, prostorih namenjeni kampiranju,
prostorih za piknike, izletniških točkah in rekreacijskih središčih). Iz teh odlagališč naj se smeti redno odvaža, vsaj v obdobju od aprila do oktobra (vsaj enkrat tedensko, po vikendu).
49. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne
dediščine, varovani skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne
dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih
spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.
(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni
iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o
občinskem prostorskem načrtu in je njegova obvezna priloga
in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine
(aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi
varstvenih območij dediščine).
(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju
njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na
mestu samem (in situ).
(4) Gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled
objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane
vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali
območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji,
ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri
gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji
za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja
ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji
glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji
celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna,
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se
izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja
veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni
režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.
V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi,
ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni
pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za
kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente
spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave
in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne
dokumentacije s konservatorskim načrtom.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski
izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o
določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena
območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni
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z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij
dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v
prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane
vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco,
ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano
kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni
v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno
še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni
režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni
v tem členu.
Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane
vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad,
fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev
posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja
(drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti,
oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema,
ulične fasade itd.),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino:
ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika
parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje
v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene
strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Za registrirano vrtnoarhitekturno dediščino: ohranjajo se
varovane vrednote, kot so:
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– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture,
vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos kulturne dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne,
zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin, in
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter
površinami, pomembnimi za delovanje celote.
Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno
posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi,
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je
predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati,
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno
z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje
in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih
delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih
arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti
za gradnjo.
V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve
vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru
postopka priprave izvedbenega akta.
Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali
drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter
vedute.
Za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane
vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(11) V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju
kulturne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo
vplivno območje določeno.
(12) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je
veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje za
posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege
v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja. Za
kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente
spomenika je treba pripraviti konservatorski načrt, ki je del
projektne dokumentacije za pridobitev kulturnovarstvenega
soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta
so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt
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in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom. Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je
predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da
bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanja
ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s
predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas
predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za
izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje
za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine
(13) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se
štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.
To so tudi vsa dela, ki se štejejo za vzdrževanje objekta skladno
s predpisi s področja graditve objektov in drugi posegi v prostor,
ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka
OPN ali drugih predpisov.
(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na
območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega
najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne
krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po
predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o
potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas
predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.
(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko
raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni
znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav
pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.
(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z
določili arheološke stroke.
(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
50. člen
(varstvo prikritih vojnih grobišč in vojnih grobišč)
(1) Na območju občine se nahaja vojno grobišče Osilnica
– krajevno pokopališče; prikritih vojnih grobišč v občini ni.
(2) Na vojnih grobiščih in prikritih vojnih grobiščih, je skladno s področno zakonodajo prepovedano:
– spreminjati zunanji videz vojnega grobišča,
– poškodovati vojno grobišče ali odtujevati njegove sestavne elemente,
– izvajati vsako drugo dejanje, ki bi pomenilo krnitev spoštovanja do grobišča ali je v nasprotju s pokopališkim redom
na vojnih grobiščih.
51. člen
(varovanje in izboljšanje okolja)
(1) Vire onesnaževanja in motenj v okolju je potrebno
sanirati.
(2) Na celotnem območju Občine Osilnica so dopustne le
tiste dejavnosti, ki skladno z veljavnimi predpisi ne povzročajo
večjih obremenitev okolja in ne presegajo dovoljene ravni hrupa za posamezno območje.
(3) Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstoječih objektih so
dopustne, če nov poseg ne povzroča večjih motenj v okolju,
kot so s predpisi dovoljene.
(4) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno
vpliva na okolje, je treba v skladu s predpisom o vrstah posegov
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v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje,
izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno
soglasje.
(5) Za vsako proizvodno dejavnost mora poseben del
projekta za gradbeno dovoljenje vsebovati presojo vplivov na
okolje. V območjih za proizvodnjo (oznaka I) je treba upoštevati
dovoljene ravni hrupa za proizvodna območja.
(6) V proizvodnih objektih in obrtnih delavnicah so dovoljeni le takšni tehnološki postopki, ki ne onesnažujejo zraka,
površinskih voda in podtalnice ter ne vplivajo na stanovanjska
območja s prekomerno hrupnostjo.
(7) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu (obrtne delavnice) uporabljajo nevarne snovi oziroma imajo lastne
čistilne naprave, morajo voditi dnevnik in redno analizirati odpadne vode, ki jih spuščajo v naravni recipient.
(8) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču opravljajo
manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi, goriva, olja,
kemikalije, lahko to opravljajo le v pokritih prostorih. Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem
razlitju nevarne snovi lahko v celoti prestrežejo.
(9) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte
sisteme.
(10) Pri vseh novih gradnjah objektov morajo biti zagotovljeni elementi naravne osvetlitve bivalnih in delovnih prostorov
v skladu z veljavnimi predpisi.
52. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je potrebno
upoštevati predpise s področja varstva zraka.
(2) Za varstvo zraka pred onesnaževanjem je potrebno
za objekte, ki so vir onesnaževanja, pridobiti meritve emisij v
zrak ter pripraviti program sanacije, če emisije presegajo mejne
vrednosti. Pri gradnji novih objektov in naprav je potrebno zagotoviti, da ne bodo prekoračene s predpisi dopustne emisije.
(3) Obstoječi viri čezmernega onesnaženja zraka ne
smejo obratovati dokler ne uredijo emisij v skladu s predpisi.
Monitoring onesnaženosti in izvedbo ustrezne zaščite oziroma
sanacije mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja
izvajati skladno s predpisi. Z rezultati merjenja mora seznaniti
pristojni organ Občine Osilnica.
(4) Dejavnosti, ki pomembno vplivajo na kakovost zraka
in ga onesnažujejo, se lahko umeščajo samo v območja z
namensko rabo prostora – območja proizvodnih dejavnosti ali
območja okoljske infrastrukture.
(5) Usmeritve za uporabo obnovljivih virov energije so
podane v lokalnem energetskem konceptu.
(6) Upošteva in izvaja se ukrepe trajnostne mobilnosti (kot
so javni promet, umeščanje okoljskih con (umirjanje oziroma
prepovedi prometa), polnilnice za el. vozila, kolesarske poti …).
53. člen
(varstvo voda)
(1) Pri načrtovanju aktivnosti, oziroma posegov v prostor
je potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč; 15 m od meje
vodnega zemljišča na vodotokih 1. reda in 5 m od meje vodnega zemljišča na vodotokih 2. reda (ostali vodotoki). Ne glede
na navedeno sega zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah
1. reda zunaj območja naselja najmanj 40 m od meje vodnega
zemljišča. Znotraj priobalnega pasu je dovoljena gradnja gospodarske javne infrastrukture. Posegi na vodna in priobalna
zemljišča so dovoljeni za posege, ki so opredeljeni v Zakonu
o vodah.
(2) Priobalno zemljišče se ugotavlja za vse vodotoke, tudi
za potoke in vodne jarke, ki niso vrisani v kopije katastra, ter
za vodotoke v ceveh.
(3) Kadar vodotok ni vrisan na karti katastra oziroma je
njegov potek prikazan linijsko, se meje vodnega zemljišča določi na osnovi predpisa, ki določa način določanja meje vodnega
zemljišča tekočih voda in v sodelovanju s pristojnim organom
za vodno gospodarstvo.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Vsaka gradnja ali ureditev v prostoru, ki bi lahko trajno
ali začasno vplivala na vodni režim ali stanje voda, se lahko
izvede samo na podlagi vodnega soglasja (mnenja) pristojnega
organa za upravljanje z vodami.. Skladno z zakonom o vodah
je treba pridobiti vodno soglasje (mnenje) za vsako spremembo
vodnega režima, ki lahko nastane s posegom:
– na vodnem ali priobalnem zemljišču;
– ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem zakonu;
– ki je potreben za izvajanje vodne pravice (raba vode);
– na varstvenih in ogroženih območjih;
– zaradi odvajanja odpadnih voda in gradnjo objektov,
namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem;
– kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti
bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik;
– hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko
delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride
do vpliva na vodni režim.
(5) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno,
razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop, oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt javne prometne
infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh).
(6) Na priobalnem zemljišču vodotoka morata biti omogočena dostop in vzdrževanje vodotoka, vključno z zagotovitvijo
pogojev za gasilske intervencije, za reševanje iz vode ter za
postavitev lovilnih pregrad za prestrezanje in odstranjevanje
nevarnih snovi.
(7) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že
podeljene vodne pravice, ki so bile podeljene po 119. členu ZV-I
na območju prostorskega akta.
(8) Uporaba gnojil, strupov in insekticidov mora biti nadzirana.
(9) Potrebno je ohranjati retencijske sposobnosti območij
in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče.
Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo,
da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda.
(10) Prepovedano je povzročanje ovir za pretok visokih
voda.
(11) Gradnja premostitev in drugih objektov na vodnem ter
priobalnem zemljišču se načrtuje tako, da se zaradi posegov ne
povečuje poplavna ogroženost in niso potrebne druge prostorske ureditve na porečju, ter da se s posegom ne poslabšujeta
stanje voda in vodni režim.
(12) Pri načrtovanju poteka trase gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj
vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom,
naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od
zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način,
da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.
(13) Nadzemno in podzemno križanje vodotokov z javno
infrastrukturo je treba izvesti na način, da se ohranja pretočna
sposobnost vodotoka in stabilnost pretočnega profila v vplivnem območju.
(14) Posebna raba voda, med katere sodi tudi namakanje
kmetijskih površin, je dovoljena ob predhodni pridobitvi vodnega dovoljenja.
(15) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in
izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje
rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Ohranja se biocenoza ribjih vrst. Struge, obrežja in dna
vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Prav tako
se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in
raznolikost vodotokov. Objekti se gradijo na način, ki ribam
omogočajo prehod. Ohranja se naravna osenčenost oziroma
osončenost struge in brežin. Prepovedano je posegati oziroma
vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih
revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v
času drstenja posameznih vrst rib.
(16) Obrežne drevnine ni dovoljeno odstranjevati. Če je
odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, jih je
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treba nadomestiti oziroma sanirati v skladu s projektnimi pogoji
in pozitivnim mnenjem pristojnega mnenjedajalca.
(17) Neprečiščenih odpadkih komunalnih ali industrijskih
voda ni dovoljeno odvajati neposredno v vodotoke.
(18) Brežine in dna vodotokov je potrebno oblikovati
na sonaraven način in v skladu z usmeritvami hidrotehnične
stroke.
54. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Vse obstoječe vodne vire je treba varovati pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o
varovanju vodnih virov.
(2) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na vodovarstvenih območjih je potrebno upoštevati državne in občinske
predpise, ki se nanašajo na ta območja.
(3) Za posege na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisom, je potrebno v primeru neskladja tega
prostorskega načrta s pogoji ministrstva, pristojnega za vode,
upoštevati pogoje slednjega.
(4) Za posege v prostor na vodovarstvenem območju je
potrebno pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje mnenjedajalca pristojnega za vode.
(5) Na vodovarstvenih območjih je potrebno vse komunalne odpadne vode iz objektov priključiti na vodotesno kanalizacijo, ki mora biti zaključena s čistilno napravo ali malo
čistilno napravo.
(6) Na kmetijskih zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih območjih, je potrebno upoštevati veljavne predpise glede
vnosa hranljivih snovi v tla.
55. člen
(varstvo tal in reliefa)
(1) Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je
potrebno upoštevati predpise s področja varstva tal. V največji
možni meri je potrebno ohranjati reliefne oblike ter urejati poškodovana ali razgaljena tla na način, da se ohranja oziroma
obnovi njihova plodnost in da so ustrezno zaščitena z vegetacijo.
(2) Pri gradnji objektov, kjer se skladiščijo tekoče gorivo,
naftni derivati oziroma nevarne snovi, morajo biti izvedena dela
na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.
(3) Pri gradnji objektov je potrebno zgornji, rodovitni sloj
tal odstraniti in deponirati ločeno od nerodovitnih tal ter ga
uporabiti za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih
kmetijskih zemljišč.
(4) Prepovedano je nelegalno odlaganje odpadkov v tla.
(5) Vsa nelegalna odlagališča je treba evidentirati in sanirati.
56. člen
(varstvo gozdov)
(1) Za posege v gozd ali gozdni prostor (25-metrski pas
od gozdnega roba) je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pristojne javne gozdarske službe. Mnenje javne gozdarske službe
se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda, če je iz
poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice
delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in
funkcije gozda.
(2) Delitev gozdnih parcel, ki so manjše od 5 ha ni dovoljena.
(3) Posegi v gozd oziroma gozdni prostor so dopustni
pod pogojem, da so usklajeni z namembnostjo prostora in niso
v nasprotju z gozdno gospodarskimi načrti. Posegi morajo biti
načrtovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda
ohranja neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z
gozdovi zaradi izvedenih del ni ovirano oziroma onemogočeno.
Potrebno je zagotoviti obstoječe dostope in manipulacijske
površine ali jih primerno nadomesti.
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(4) V večjih sklenjenih gozdnih kompleksih posegi v gozd
in gozdni prostor praviloma niso dopustni. Posege v gozd in
gozdni prostor se usmerja v robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasnovo oziroma na območja
zaraščajočih površin.
(5) Z gozdovi je potrebno gospodariti vzdržno in tako zagotavljati njihovo trajno produktivnost. Zagotavljati je potrebno
vsestransko stabilnost in odpornost gozdov ob naravnih ujmah.
(6) Pri načrtovanju kolesarskih poti naj se uporabijo gozdne ceste in utrjene prometnice, ki so v javni lasti. Vožnja v
območju gozdov zunaj kategoriziranih cest in gozdnih cest ni
dovoljena.
(7) Gozdne rezervate naj se prepusti naravnemu razvoju.
(8) Pogozdovanje travnih površin, jas, lazov v gozdu je
prepovedano, razen če je sadnja predpisana z gozdnogojitvenim načrtom. Preprečevati je potrebno zaraščanje negozdnih
otokov v gozdni krajini.
(9) V skladu s predpisi na področju gozdov je potrebno za
krčitev gozda v kmetijske namene pridobiti dovoljenje Zavoda
za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod). Zavod
izda dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu
s prostorskim aktom (zemljišče se mora nahajati v območju
kmetijskih zemljišč).
(10) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko
izda Zavod dovoljenje tudi za krčitev gozda oziroma gozdnega
zemljišča, ki je v prostorskem aktu uvrščeno v območje gozdnih
zemljišč, vendar samo, če površina gozda oziroma gozdnega
zemljišča, na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega
0,5 ha in če taka krčitev ni v gozdu, ki je opredeljen kot varovalni gozd, gozd s posebnim namenom ali gozd s funkcijami,
ki imajo 1. stopnjo poudarjenosti.
(11) Ob spremembi gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče, kot jo določa ta občinski prostorski načrt, se z gozdom
gospodari v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove, do sprejetja
občinskega prostorskega načrta. Krčitev gozda na teh zemljiščih se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ali sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta, ob predhodni
označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede Zavod.
57. člen
(varstvo varovalnih gozdov)
(1) Območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim
namenom so prikazana v Prikazu stanja.
(2) V varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom se lahko izvajajo le ukrepi, ki so v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in veljavnimi predpisi. Na območju
varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom gradnja ni
dovoljena dopustno je samo vzdrževanje obstoječih objektov,
ne pa tudi gradnja novih.
(3) V varovalnih gozdovih niso dopustni posegi, ki bi kakor
koli povečali labilnost terena. Na strmih pobočjih, kjer je nevarnost plazenja tal, je potrebno zaradi razbremenitve pobočij
vzdrževati nižje lesne zaloge sestojev. Potrebno se je čim bolj
izogibati vsem poškodbam v gozdnih tleh, paša in steljarjenje
nista dopustna.
(4) Gospodarjenje je omejeno na krepitev varovalne vloge: sanitarna sečnja, sanacija žarišč in usadov ter malo površinska obnova. Za posege v varovalne gozdove je potrebno
pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe in dovoljenje
pristojnega ministrstva.
58. člen
(obramba)
V Občini Osilnica ni območij za potrebe obrambe.
59. člen
(erozijska in plazljiva območja)
(1) Erozijska in plazljiva območja so prikazana v Prikazu
stanja.
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(2) Na plazljivem območju se v zemljišče ne sme posegati
tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila
stabilnost zemljišča.
(3) Na erozijskih in plazljivih območjih so prepovedani
posegi, kot jih določa predpis o vodah. Za posege na erozijsko
ogroženih območjih je potrebno pridobiti soglasje, oziroma
mnenje pristojnih mnenjedajalcev.
(4) Za vse posege v plazljivih območjih je potrebno pridobiti mnenje pristojne organizacije s področja geomehanike.
(5) Pri urejanju kmetijskih zemljišč in z gradnjo kmetijskih
ter gozdnih prometnic se ne smejo sprožiti nevarni erozijski
procesi, ne smejo se porušiti razmerja na labilnih tleh in se tudi
ne sme preprečiti odtok visokih voda in hudournikov.
60. člen
(območja potresne ogroženosti)
Objekti morajo biti protipotresno grajeni na območju celotne občine in v skladu s cono potresne ogroženosti.
61. člen
(poplavna območja)
(1) Območja poplavne nevarnosti so prikazana v Prikazu
stanja.
(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 omejitve
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 območju 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 začetkom 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 za novo stanje.
(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne
nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(4) Ne glede na določbe obeh prejšnjih alinei 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) V poplavnem območju se prepove gradnja kleti.
(6) Vse celovite ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom (DPN) ali
občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).
(7) Vsakdo, ki živi na območjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe
na podlagi informacij o ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z
izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premičnega
premoženja, kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž, umik vozil ter večjega vrednejšega premičnega premoženja s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba
civilne zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem
okolju, pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik
ljudi (otrok, bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja
nesreče (osebno in v medijih) in priprava na poplave (napotki
občanom, kako ravnati pred poplavo, med njo in po njej).
62. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požarnovarnostne predpise, zlasti pa je treba:
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– zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma izvesti
ustrezno požarno ločitev objektov, pri čemer bodo zagotovljeni
pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– zagotoviti potrebne površine za neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila (za
določene objekte je treba opredeliti tudi postavitvene površine
za intervencijska vozila) skladno z veljavno zakonodajo, veljavnimi standardi in veljavnimi tehničnimi smernicami,
– zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječega oziroma predvidenega hidrantnega omrežja,
– zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji
prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz
objektov,
– upoštevati razdaljo, čas in oddaljenost najbližje gasilske
enote.
(2) Na območjih brez hidratnega omrežja je potrebno
zagotoviti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno
varnost.
III. 7 SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI GLEDE
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
63. člen
(arhitektonske ovire)
Pri izvajanju gradenj se mora zagotoviti dostop, vstop in
uporaba brez grajenih in komunikacijskih ovir vsem ljudem, ne
glede na stopnjo njihove individualne telesne sposobnosti, v
skladu s predpisi. Te zahteve morajo biti upoštevane pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju vseh vrst objektov v javni rabi
in pri večstanovanjskih stavbah.
64. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive
učinke hrupa, določa stopnje varstva pred hrupom, ki so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za
posamezne površine.
II. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine
podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni dopusten
noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območju stanovanjskih površin: stanovanjske površine za posebne namene (SB);
– na posebnih območjih: površine za turizem (BT).
III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine
podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni
z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK);
– na območju površin razpršene poselitve (A);
– na drugih območjih centralnih dejavnosti (CD);
– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja
centralnih dejavnosti (CU);
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine
za oddih, rekreacijo in šport (ZS) in druge zelene površine (ZD).
IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za stavbe na
naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe, na katerih
je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone
(IG);
– na območjih prometnih površin (P): vse površine;
– na območjih energetske infrastrukture (E): vse površine;
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine;
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine;
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen
na mirnem območju na prostem;
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje
dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot
zemljišča.
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(2) V IV. stopnji varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji
za III. stopnjo varstva pred hrupom.
(3) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest je treba gradnje
objektov načrtovati z aktivno zaščito pred hrupom, če aktivne
zaščite ni mogoče izvesti, pa s pasivnimi protihrupnimi ukrepi
(ustrezna zaščita oken in konstrukcija fasade z namenom zaščite bivalnih in varovanih prostorov).
(4) Stopnje varstva pred hrupom se v času javne prireditve, javnega shoda ali drugega dogodka, na katerih se
uporabljajo zvočne ali druge naprave ne spreminjajo in ostajajo
takšne, kot so določene s podrobno namensko rabo. Za ta
namen je za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
potrebno pridobiti soglasje Občine Osilnica.
(5) Če je vir hrupa cesta, mora upravljavec vira hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje.
(6) Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene
z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom.
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predpisu s področja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaženja
okolja. V kolikor se ciljna vrednost preseže mora občina pristopiti k ukrepom, da se doseže ciljne vrednosti.
(3) Pri ureditvi zunanjih površin novozgrajenih objektov v
območjih poselitve naj se uporabijo le popolnoma zasenčena
svetila oziroma taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor
za samodejni vklop in izklop. Javno razsvetljavo naj se načrtuje
tako, da ostane prižganih drugem delu noči (od 23. do 5. ure)
minimalno število luči.
(4) Uporablja naj se sijalke, ki ne svetijo v UV spektru in
čim manj svetijo v modrem delu spektra.
(5) Pri posodobitvi sistemov javne razsvetljave naj se primarno uporabi trajnejša in bolj varčna osvetlitev z LED sijalkami, solarnimi LED sijalkami ali sistemi t.i. pametne razsvetljave,
kjer se uporablja princip redukcije glede na potrebe prometa in
okolja. Pri nadomestitvi sijalk naj se pri uporabi klasične tehnologije z VTN-sijalkami proučijo možnosti uvedbe redukcije
osvetljevanja javnih površin v nočnem času.

65. člen

67. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(zagotavljanje ustreznega osončenja)

(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive
učinke sevanja, določa stopnje varstva pred sevanjem, ki so
določene glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za posamezne površine:
I. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje
površine podrobnejše namenske rabe prostora in za površine, v
katerih ni dovoljeno umeščanje objektov z varovanimi prostori:
– na območju stanovanjskih površin: stanovanjske površine za posebne namene (SB);
– na območju stanovanjskih površin: površine podeželskega naselja (SK);
– na območju površin razpršene poselitve (A);
– na drugih območjih centralnih dejavnosti: (CD);
– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja
centralnih dejavnosti (CU);
– na območju zelenih površin: pokopališča (ZK), površine
za oddih, rekreacijo in šport (ZS) in druge zelene površine (ZD);
– na posebnih območjih: površine za turizem (BT).
II. stopnja varstva pred sevanjem je določena za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora:
– na območjih proizvodnih dejavnosti: gospodarske cone
(IG);
– na območjih prometnih površin (P): vse površine;
– na območjih okoljske infrastrukture (O): vse površine;
– na območjih vodnih zemljišč (V): vse površine;
– na območju kmetijskih zemljišč (K): vse površine, razen
na mirnem območju na prostem;
– na območju gozdov (G): vse površine za izvajanje
dejavnosti z gozdarskega področja in vse površine gozda kot
zemljišča.
(2) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, je potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti
soglasje pristojne službe.
(3) Novogradenj, nadzidav in dozidav z varovanimi prostori ni dovoljeno umeščati v vplivno območje virov elektromagnetnega sevanja, ki obsega:
– za daljnovode 110 kV 14 m na vsako stran (merjeno od
osi daljnovoda),
– za daljnovod 220 kV 24 m na vsako stran,
– za daljnovod 400 kV pa 46 m na vsako stran.

Pri gradnji stanovanjskih objektov je potrebno upoštevati
merila za osvetlitev, osončenje, in druge zahteve v skladu s
predpisom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

66. člen
(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem)
(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati predpis
s področja mejnih vrednosti svetlobnega onesnaženja okolja.
(2) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju
posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in
razsvetljavo javnih površin ne sme presegati ciljne vrednosti v

68. člen
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)
Upoštevati je potrebno trajnostno mobilnost, kot so javni
promet, umeščanje okoljskih con (umirjanje oziroma prepovedi
prometa), polnilnice za električna vozila, kolesarske poti in
podobno.
69. člen
(varovanje pred neprijetnimi vonjavami)
(1) Pri umeščanju pomembnih virov vonjav v okolje (kompostarne, bioplinarne ipd.) je treba zagotoviti primerno oddaljenost, tako da je zunanji rob območja vira vonjav od območij
stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih
stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj
300 m oziroma 500 m pri odprtem kompostiranju.
(2) Za ureditev novih objektov za rejo živali (večje farme),
ki so viri vonjav in za povečanje kapacitet obstoječih objektov,
se s strokovno študijo preveri vplivno območje, objekti pa se
umestijo na primerno oddaljenost od navedenih območij. Pri
reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba
tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z
neprijetnimi vonjavami.
70. člen
(nadzor nad kakovostjo vodnih virov)
(1) Oskrba z kakovostno, zdravstveno ustrezno pitno
vodo se zagotavlja skladno z določili tega odloka, ki urejajo
priključevanje objektov na vodovodno omrežje.
(2) Oskrba s pitno vodo vključuje tudi nadzor nad kakovostjo vseh vodnih virov (tudi zasebnih), za kar je odgovoren
upravljavec omrežja.
(3) Notranji nadzor nad kakovostjo pitne vode upravljavca
vodovodnega sistema v Občini Osilnica izvajajo pristojni Zavodi
za zdravstveno varstvo.
71. člen
(varovanje zelenih površin)
Varovanje zelenih površin (površin za urbano vrtnarjenje,
površin za šport in rekreacijo ter dostopnosti do njih za zdrav
življenjski slog (gibanje)), se izvaja skladno z občinskim odlokom, ki predpisuje urejanje in čiščenje javnih površin.
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72. člen
(spremljanje kazalcev okolja)

(1) Občina mora zagotoviti monitoring za tiste kazalce, pri
katerih ni na voljo podatkov iz državnega monitoringa.
(2) Preglednica prikazuje Kazalce stanja okolja za spremljanje:
TLA

POVRŠINSKE VODE

PODZEMNE VODE

KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA

SPREMLJANJE STANJA

Delež najboljših kmetijskih površin ter kmetijskih
površin v zaraščanju v primerjavi z vsemi
kmetijskimi površinami; razmerje med trajnimi
travniki in vsemi kmetijskimi površinami.

Spremljanje deleža najboljših in zaraščajočih
kmetijskih površin opravlja MKGP, ki s kmetijsko
politiko spodbuja kmetijsko rabo zemljišč, hkrati
pa ščiti območja pridelovanja hrane.

Prisotnost varovalnih gozdov in gozdnih
rezervatov glede na ostale gozdne površine.

Spremljanje stanja in določitev območij varovalnih
gozdov je v domeni Zavoda za gozdove Slovenije,
OE Kočevje. Območja varovalnih gozdov
se lahko na podlagi strokovnega mnenja ZGS
povečajo ali zmanjšajo na deset let z obnovo
gozdnogospodarskih načrtov. Spreminjanje
je odvisno od pomembnosti varovanja tal,
ki ga gozd opravlja.

Prisotnost erozijskih območij zaradi plazenja tal
in morfološke spremembe tal zaradi posegov,
prisotnost zemeljskih plazov.

Evidenco plazov vodi občina, obnavlja se jo
po potrebi. Občina zagotavlja stalno prevoznost
občinskih cest, prometno varnost ter varnost
prebivalcev in premoženja z izvajanjem sanacij
zemeljskih usadov in plazov, rekonstrukcijo
in sanacijo cest, podpornih zidov in nasipov.
Evidenco erozijskih območij vodi MOP, Direkcija
RS za vode.

Vrednosti parametrov kakovosti površinskih voda
za določitev njihovega kemijskega in ekološkega
stanja.

Kemijsko in ekološko stanje Kolpe je bilo v letih
2009, 2010 in 2011 ocenjeno kot dobro s srednjo
stopnjo zaupanja. Spremljanje stanja se izvaja
v sklopu državnega monitoringa kakovosti
površinskih vodotokov. Merilno mesto kakovosti
površinskih vodotokov se nahaja na reki Kolpi
na merilnih mestih Osilnica in Radoviči (Metlika).
Podatki so javno dostopni na spletnem portalu
ARSO. Nosilec spremljanja stanja je občina
ob podpori državnega monitoringa, vsakih 5 let
po sprejemu OPN.

Pokritost občine s kanalizacijskim omrežjem
in število PE priključenih na čistilne naprave.

Spremljanje stanja je vezano na zakonske roke,
do katerih je potrebno priključiti posamezne
aglomeracije na kanalizacijsko omrežje.
Za spremljanje stanja je zadolžena občina,
ki je investitor v gospodarsko javno infrastrukturo.

Poselitvena območja, ki se nahajajo znotraj
poplavnih površin vodotokov

Za spremljanje stanja poplavnih površin
je zadolžena država.

Kakovost podzemne in pitne vode glede na
kemijske in bakteriološke parametre v pitni vodi
ter vzpostavljeno vodovodno omrežje za oskrbo
s pitno vodo.

Monitoring kakovosti podzemne vode se izvaja
enkrat letno, izvaja ga Agencija RS za okolje.
Podatki ocen monitoringa so prosto dostopni
na portalu ARSO. Nosilec spremljanja stanja
je občina ob podpori državnega monitoringa,
vsakih 5 let po sprejemu OPN.
Občina naj varstvo vodnih virov zagotavlja
predvsem z usmerjanjem poselitve izven najožjih
ter ožjih pasov oziroma skladno z Odlokom
o varstvu virov pitne vode. Za zagotovitev ustrezne
pitne vode, občina kot upravljavec izvaja stalni
notranji nadzor in v primeru neskladnih vzorcev
posreduje lastnikom objektov navodila
za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.
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KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA

SPREMLJANJE STANJA

Kvalitativno in kvantitativno stanje (populacij)
redkih, ogroženih ter zavarovanih rastlinskih
in živalskih vrst.

V času gradnje in med obratovanjem naj izvaja
reden nadzor upoštevanja predlaganih omilitvenih
ukrepov predstavnik organizacije, pristojne
za ohranjanje narave oziroma naravovarstveni
nadzornik.

Sprememba površin pomembnejših habitatnih
tipov.
Povezanost oziroma razdrobljenost habitatov
rastlinskih in živalskih vrst.
Prisotnost tujerodnih vrst.

Ohranjanje števila enot kulturne dediščine;

KULTURNA
DEDIŠČINA

ohranjanje oblike, lastnosti in vsebine enot
kulturne dediščine;
ohranjanje prepoznavnosti kulturne krajine
v Občini Osilnica ter stopnja ogroženosti enot
dediščine, ki temelji na oceni stanja in uporabe.

Število enot kulturne dediščine se redno
posodablja v Registru kulturne dediščine (RKD)
in je javno dostopen podatek. Ocena ogroženosti
enot kulturne dediščine je izpeljana iz ocene
stanja dediščine in predstavlja kazalnik nujnosti
ukrepanja v smislu celostnega ohranjanja
dediščine v skladu z veljavno zakonodajo in
konvencijami. Število enot in stopnjo ogroženosti
za posamezne tipe dediščine se pridobi na
pristojni območni enoti Zavoda RS za varstvo
kulturne dediščine v Ljubljani. Za pripravo poročila
o stanju enot kulturne dediščine je odgovorna
Občina Osilnica skupaj v sodelovanju s pristojno
službo za varstvo kulturne dediščine.
Spremljanje stanja ob izvajanju OPN naj bo
usmerjeno predvsem v izvajanje prostorsko
izvedbenih pogojev, ki so v predlaganem OPN
določeni za posamezne morfološke krajine.

Povprečni letni dnevni promet (PLDP).

Povprečni letni dnevni promet (PLDP) je javno
dostopen podatek na spletni strani Ministrstva
za promet. Nosilec monitoringa je Občina Osilnica
s pomočjo podatkov državnega monitoringa,
vsakih 5 let po sprejemu OPN.

Način ogrevanja objektov na območju občine.

Spremljanje stanja se lahko vrši preko izvajanja
lokalnega energetskega koncepta. Spremljanje
stanja naj občina vrši preko aktivne vloge
pri vlaganju v obnovljive vire energije.

ZRAK

Za daljnovode nizkih napetosti (pod 100 kV) niso
Število stanovanjskih objektov v varovalnem pasu opredeljeni varovalni koridorji. TP 20/0,4 kV
virov elektromagnetnega sevanja
in nizkonapetostni vodi in niso pomemben vir
elektromagnetnega sevanja v prostoru.
ELEKTROMAGNETNO
SEVANJE
Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na
območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih
cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina
upravlja, izračunana na prebivalca.

ODPADKI

Vključenost gospodinjstev in pravnih oseb
v organiziran odvoz odpadkov

Letna poraba elektrike vseh svetilk,
ki so na območju posamezne občine vgrajene
v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih
površin, ki jih občina upravlja, izračunana
na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem
v tej občini, ne sme presegati vrednosti določene
s predpisom o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja
Za vključenost prebivalcev v organiziran odvoz
odpadkov mora poskrbeti občina skupaj z javno
službo za odvoz komunalnih odpadkov. Delež
vključenosti in evidenco spremlja javna komunalna
služba. Spremljanje količin zbranih odpadkov vrši
javna komunalna služba za ravnanje z odpadki
na podlagi letnih poročil o prevzetih in odloženih
količinah odpadkov, kamor se štejejo tudi ločeno
zbrane frakcije.

Stran

3940 /

Št.

64 / 23. 4. 2021

Uradni list Republike Slovenije

KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA

SPREMLJANJE STANJA

Povprečni letni dnevni promet (PLDP)

Kazalec se spremlja na podlagi podatkov meritev
PLDP na pomembnih državnih (regionalnih)
cestah v občini. Meritve izvaja Direkcija RS za
ceste (DRSC), objavljene so letno (za preteklo
leto). Kazalec se mora spremljati za poseljena
območja in najbolj obremenjene cestne odseke
v občini. Dodatno se priporoča tudi spremljanje
deleža tovornih vozil, ki je na nekaterih cestnih
odsekih v občini večji od 10 %. Tovorna vozila
namreč bistveno vplivajo na emisije hrupa in hkrati
na slabšo kvaliteto življenjskega okolja. Kazalec
se spremlja za najbolj obremenjene cestne odseke
v občini 1 x letno po sprejemu OPN.

Dolžina stikov konfliktnih območij – območja
stanovanj (SS) in proizvodnih dejavnosti (I)
VAROVANJE ZDRAVJA
LJUDI

Določitev ustrezne stopnje varstva pred hrupom
(SVPH) glede na PNRP

Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah
in dopolnitvah planskih aktov občine ali države,
v kolikor ti predvidevajo spremembe namenske
rabe zemljišč.
Kazalec se spremlja ob predvidenih spremembah
in dopolnitvah občinskih ali državnih planskih
dokumentov.
Občina mora spremljati določila in spremembe
predpisa o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju in zakonodaje, ki se nanaša
na določitev stopnje varstva pred hrupom glede
na podrobnejšo namensko rabo prostora, kot tudi
določila in spremembe zakonodaje, ki se nanaša
na zavarovana območja narave in plan prilagajati
morebitnim spremembam.
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu OPN.
Letna poročila izvajalcev javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode, to je Občina Osilnica.

Način urejanja in odvajanja KOV

Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu OPN.
Letna poročila kakovosti pitne vode.
Za preskušanje vzorcev v okviru notranjega
nadzora skrbi Občina Osilnica.
Kazalec se spremlja 1 x letno po sprejemu OPN.

Kakovost pitne vode

(3) Občina enkrat letno objavi rezultate spremljanja kazalcev okolja in poroča o izvedenih omilitvenih ukrepih.
(4) Občina sprejema pritožbe prebivalcev zaradi vplivov iz
okolja. Pritožbe se lahko podajo v času uradnih ur na sedežu
občine.
III. 8 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI PO OBMOČJIH
NAMENSKE RABE
73. člen
(določila za gradnjo po območjih namenske rabe)
(1) V naslednjih preglednicah so glede na prostorske
enote in namensko rabo prostora določene:
– dopustne dejavnosti,
– dopustne vrste objektov,
– dopustne gradnje in drugi posegi v prostor,
– podrobni prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov, njihove velikosti in zmogljivosti,
– podrobni prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja.
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(2) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe območja stanovanj:
Namenska raba:
Podrobna
namenska raba:
Osnovna dejavnost:
Spremljajoče
dejavnosti:

Izključujoče
dejavnosti:

Dopustna izraba
največ:
Delež zelenih
površin vsaj:
Največji gabariti:

Oblikovanje

Fasada

Streha

S – območja stanovanj
SKs – površine podeželskega naselja, mešano
kmetije in stanovanjske hiše
bivanje in spremljajoče dejavnosti, površine kmetij
– predelovalne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva,
lova, gozdarstva, ribištva,
– gostinstvo in turizem,
– trgovske dejavnosti,
– obrtne dejavnosti,
– druge dejavnosti (ki služijo tem območjem)
– proizvodne dejavnosti,
– promet in skladiščenje

FZ: 0.40
FI: 0.60
DZP: 15 %

SB – površine stanovanjske prostostoječe pozidave
za posebne namene
bivanje za posebne namene
Oskrbne in storitvene dejavnosti, ki neposredno
služijo osnovni dejavnosti (gostinstvo in turizem,
trgovina, izobraževanje, zdravstvo in socialno
varstvo, kultura, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti, javna uprava).
– proizvodne dejavnosti,
– industrija,
– promet in skladiščenje,
– trgovina na debelo.
FZ: /
FI: 1.20
DZP: 25 %

K+P+1N+M – pri čemer mora biti kletna etaža
K+P+1N+M
v celoti vkopana v teren ali
Višina: 13 m
K+P+M – pri čemer je lahko nad okoliškim terenom Razmerja gabaritov:
do največ 66 % bruto prostornine kletne etaže.
podolgovat tloris min 1:1.4
Višina kolenčnega zidu največ 60 cm.
Razmerja gabaritov:
podolgovat tloris min 1:1.4
Naj ohranja in poudarja arhitekturne in krajinske
Naj ohranja in poudarja arhitekturne in krajinske
kvalitete.
kvalitete.
Izzidki na fasadi niso dovoljeni.
Balkoni na čelnih, ožjih fasadah niso dovoljeni,
možna pa je izvedba po daljši fasadi (gank
z enoramnim stopniščem).
Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni,
ograje balkonov (gankov) naj bodo v vertikalnem
lesenem opažu.
V čim večji meri naj se uporablja avtohtona gradiva,
kot sta les in kamen.
Naj bo v zglajenem ometu svetlih pastelnih barv (od ubito bele do oker rumene ali opečno rdeče).
Na fasadi so lahko tudi poudarjeni dekorativni elementi v temnejših odtenkih (obrobe okoli oken, ogelniki
in podobno). Dovoljena je tudi celotna ali kombinirana izvedba v lesu z vertikalno položenimi deskami
ali letvami.
Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom 40–45⁰ in slemenom po dolžini objekta, kritina
v temnih barvah, temno siva betonska ali opečno rdeča.
Dovoljena so strešna okna, frčade pa le centralno simetrično, nad glavnim vhodom ali več manjših,
kjer skupna širina ne preseže 1/3 dolžine objekta.
Dopustna je namestitev sončnih kolektorjev ali sončnih celic v ravnini strešine, ki ne smejo presegati
slemena.
(3) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe območja centralnih dejavnosti:

Namenska raba:

C – območja centralnih dejavnosti

Podrobna
namenska raba:

CU – osrednja območja centralnih dejavnosti

CDv – druga območja centralnih dejavnosti –
območja verskih objektov s pripadajočimi ureditvami

Osnovna dejavnost: Bivanje in različne centralne dejavnosti
Kulturna in verska dejavnost.
izobraževanja, vzgoje in športa, trgovske, oskrbne,
poslovno storitvene, gostinske dejavnosti, manjša
obrt, javna uprava, gasilski dom, zdravstvena
dejavnost, socialne, kulturne, razvedrilne
in rekreacijske in podobne.
Spremljajoče
dejavnosti:

– centralne dejavnosti
– bivanje
– druge dejavnosti (ki služijo tem območjem)

– centralne dejavnosti
– bivanje (delež stanovanjskih bruto tlorisnih površin
je lahko največ 30 %)
– druge dejavnosti (ki služijo tem območjem)
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Izključujoče
dejavnosti:

– proizvodne dejavnosti,
– promet in skladiščenje,
– trgovina na debelo.

Dopustna izraba
največ:
Delež zelenih
površin vsaj:
Največji gabariti:

FZ: 0.80
FI: 1.50
DZP: 5 %

Oblikovanje

Naj ohranja in poudarja arhitekturne in krajinske
kvalitete.
Izzidki na fasadi niso dovoljeni, dopusten je le
pravokoten izzidek v osrednji osi z vhodom, ki se
zaključi z dvokapno frčado, vsaj 1m pod slemenom
osnovne strešine.
Osvetlitev podstrehe je možna s klasično
oblikovanimi in simetrično razporejenimi frčadami
ali strešnimi okni.
Balkoni na čelnih, ožjih fasadah niso dovoljeni,
možna pa je izvedba po celi dolžini vzdolžne fasade
(lesen gank v vertikalnem opažu
z enoramnim stopniščem).
V čim večji meri naj se uporablja avtohtona gradiva,
kot sta les in kamen.
Naj bo v zglajenem ometu svetlih pastelnih barv (od ubito bele do oker rumene ali opečno rdeče).
Na fasadi so lahko tudi poudarjeni dekorativni elementi v temnejših odtenkih (obrobe okoli oken, ogelniki
in podobno). Dovoljena je tudi celotna ali kombinirana izvedba v lesu z vertikalno položenimi deskami ali
letvami.
Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom
40–45⁰ in slemenom po dolžini objekta, kritina
40–45⁰ in slemenom po dolžini objekta, kritina
v temnih barvah, temno siva betonska ali opečno
v temnih barvah, temno siva betonska ali opečno
rdeča.
rdeča.
Na objektih večjih razponov (širina objekta
Dopustna je namestitev sončnih kolektorjev
nad 12 m) je naklon lahko manjši, dovoljena
ali sončnih celic v ravnini strešine, ki ne smejo
je večkapna streha.
presegati slemena.
Dopustna je namestitev sončnih kolektorjev
Za streho sakralnih objektov ni predpisanih zahtev –
ali sončnih celic v ravnini strešine, ki ne smejo
poljubno po načrtu arhitekta.
presegati slemena.

Fasada

Streha

K+P+1N+M
Višina: 13 m
Razmerja gabaritov:
podolgovat tloris min 1:1.4

– proizvodne dejavnosti,
– kmetijske in gozdarske dejavnosti,
– predelovalne dejavnosti,
– promet in skladiščenje,
– trgovina na debelo.
FZ: /
FI: 0.90
DZP: /
K+P+1N+M
Višina: 11 m
Razmerja gabaritov:
podolgovat tloris min 1:1.4
Višinski gabariti in razmerja tlorisnih gabaritov
za sakralne objekte niso omejeni.
Naj povzema kvalitetno obstoječe oblikovanje
te arhitekturne regije.

(4) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe območja proizvodnih dejavnosti:
Namenska raba:
I – območja proizvodnih dejavnosti
Podrobna
IG – gospodarske cone
namenska raba:
Osnovna dejavnost: Proizvodne dejavnosti, predelovanje, obrt, promet in skladiščenje, trgovina, strokovne, znanstvene
in tehnične dejavnosti.
Spremljajoče
– gostinstvo in turizem (brez nastanitve),
dejavnosti:
– družbene dejavnosti,
– rekreacijske in športne dejavnosti,
– druge dejavnosti (ki služijo tem območjem).
Izključujoče
– bivanje,
dejavnosti:
– zdravstvo.
Dopustna izraba
FZ: 0.65
največ:
FI: 0.80
Delež zelenih
DZP: 10 %
površin vsaj:
Največji gabariti:
K+P+1N
Višina: 20 m
Oblikovanje
V skladu s tehnologijo. Pri umeščanju v prostor je treba upoštevati kontekst lokalnega prostora in gabarite,
da bodo nove stavbe kvalitetno vključene v silhueto območja.
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Sodobno oblikovanje fasad.
Za objekte, ki mejijo na obstoječe objekte ali ulični prostor, se dovolijo strehe, usklajene z obstoječimi
objekti v uličnem nizu. Dovolijo se odstopanja in novosti, če se s tem doseže novo urbanističnoarhitekturno kakovost. Za objekte znotraj industrijskega kompleksa se dovolijo vse vrste streh. Dopustna
je namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic ali sončnih elektrarn.
(5) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe posebna območja:

Namenska raba:

B – posebna območja

Podrobna
namenska raba:

BT – površine za turizem

Osnovna dejavnost: – gostinstvo in turizem
Spremljajoče
dejavnosti:

– družbene dejavnosti,
– poslovne dejavnosti (razen N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti),
– trgovske in storitvene,
– kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti,
– druge dejavnosti (ki služijo tem območjem).

Izključujoče
dejavnosti:

– bivanje,
– proizvodne dejavnosti,
– promet in skladiščenje,
– kmetijske in gozdarske dejavnosti,
– predelovalne dejavnosti,
– trgovina na debelo.

Dopustna izraba
največ:

FZ: 0.50
FI: /

Delež zelenih
površin vsaj:

DZP: 20 %

Največji gabariti:

K+P+1N+M
Višina: 13 m
Razmerja gabaritov: podolgovat tloris min 1:1.4

Oblikovanje

Razvoj turističnih in športno rekreacijskih dejavnosti je treba usmerjati tako, da bodo posegi v prostor čim
manjši ter da se bodo ohranjale naravne in kulturne kakovosti prostora.
Izzidki na fasadi niso dovoljeni, dopusten je le pravokoten izzidek v osrednji osi z vhodom, ki se zaključi
z dvokapno frčado, vsaj 1 m pod slemenom osnovne strešine.
Osvetlitev podstrehe je možna s klasično oblikovanimi in simetrično razporejenimi frčadami ali strešnimi
okni.
Balkoni na čelnih, ožjih fasadah niso dovoljeni, možna pa je izvedba po daljši fasadi (gank z enoramnim
stopniščem).
Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene.
V čim večji meri naj se uporablja avtohtona gradiva, kot sta les in kamen.

Fasada

Naj bo v zglajenem ometu svetlih pastelnih barv (od ubito bele do oker rumene ali opečno rdeče).
Na fasadi so lahko tudi poudarjeni dekorativni elementi v temnejših odtenkih (obrobe okoli oken, ogelniki
in podobno). Dovoljena je tudi celotna ali kombinirana izvedba v lesu z vertikalno položenimi deskami
ali letvami.

Streha

Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom 40–45⁰ in slemenom po dolžini objekta, kritina
v temnih barvah, temno siva betonska ali opečno rdeča.
Dopustna je namestitev sončnih kolektorjev ali sončnih celic v ravnini strešine, ki ne smejo presegati slemena.
(6) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe območja zelenih površin:

Namenska raba:
Podrobna
namenska raba:
Osnovna dejavnost:

Z – območja zelenih površin
ZS – površine za rekreacijo
in šport
– kulturne, razvedrilne, športno
rekreacijske dejavnosti na prostem
in druge dejavnosti za prosti čas

Spremljajoče
dejavnosti:

– gostinstvo in turizem
– druge dejavnosti (ki služijo tem
območjem)

ZD – druge urejene zelene površine ZK – pokopališča
– so namenjene zaščitni ali drugi
funkciji zelenih pasov,
– razvedrilne dejavnosti
na prostem.
– športne in druge dejavnosti
za prosti čas

– pogrebna dejavnost

– verske in druge dejavnosti,
ki neposredno služijo osnovni
dejavnosti.
– trgovske dejavnosti
(ki služijo tem območjem)
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Izključujoče
dejavnosti:

– bivanje,
– poslovne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti,
– skladiščenje,
– kmetijske in gozdarske dejavnosti,
– predelovalne dejavnosti,
– trgovina na debelo.

Dopustna izraba
največ:

FZ: 0,30
FI: /

Delež zelenih
površin vsaj:

DZP: 20 %

DZP: 20 %

Največji gabariti:

Višina: 13 m

K+P

Oblikovanje

Na območju rekreativnih dejavnosti v odprti krajini je zaradi varovanja naravne krajine potrebna
premišljena izvedba krajinskih ureditev na podlagi načrtov krajinske arhitekture.

Fasada

/

/

po načrtu arhitekture

Streha

/

/

po načrtu arhitekture

Drugi pogoji:

V primeru vojne ali naravne ogroženosti je dopustno graditi objekte
za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah.

Le enostavni in nezahtevni objekti
in krajinske ureditve.

FZ: 0,20
FI: /

/

(7) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe območja prometnih površin:
Namenska raba:

P – območja prometnih površin

Podrobna
namenska raba:

PC – površine cest

PO – ostale prometne površine

Osnovna dejavnost: – so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa (prometne dejavnosti
in počivališča, postajališča, mejni prehodi, bencinski servisi ipd.).
Spremljajoče
dejavnosti:

– gostinstvo
– trgovske dejavnosti (ki služijo tem območjem)
– skladiščenje (ki služijo tem območjem)
– druge dejavnosti (ki služijo tem območjem)

Izključujoče
dejavnosti:

– bivanje,
– kmetijske in gozdarske dejavnosti,
– predelovalne dejavnosti,
– proizvodne dejavnosti,
– trgovina na debelo.
(8) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe območja okoljske infrastrukture:

Namenska raba:

O – območja okoljske infrastrukture

Podrobna
namenska raba:

O – območja okoljske infrastrukture

Osnovna dejavnost: – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja.
Spremljajoče
dejavnosti:

/

Izključujoče
dejavnosti:

– bivanje.

Dopustna izraba
največ:

FZ: 0,90
FI: /

Delež zelenih
površin vsaj:

DZP: /

Največji gabariti:

Višina: v skladu s tehnologijo.

Oblikovanje

v skladu s tehnologijo.

Drugi pogoji:

Na robovih območja odlagališča odpadkov, čistilnih naprav ter drugih večjih posegih naj se ohranja
ali vzpostavi pas vegetacije, zelena bariera, ki služi kot vizualna zaščita, ki zmanjšuje vidno
izpostavljenost teh območij.
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(9) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe površine razpršene poselitve:
Namenska raba:

A – površine razpršene poselitve

Podrobna
namenska raba:

A – površine razpršene poselitve

Osnovna
dejavnost:

bivanje in spremljajoče dejavnosti, površine kmetij

Spremljajoče
dejavnosti:

– kmetijstvo, gozdarstvo
– predelovalne dejavnosti, izhajajoče iz kmetijstva, lova, gozdarstva, ribištva,
– gostinstvo in turizem,
– trgovske dejavnosti na drobno,
– obrtne dejavnosti,
– razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– druge dejavnosti (ki služijo tem območjem).

Izključujoče
dejavnosti:

– proizvodne dejavnosti

Dopustna izraba
največ:

FZ: 0.8
FI: /

Delež zelenih
površin vsaj:

DZP: 10 %

Največji gabariti:

K+P+1N+M – pri čemer mora biti kletna etaža v celoti vkopana v teren ali
K+P+M – pri čemer je lahko nad okoliškim terenom do največ 66 % bruto prostornine kletne etaže.
Višina kolenčnega zidu največ 60 cm.
Razmerja gabaritov: podolgovat tloris min 1:1.4

Oblikovanje

Naj ohranja in poudarja arhitekturne in krajinske kvalitete.
Izzidki na fasadi niso dovoljeni.
Balkoni na čelnih, ožjih fasadah niso dovoljeni, možna pa je izvedba po daljši fasadi (gank z enoramnim
stopniščem). Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni, ograje balkonov (gankov) naj bodo
v vertikalnem lesenem opažu.
Okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično razporejene.
V čim večji meri naj se uporablja avtohtona gradiva, kot sta les in kamen.

Fasada

Naj bo v zglajenem ometu svetlih pastelnih barv (od ubito bele do oker rumene ali opečno rdeče).
Na fasadi so lahko tudi poudarjeni dekorativni elementi v temnejših odtenkih (obrobe okoli oken, ogelniki
in podobno). Dovoljena je tudi celotna ali kombinirana izvedba v lesu z vertikalno položenimi deskami
ali letvami.

Streha

Streha mora biti simetrična dvokapnica z naklonom 40–45⁰ in slemenom po dolžini objekta, kritina v
temnih barvah, temno siva betonska ali opečno rdeča. Dovoljena so strešna okna, frčade pa le centralno
simetrično, nad glavnim vhodom ali več manjših, kjer skupna širina ne preseže 1/3 dolžine objekta.
Dopustna je namestitev sončnih kolektorjev ali sončnih celic v ravnini strešine, ki ne smejo presegati
slemena.
(10) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe kmetijskih zemljišč:

Namenska raba:
Podrobna
namenska raba:
Osnovna
dejavnost:
Spremljajoče
dejavnosti:
Dopustna dela in
druge prostorske
ureditve:

Drugi pogoji:

K – kmetijska zemljišča
K1 – najboljša kmetijska zemljišča

K2 – druga kmetijska zemljišča

– kmetijstvo
– rekreacija
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
– agrarne operacije ter ostala dela in ureditve v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih
Ne glede na določila glede gradnje gospodarske javne infrastrukture, so za objekte CC-SI: 21 Objekti
prometne infrastrukture dopustne le rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja
ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica
na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne
ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture,
ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste.
– navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da ne ovirajo opravljanja osnovne dejavnosti oziroma niso
v nasprotju z interesi kmetijstva;
– gradnje morajo biti načrtovane tako, da omogočajo lastnikom kmetijskih zemljišč dostop do kmetijskih
zemljišč. V kolikor poseg prekine obstoječi dostop do kmetijskih zemljišč, je dostop treba nadomestiti;
– posegi na kmetijska zemljišča, predvsem postavitve ograj, ne smejo prekinjati koridorjev gibanja
prostoživečih živali;
– na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijska zemljišča, v neažuriranem
zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih (nadomestnih objektov) ni dovoljena.
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V EUP: Op_17, Op_18, Op_19, Op_20, Op_21, Op_22, Op_23, Op_24, Op_25, Op_26, Op_27, Op_28,
Op_29, Op_34, Op_35, Op_36, Op_37 se preprečuje zaraščanje kmetijskih površin s krčitvami gozda.
Krčitve se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov. Za krčitev gozda v kmetijske namene
je potrebno pridobiti dovoljenje oziroma odločbo Zavoda za gozdove Slovenije. Rok za ponovno
vzpostavitev kmetijske dejanske rabe na površinah v zaraščanju znotraj naštetih EUP je 15 let od začetka
veljavnosti tega odloka.
(11) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe gozdnih zemljišč:

Namenska raba: G – gozdna zemljišča
Podrobna
G – gozdna zemljišča
namenska raba:

Gv – varovalni gozd

Gr – gozd s posebnim namenom –
gozdni rezervat

Osnovna
dejavnost:

– gozdarstvo
– lov

– gozdarstvo

Spremljajoče
dejavnosti:

– rekreacija
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem v skladu
z gozdnogospodarskimi načrti

– druge dejavnosti, ki služijo tem
območjem v skladu
z gozdnogospodarskimi načrti

Dopustna dela in Posegi v gozd in gozdni prostor so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti
druge prostorske in dovoljenji Zavoda za gozdove Slovenije ter funkcijami gozda in ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso
ureditve:
v nasprotju z interesi gozdarstva.
Dopustne so tudi:
– gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno z Zakonom o gozdovih,
– sanacije peskokopov, kamnolomov in gramoznic, brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja in nadaljnje širitve
na območja, ki so namenjena gozdnim zemljiščem.
Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba pridobiti pozitivno mnenje oziroma dovoljenje pristojnega
organa oziroma javne gozdarske službe.
– izvajanje gozdnogospodarskih
del;
– krčitev gozdov v kmetijske
namene do površine 0,5 ha;
– paša v gozdu v skladu
z gozdnogojitvenimi načrti,
– ureditve za potrebe lova
in ribolova;
– raziskave mineralnih surovin
in geotermičnega energetskega
vira, pod pogojem, da raziskave
trajno ne spreminjajo
in poškodujejo naravnega stanja
na površini in podzemlju
in da se po opravljenih raziskavah
zemljišče vrne v prvotno stanje;
– vzdrževanje objektov;
– odstranitev objektov.
Drugi pogoji:

– v varovalnih gozdovih
se gospodari v skladu z njihovim
varstvenim statusom oziroma
njihovim posebnim namenom;
– dovoljeni so tisti posegi
podrobnejše namenske rabe
G – gozdna zemljišča, ki ne bodo
bistveno negativno vplivali na
funkcije gozdov, zaradi katerih je bil
gozd razglašen za varovalni gozd;
– odstranitev objektov.

– v gozdnih rezervatih se gospodari
v skladu z njihovim varstvenim
statusom oziroma njihovim
posebnim namenom;
– gradnja in druge prostorske
ureditve znotraj območij gozdnih
rezervatov so prepovedani, razen
vzdrževanja poti, postavitve
informativnih tabel, vzdrževanja
objektov kulturne dediščine ter
izvajanja znanstveno-raziskovalnih
del, v skladu z njihovim varstvenim
statusom oziroma njihovim
posebnim namenom;
– odstranitev objektov.

Posegi v območju gozdov morajo upoštevati značilnosti kulturno krajinskega vzorca in njegovih posameznih
elementov, tako da ohranjajo:
– značilno razporeditev gozdnih mas v prostoru,
– značilnosti oblikovanja gozdnega roba in značilni vzorec gozdnih cest in poti.
(12) Dopustni objekti in dejavnosti na območjih podrobnejše namenske rabe celinskih voda:

Namenska raba: V – območja površinskih voda
Podrobna
namenska raba:

VC – celinske vode

Osnovna
dejavnost:

– vodno gospodarstvo (dejavnosti s področja rabe voda),
– ribištvo.

Spremljajoče
dejavnosti:

– rekreacija,
– energetika (hidroelektrarne),
– druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.
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– Gradnja objektov, potrebnih za rabo voda in zagotovitev varstva pred utopitvami,
– Gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– Gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju
nalog policije,
– Gradnja objektov grajenega javnega dobra po predpisu o vodah ali drugih predpisih,
– Gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov
na javno infrastrukturo,
– Gradnja objektov potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem
ali priobalnem zemljišču, zagotoviti varnost plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopališčih,
– Gradnja brvi in mostov,
– Ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
– Ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– Vstopno izstopna mesta, dostopi do vode in pristani,
– Gradnja malih hidroelektrarn do 10 MW – 23020 Energetski objekti.
– za izvedbo brvi in mostov je treba pridobiti najmanj tri tehnično in oblikovno ustrezne variantne rešitve,
– dostopi do vode se lahko urejajo le z javnih površin,
– dopustna je postavitev začasne urbane opreme, urejanje brežin,
– neutrjene brežine se ohranja tako, da so vzpostavljeni pogoji za obstoj avtohtonih vrst favne in flore.
Za vse posege v območje podrobne namenske rabe z oznako VC, je treba pridobiti pogoje in pozitivno
mnenje oziroma soglasje pristojne službe za urejanje voda.

74. člen
(dopustno odstopanje pri oblikovanju objektov)
(1) Oblikovanje stavbne mase objektov lahko odstopa od
prostorsko izvedbenih pogojev o oblikovanju objektov, če je to
povezano z gradnjo energetsko učinkovitih objektov, vendar ti
ne smejo bistveno odstopati od okolice, kar je potrebno v projektu posebej utemeljiti in dokazati. Na to arhitekturno rešitev je
potrebno pridobiti soglasje občinske službe pristojne za prostor.
(2) Za gradnjo – legalizacijo stavb, katerih oblikovanje
ni skladno z merili odloka in so bile zgrajene pred uveljavitvijo
tega odloka ter nimajo pravne podlage, so dopustna odstopanja v širini in tlorisnem razmerju stavbe, višini, oblikovanju,
naklonu in smeri slemena strehe, arhitekturnih elementih, oblikovanju elementov fasade, faktorjih izkoriščenosti in morfologiji
ter velikosti gradbene enote, če arhitekt v postopku pridobitve
dovoljenja za gradnjo predvidi potrebne sanacijske ukrepe ter
posebej utemelji in dokaže, da odstopanja ne povzročajo negativnih vplivov v okolju. Na to arhitekturno rešitev je potrebno
pridobiti soglasje občinske službe pristojne za prostor.
(3) Odstopanja od faktorjev FI in FZ so dopustna, če gre
za rekonstrukcijo legalno zgrajenega objekta ali odstranitev
legalno zgrajene stavbe in gradnjo nove stavbe na mestu prej
odstranjene stavbe, ki je po velikosti in namembnosti enaka
odstranjeni stavbi.
(4) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba
zagotoviti, da je dozidani objekt v gabaritih in v oblikovanju
usklajen z objektom, h kateremu se dozida. Oblikovna usklajenost rekonstruiranega, dozidanega ali nadzidanega dela z
osnovnim objektom se lahko izvede tudi, če osnovni objekt
odstopa od oblikovnih določil tega odloka.
(5) Predpisano najvišjo višino objekta lahko poljubno
presegajo cerkveni zvoniki in stolpi gasilskih domov. Najvišja
višina objekta se meri do slemena oziroma atike in jo lahko
presegajo: dimniki, antene in ostale naprave ter ograje in dostopi na streho.
75. člen
(stavbišča objektov razpršene gradnje
na nestavbnih zemljiščih)
(1) Objekti razpršene gradnje so legalno zgrajeni objekti
na zemljiščih, ki v prostorskem aktu niso opredeljena kot stavbna zemljišča. Prikazani so v katastru stavb na karti namenske
rabe, legalnost pa se izkazuje z gradbenim oziroma uporabnim
dovoljenjem.
(2) Na legalno zgrajenih objektih razpršene gradnje iz
prvega odstavka tega člena so dopustni:

– rekonstrukcija objektov,
– dozidave in nadzidave do 50 % BTP osnovnega objekta
v okviru oblikovne in komunalne sanacije,
– odstranitev objektov,
– komunalna in oblikovna sanacija objektov.
(3) Na parceli objekta razpršene gradnje so izmed nezahtevnih in enostavnih objektov dovoljeni objekti, ki so dopustni
za namensko rabo SKs.
(4) Za objekte razpršene gradnje veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za objekte v namenski rabi SKs.
(5) Pri gradnji objektov zunaj naselij je treba
– ohranjati skladnost med funkcijami določenega območja;
– obstoječo grajeno strukturo oblikovno dopolnjevati na
način, da se ohranjajo kakovostne prostorske strukture;
– zagotavljati smotrno rabo prostora in umeščati objekte
v bližino naselij oziroma na vidno manj izpostavljene površine;
– urediti odprte bivalne in ostale zunanje površine.
III. 9 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJIH,
PREDVIDENIH PODROBNIH NAČRTOV
76. člen
(območja, za katere je predvidena izdelava
podrobnih načrtov)
V Občini Osilnica ni predvidenih podrobnih načrtov.
IV. STROKOVNE PODLAGE
77. člen
(izdelane strokovne podlage)
(1) Za pripravo tega prostorskega načrta so bile uporabljene naslednje izdelane strokovne podlage:
─ Analiza stanja in teženj v prostoru (Urbania, d. o. o.);
─ Urbanistični načrt naselja Osilnica – Sela (Urbania, d. o. o.);
– Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča ob
pripravi OPN Osilnica (Urbania, d. o. o.);
─ Obrazložitev razvojnih potreb (Urbania, d. o. o.);
─ Izdelava prikaza stanja prostora (Urbania, d. o. o.);
─ Izdelava lokalnega energetskega koncepta Občine
Osilnica (Eco Consulting, d. o. o., šifra dokumenta POR/10-03);
– Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine
Osilnica (Arealine d.o.o., št. dokumenta OP 10/2012, februar
2016, dopolnitev april–maj 2017, december 2017).
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(2) Uporabljeni so bili tudi drugi sektorski dokumenti, kot
so gozdnogospodarski načrt, strategija prostorskega razvoja
Slovenije, nacionalni program za kulturo, smernice nosilcev
urejanja prostora ipd.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
78. člen
(veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov in prostorskih
ureditvenih pogojev)
Z dnem uveljavitve tega prostorskega načrta prenehajo
veljati naslednje prostorske sestavine planskih aktov in prostorski ureditveni pogoji:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Osilnica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Kočevje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Osilnica
– dopolnitev leta 1996 (Uradni list RS, št. 59/97) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 59/97).
79. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na
upravni enoti, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah prejšnjih odlokov.
(2) Postopki izdaje projektnih pogojev in soglasij pristojnih
soglasodajalcev, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah tega odloka.
80. člen
(dostopnost prostorskega akta)
(1) Ta odlok je na vpogled javnosti na sedežu Občine
Osilnica.
(2) Ta odlok je dostopen tudi na spletnih straneh Občine
Osilnica.
81. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vršijo pristojne inšpekcijske službe.
82. člen
(veljavnost prostorskega načrta)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi.
Št. 350-0001/2021/2
Osilnica, dne 19. marca 2021
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač
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PRILOGA 1

Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za posamezno enoto urejanja prostora
Be_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A, ZD
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na območju podrobne namenske rabe ZD ni dovoljeno
spreminjanje morfologije terena in gradnja objektov.

Varstveni režimi

Be_3

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Dovoljena je tudi postavitev naslednjih objektov:
23020 - Elektrarne in drugi energetski objekti

Varstveni režimi

- Enota urejanja prostora posega na vodovarstveno območje.

Bg_2

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.

Varstveni režimi

Bl_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs, PC, ZS
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Za stavbo s hišno številko »Bosljiva Loka 11« (zaradi
kotišča malih podkovnjakov) veljajo naslednja določila:
- Osvetlitev ne sme sijati v preletne odprtine netopirjev
in osvetljevati njihovih letalnih poti v bližini zatočišč.
Namestijo naj se svetila, ki oddajajo rumeno svetlobo,
ne svetijo v UV spektru in imajo barvno temperaturo do
2700K.
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- Javna razsvetljava naj se načrtuje na način, da ostane
prižganih v drugem delu noči (od 23. do 5. ure)
minimalno število luči. Pri osvetljevanju zunanjih
površin naj se namestijo svetila na samodejni
vklop/izklop. Na teh območjih naj se reklamne in
okrasne osvetlitve ne postavljajo.
Ne glede na ostala določila tega prostorskega akta, je
največja dovoljena etažnost novogradenj na parcelah
št. *22 in *23, obe k. o. Bosljiva Loka, K+P+M (klet v
celoti vkopana). Oblikovanje stavb mora slediti novim
kvalitetno oblikovanim objektom v naselju.
Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.
Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990);
- Hiša Bosljiva Loka 8 – profana stavbna dediščina (EŠD 38)

Bl_2

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* CD, ZD
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi

- Cerkev Sv. Vida

Bl_3

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na parcelah št. 27 in 31, obe k. o. Bosljiva Loka, gradnja
ni dovoljena. Potrebna je zelena cezura med cerkvijo in
obstoječimi objekti v naselju.
Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990);
- Cerkev Sv. Vida – vplivno območje (EŠD 2093)
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Bl_4

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs, O, ZS, PC
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Novogradnje morajo nadaljevati stavbni niz vzdolž
regionalne ceste.
Dovoljeni so podolgovati pritlični objekti.
Gradnja objektov in posegi v prostor na zemljiščih
753/2-del in 754-del, obe k. o. Bosljiva Loka, naj se
ureja celostno ter upošteva značilnosti ureditve celotne
EUP v skladu s smernicami Ministrstva za kulturo. Nova
pozidava v EUP naj nadaljuje obstoječi niz pritličnih
podolgovatih objektov, robni deli EUP naj pripadajo
sadovnjakom, kot prehod med grajenimi prvinami in
odprtim prostorom. V kolikor je predvidena gradnja več
kot enega objekta, naj se izdela idejno zasnovo njihove
umestitve z upoštevanjem naselbinskih lastnosti in
oblikovanja regionalno značilnih objektov.
Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.
Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je
treba izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo
prevodnosti konkretnega vodotoka glede na
predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v
vodotok. Pri navedeni analizi je treba upoštevati tako
maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki
pretok vodotoka kot tudi maksimalno predvideno
količino očiščenih odpadnih voda na iztoku. S
predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v
vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na
dolvodnem zemljišču oz. ne sme biti povečana
poplavna ogroženost. Za zagotavljanje neškodljivega
odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po
potrebi, pred iztokom treba načrtovati zadrževalni
bazen ustreznih dimenzij.

Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990);

Bl_5

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* ZS
Način urejanja

PIP
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Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.
- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990);

Ča_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.

Varstveni režimi

- Enota urejanja prostora posega na vodovarstveno območje.

Ča_3

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Gradnja novih stavb naj bo od cestnega koridorja
oddaljena vsaj 20m.
Dovoz do stavb naj se ureja po obstoječem cestnem
priključku.
Dovoljena etažnost stavb: K+P+M
Oblikovanje zunanje podobe stavb mora biti brez
izstopajočih oblikovnih in barvnih poudarkov.
Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.

Varstveni režimi

- Enota urejanja prostora posega na vodovarstveno območje.

Gr_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A, ZD
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na območju podrobne namenske rabe ZD ni dovoljeno
spreminjanje morfologije terena in gradnja objektov.

Varstveni režimi
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Gr_2

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A, ZS
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

- Dovoljena je ureditev kampa za šotore in avtoprikolice, ki mora biti ozelenjen z vegetacijo in ne
izpostavljen proti prometnim površinam. Ohranja naj se
naraven prostor.
- Dovoljene so parterne ureditve (pešpoti, dostopi do
vode, privezi…) izključno v naravnih materialih.
- Sanitarije in recepcija naj se uredi v obstoječih
objektih. V kolikor to ni mogoče je gradnja novih
objektov dovoljena v skladu s posebnimi prostorsko
izvedbenimi pogoji za gradnjo glede na namensko rabo
znotraj enote urejanja prostora.
- Parkirišča morajo biti ozelenjena.
- Zabojnike za odlaganje smeti je potrebno ustrezno
zavarovati pred medvedi (ograjevanje).
Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990);

Gr_5

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* O
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

V enoti urejanja je dovoljena le postavitev male čistilne
naprave.
Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je
treba izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo
prevodnosti konkretnega vodotoka glede na
predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v
vodotok. Pri navedeni analizi je treba upoštevati tako
maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki
pretok vodotoka kot tudi maksimalno predvideno
količino očiščenih odpadnih voda na iztoku. S
predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v
vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na
dolvodnem zemljišču oz. ne sme biti povečana
poplavna ogroženost. Za zagotavljanje neškodljivega
odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po
potrebi, pred iztokom treba načrtovati zadrževalni
bazen ustreznih dimenzij.

Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990)
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Lo_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi

Ma_2

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* BT
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi

Mi_2

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi

Mi_3

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi
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Mi_5

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* ZS
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

- Dovoljena je ureditev kampa za šotore, ki mora biti
ozelenjen z vegetacijo in ne izpostavljen proti
prometnim površinam. Ohranja naj se naraven prostor.
- Dovoljene so parterne ureditve (pešpoti, dostopi do
vode, privezi…) izključno v naravnih materialih;
- Postavitev začasnih sanitarij mora biti izvedena
nevpadljivo, v naravnih materialih;
- Zabojnike za odlaganje smeti je potrebno ustrezno
zavarovati pred medvedi (ograjevanje)
- Ohranja se naklon terena, nasipavanje ni dovoljeno.

Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990);

Mi_8

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Dovoljena je tudi postavitev naslednjih objektov:
23020 - Elektrarne in drugi energetski objekti

Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990);

Mi_10

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi

Op_15

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* ZS
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Dovoljena je ureditev športnega igrišča na prostem –
igrišče za paintball in/ali vožnjo z ATV vozili. Vse
prostorske ureditve je potrebno izvesti v soglasju z
Zavodom za varstvo narave in Zavodom za gozdove.
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- Zaradi zmanjševanja vpliva (hrup) na okolico naj se
poligon za ATV vozila obvezno ogradi.
- Na območju naj se ohrani naravna drevesna sestava in
naravni teren. V debla in krošnje dreves naj se ne
posega, naj se jih ne odstranjuje ali obsekava.
- Za potrebe obstoječe dejavnosti je dopustna gradnja
zgolj nezahtevnih in enostavnih objektov v leseni
izvedbi; Dejavnost se lahko izvaja v dnevnem času in se
ne osvetljuje;
- Obvezno je sprotno odstranjevanje odpadkov, ki
nastanejo med igro;
- Zabojnike za odlaganje smeti je potrebno ustrezno
zavarovati pred medvedi (ograjevanje).
Varstveni režimi

Op_32

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* G, K2
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

V EUP, ki predstavlja mirno cono divjega petelina, ni
dovoljena gradnja novih objektov po CC-SI, in sicer:
- 1 stavbe;
- 211 ceste;
- 241 objekti za šport rekreacijo in prosti čas;
- 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje: ograje.
Na obstoječih zakonito grajenih stavbah so dovoljene
zgolj rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela.
Rekreacijska območja in obisk se v EUP ne načrtuje.
Ne glede na prvi in tretji odstavek, je načrtovanje in
gradnja objektov dovoljena v okviru projekta za potrebe
izobraževanja o pomenu ohranjenih gozdov UNESCO
območja in o naravovarstvenem pomenu območja.

Varstveni režimi

- Enota urejanja prostora posega na vodovarstveno območje.

Op_33

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* G
Način urejanja

PIP
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V EUP, ki predstavlja mirno cono divjega petelina, ni
dovoljena gradnja novih objektov po CC-SI, in sicer:
- 1 stavbe;
- 211 ceste;
- 241 objekti za šport rekreacijo in prosti čas;
- 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje: ograje.
Na obstoječih zakonito grajenih stavbah so dovoljene
zgolj rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela.
Rekreacijska območja in obisk se v EUP ne načrtuje.

Varstveni režimi

Os_1

Oznaka enote urejanja prostora

Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs, CU, CDv, IG, ZK, ZD, PC
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Največji gabarit: K+P+M – pri čemer je lahko nad
okoliškim terenom do največ 66% bruto prostornine
kletne etaže.
Višina kolenčnega zidu največ 60 cm
FZ in FI se lahko spremeni v skladu s podrobnejšimi
kulturno varstvenimi pogoji.
Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.
Pri gradnji naj se upošteva 15 m priobalni pas reke
Kolpe ter 5 m odmik drugih vodotokov v občini.
Ureditve teh območij naj se izvede na način, da se ne
poslabšuje stanje voda oziroma vodnega režima. Pri
tem naj se ohranja obvodno vegetacijo. V reko ali njeno
obrežje naj se ne posega, zasipavanje ali nepooblaščeni
odvzem vode naj se ne izvaja.
Novo umeščena območja stanovanj ob Kolpi naj se
ustrezno komunalno opremi.

Varstveni režimi

- Vas Osilnica – naselbinska dediščina (EŠD 14873);
- Cerkev sv. Petra in Pavla z vplivnim območjem – sakralna
stavbna dediščina (EŠD 2091);
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Os_2

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* IG, PC
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Ob gradnji novih objektov, je te potrebno umestiti tako,
da je prostor možno funkcionalno členiti z uporabo
vegetacije, za same objekte pa predvideti najnižji možni
vertikalni gabarit.

Varstveni režimi

- Vplivno območje cerkve sv. Petra in Pavla (EŠD 2091);

Os_5

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* ZS
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

- Dovoljena je ureditev kampa za šotore, ki mora biti
ozelenjen in neizpostavljen, ohranja naj se naraven
prostor. Sanitarije, recepcija in parkirišča naj bodo
umeščeni v sklopu obstoječe infrastrukture znotraj
bližnjega naselja (bodisi kot novogradnja, bodisi z
revitalizacijo obstoječih objektov);
- Postavitev začasnih sanitarij je možna tudi znotraj
enote urejanja, vendar morajo biti izvedene nevpadljivo
z uporabo naravnih materialov;
- Zabojnike za odlaganje smeti je potrebno ustrezno
zavarovati pred medvedi (ograjevanje);
- Dovoljene so parterne ureditve (pešpoti, dostopi do
vode, privezi…), ki naj bodo iz trajnostnih materialov
(les, kamen prodniki, pesek…). V 15 m priobalni pas
reke Kolpe, se zaradi varstva vodotoka in njegovih
brežin z gradnjo ne posega (izjemoma za postavitev
šotorišč v senci dreves);
- Ureditve teh območij naj se izvede na način, da se ne
poslabšuje stanje voda oziroma vodnega režima. Pri
tem naj se ohranja obvodno vegetacijo. V reko ali njeno
obrežje naj se ne posega, zasipavanje ali nepooblaščeni
odvzem vode naj se ne izvaja.
- Ohranja se naklon terena, nasipavanje ni dovoljeno;
- Dostopne kolovozne poti do kampa, prostora za
taborjenje in dostopne poti do reke se ne nadgrajuje ali
dodatno utrjuje.
Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.
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Ohranja in vzpodbuja naj se ekstenzivna raba travišč
(pozna košnja) in sonaravno kmetovanje (brez uporabe
fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil).
Varstveni režimi

Os_8

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* ZS
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

- Dovoljena je ureditev kampa za šotore, ki mora biti
ozelenjen in neizpostavljen, ohranja naj se naraven
prostor. Sanitarije, recepcija in parkirišča naj bodo
umeščeni v sklopu obstoječe infrastrukture znotraj
bližnjega naselja (bodisi kot novogradnja, bodisi z
revitalizacijo obstoječih objektov);
- Postavitev začasnih sanitarij je možna tudi znotraj
enote urejanja, vendar morajo biti izvedene nevpadljivo
z uporabo naravnih materialov;
- Zabojnike za odlaganje smeti je potrebno ustrezno
zavarovati pred medvedi (ograjevanje);
- Dovoljene so parterne ureditve (pešpoti, dostopi do
vode, privezi…), ki naj bodo iz trajnostnih materialov
(les, kamen prodniki, pesek…).
- Ureditve teh območij naj se izvede na način, da se ne
poslabšuje stanje voda oziroma vodnega režima. Pri
tem naj se ohranja obvodno vegetacijo.
- Ohranja se naklon terena, nasipavanje ni dovoljeno;
- Dostopne kolovozne poti do kampa, prostora za
taborjenje in dostopne poti do reke se ne nadgrajuje ali
dodatno utrjuje.
Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.
Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.
Ohranja in vzpodbuja naj se ekstenzivna raba travišč
(pozna košnja) in sonaravno kmetovanje (brez uporabe
fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil).

Varstveni režimi

- Vplivno območje cerkve sv. Petra in Pavla (EŠD 2091);
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Pa_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.

Varstveni režimi

Pa_2

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.

Varstveni režimi

- Enota urejanja prostora posega na vodovarstveno območje
– zajetja.

Pž_2

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs, PC
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Višinski gabarit ne sme biti višji od obstoječih objektov v
enoti urejanja prostora.

Varstveni režimi

- Vplivno območje dediščine, cerkve sv. Mihaela (EŠD 2096)

Pž_3

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* CDv, ZK, ZD
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Za cerkev sv. Mihaela v Papežih (zaradi kotišča malih
podkovnjakov) veljajo naslednja določila:
- Osvetlitev ne sme sijati v preletne odprtine netopirjev
in osvetljevati njihovih letalnih poti v bližini
zatočišč. Namestijo naj se svetila, ki oddajajo rumeno
svetlobo, ne svetijo v UV spektru in imajo barvno
temperaturo do 2700K.
- Javna razsvetljava naj se načrtuje na način, da ostane
prižganih v drugem delu noči (od 23. do 5. ure)
minimalno število luči. Pri osvetljevanju zunanjih
površin naj se namestijo svetila na samodejni
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vklop/izklop. Na teh območjih naj se reklamne in
okrasne osvetlitve ne postavljajo.

- Cerkev sv. Mihaela – sakralna stavbna dediščina, z vplivnim
območje, (EŠD 2096)

Ri_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs, CDv, ZK
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

FZ in FI se lahko spremeni v skladu s podrobnejšimi
kulturno varstvenimi pogoji.

Varstveni režimi

- Ribjek – Vas (EŠD 14876);
- Ribjek – Cerkev sv. Egidija, spomenik (EŠD 2092);
- Ribjek – Cerkev sv. Egidija, vplivno območje (EŠD 2092);
- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990);

Ri_3

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.
Gradnja objektov in posegi na zemljiščih 2590-del,
2691, 2689, 2692/1, vsa k. o. Bosljiva Loka naj se ureja
celostno ter upošteva smernice Ministrstva za kulturo.
Novogradnje naj upoštevajo naselbinske lastnosti in
oblikovanje regionalnih značilnosti gospodarskih in
stanovanjskih objektov.
Dostop do zemljišča 2590 k. o. Bosljiva Loka je
dopustno urejati le s severne strani zemljišča.

Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990)

Ri_4

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* O
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

V enoti urejanja je dovoljena le postavitev čistilne
naprave. Izvedba ČN naj se vpne v padajoči teren,
objekt naj se prilagodi tradicionalni arhitekturi nizkih
gospodarskih objektov.
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Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je
treba izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo
prevodnosti konkretnega vodotoka glede na
predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v
vodotok. Pri navedeni analizi je treba upoštevati tako
maksimalne in minimalne pretoke ter srednji nizki
pretok vodotoka kot tudi maksimalno predvideno
količino očiščenih odpadnih voda na iztoku. S
predvidenim odvajanjem očiščenih odpadnih voda v
vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne razmere na
dolvodnem zemljišču oz. ne sme biti povečana
poplavna ogroženost. Za zagotavljanje neškodljivega
odvajanja očiščenih odpadnih voda v vodotok je, po
potrebi, pred iztokom treba načrtovati zadrževalni
bazen ustreznih dimenzij.
Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.
Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990)

Ri_5

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* ZS
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

- Gradnja novih zahtevnih in manj zahtevnih objektov,
znotraj enote urejanja prostora, ni dovoljena;
- Gradnja oskrbnih objektov, oblikovanih kot
gospodarski objekt (lahko z nadstrešnico), naj se locira
ob rob zaraščanja;
- Postavitev dodatnih mobilnih kontejnerjev naj
oblikovno sledi nevpadljivi leseni izvedbi obstoječih
nadstrešnic;
- Dovoljena je ureditev kampa za šotore, ki mora biti
ozelenjen in neizpostavljen, ohranja naj se naraven
prostor. Recepcija, parkirišča in druga infrastruktura naj
se uredi znotraj grajene strukture naselja Ribjek (bodisi
kot novogradnja, bodisi z revitalizacijo obstoječih
objektov);
- Postavitev sanitarij je možna tudi znotraj enote
urejanja, slednje morajo biti izvedene nevpadljivo z
uporabo naravnih materialov. Za preprečevanje
onesnaženja tal naj se obstoječe in morebitne nove
objekte ustrezno komunalno opremi. Skladno z veljavno
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zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda ter emisij snovi pri odvajanju odpadne
vode iz čistilnih naprav naj se zagotovi ustrezno čiščenje
bodisi s postavitvijo biološke ČN ali se izvede drugo
tehnološko ustrezno rešitev. Prečiščeno odpadno
komunalno vodo iz čistilne naprave se lahko odvaja s
ponikanjem v tla preko ponikovalnega objekta;
- Zabojnike za odlaganje smeti je potrebno ustrezno
zavarovati pred medvedi (ograjevanje);
- Dovoljene so parterne ureditve (pešpoti, dostopi do
vode, privezi…), ki naj bodo iz trajnostnih materialov
(les, kamen prodniki, pesek…). Kjer so ureditve
prilagojene gibalno oviranim osebam, se lahko
izjemoma uporabijo tudi drugi materiali, vendar v
soglasju s pristojnimi organi s področja varstva naravne
in kulturne dediščine.
- Ureditve teh območij naj se izvede na način, da se ne
poslabšuje stanje voda oziroma vodnega režima. Pri
tem naj se ohranja obvodno vegetacijo.
- Ohranja se naklon terena, nasipavanje ni dovoljeno;
- Dostopne kolovozne poti do kampa, prostora za
taborjenje in dostopne poti do reke se ne nadgrajuje ali
dodatno utrjuje.
Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.
Ohranja in vzpodbuja naj se ekstenzivna raba travišč
(pozna košnja) in sonaravno kmetovanje (brez uporabe
fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil).
Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.
Varstveni režimi

- Ribjek – kulturna krajina (EŠD 21990)
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Se_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SKs, PC
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi z
namensko rabo prostora SKs: Za novogradnje ali
rekonstrukcije objektov ali naprav naj se tekom
pridobitve gradbenega dovoljenja izdela geološkogeomehansko mnenje in izvede predpisano sanacijo
brežine, če je ta potrebna.

Varstveni režimi

Se_3

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* BT, PC
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi z
namensko rabo prostora BT: Za novogradnje ali
rekonstrukcije objektov ali naprav naj se tekom
pridobitve gradbenega dovoljenja izdela geološkogeomehansko mnenje in izvede predpisano sanacijo
brežine, če je ta potrebna.

Varstveni režimi

Se_7

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* SB
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Od stanovanjskih stavb za druge posebne družbene
skupine so v enoti urejanja dopustni le domovi za
starejše osebe.

Varstveni režimi

V enoti urejanja prostora je, kot spremljajoča
dejavnost, dopustna tudi dejavnost gostinstvo in
turizem ter dejavnost kombinirane storitve nastanitve,
nege in zdravstvene oskrbe, zdraviliška dejavnost in
rehabilitacija, ki ne služi neposredno osnovni dejavnosti
in ne obsega več kot 50 % dejavnosti določene za
namensko rabo SB.
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Se_9

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* O
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Največja dovoljena višina svetlega dela stavbe je 6 m.
Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, je za
predvideno okoljsko dejavnost potrebno izdelati
Poročilo o vplivih na okolje, glede na tehnološki načrt
objekta.
Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi:
Za novogradnje ali rekonstrukcije objektov ali naprav
naj se tekom pridobitve gradbenega dovoljenja izdela
geološko-geomehansko mnenje in izvede predpisano
sanacijo brežine, če je ta potrebna.

Varstveni režimi

Upoštevajo naj se splošni omilitveni ukrepi, preprečuje
naj se onesnaženje kraškega podzemlja (ustrezna
komunalna opremljenost sortirnice odpadkov).

Vg_8

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Gv
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

V EUP, ki predstavlja mirno cono divjega petelina, ni
dovoljena gradnja novih objektov po CC-SI, in sicer:
- 1 stavbe;
- 211 ceste;
- 241 objekti za šport rekreacijo in prosti čas;
- 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje: ograje.
Na obstoječih zakonito grajenih stavbah so dovoljene
zgolj rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela.
Rekreacijska območja in obisk se v EUP ne načrtuje.

Varstveni režimi

- Varovalni gozd;
- Enota urejanja prostora sega na vodovarstveno območje.

PRILOGA 1
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNO ENOTO UREJANJA PROSTORA
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Vg_9

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* Gv
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

V EUP, ki predstavlja mirno cono divjega petelina, ni
dovoljena gradnja novih objektov po CC-SI, in sicer:
- 1 stavbe;
- 211 ceste;
- 241 objekti za šport rekreacijo in prosti čas;
- 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje: ograje.
Na obstoječih zakonito grajenih stavbah so dovoljene
zgolj rekonstrukcije in investicijsko vzdrževalna dela.
Rekreacijska območja in obisk se v EUP ne načrtuje.

Varstveni režimi

- Varovalni gozd.

Za_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A, PC, PO
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

- Dovoljena je gradnja mejnega prehoda;
-Največja dovoljena višina svetlega dela stavbe, v
območju PO je 6 m.
Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi

Ža_1

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* A, PC
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Na erozijskem območju z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi z
namensko rabo prostora A: Za novogradnje ali
rekonstrukcije objektov ali naprav naj se tekom
pridobitve gradbenega dovoljenja izdela geološkogeomehansko mnenje in izvede predpisano sanacijo
brežine, če je ta potrebna.
Za preprečevanje onesnaženja tal naj se obstoječe in
morebitne nove objekte ustrezno komunalno opremi,
odpadno komunalno vodo pa očisti na malih čistilnih
napravah. Tako prečiščeno vodo se lahko odvaja s
ponikanjem v tla.

PRILOGA 1
PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA POSAMEZNO ENOTO UREJANJA PROSTORA
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Upošteva naj se 15 m pas, v katerega naj se zaradi
varstva vodotoka in njegovih brežin z gradnjo ne
posega.
Ureditve teh območij naj se izvede na način, da se ne
poslabšuje stanje voda oziroma vodnega režima. Pri
tem naj se ohranja obvodno vegetacijo. V reko ali njeno
obrežje naj se ne posega, zasipavanje ali nepooblaščeni
odvzem vode naj se ne izvaja.
Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.
Varstveni režimi

Ža_2

Oznaka enote urejanja prostora
Vrsta rabe znotraj enote urejanja prostora* ZD
Način urejanja

PIP

Prostorsko izvedbeni pogoji

Enota urejanja sega na poplavno, oziroma potencialno
poplavno območje, pred posegi v prostor je potrebno
izdelati hidrološko – hidravlično študijo vodnega režima
in predvideti eventualne omilitvene ukrepe.

Varstveni režimi

* glej izvedbeni del - grafika »3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma
podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«
*lokacija varstvenih režimov je prikazana v prikazu stanja
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Odlok o denarnem prispevku za novorojence,
predšolske otroke, učence, dijake, študente
in občane v Občini Osilnica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08,
5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve in 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 13. redni seji dne
19. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o denarnem prispevku za novorojence,
predšolske otroke, učence, dijake, študente
in občane v Občini Osilnica
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane iz območja Občine Osilnica. Določa upravičence in pogoje za pridobitev in postopek za uveljavitev prispevka.
I. NOVOROJENCI
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca je prispevek
Občine Osilnica, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za delno kritje
stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.
3. člen
Pravico do izplačila prispevka lahko uveljavlja eden od
staršev novorojenca, če starša živita skupaj.
Če starša novorojenca ne živita skupaj je upravičenec do
denarnega prispevka tisti starš, pri katerem otrok živi.
V primeru, ko novorojenec nima več staršev ali za katerega starši ne skrbijo, je upravičenec do denarnega prispevka
oseba, ki je njegov skrbnik oziroma rejnik v skladu z odločitvijo
pristojnega organa in pri njem novorojenec dejansko biva.
Skrbnik oziroma rejnik mora priložiti potrdilo pristojnega organa
o tem, da je novorojenec postavljen pod skrbništvo oziroma
oddan v rejništvo.
4. člen
Pogoj za dodelitev denarnega prispevka je, da imata
tako vlagatelj, kot otrok, prijavljeno stalno prebivališče v Občini
Osilnica in da tudi dejansko bivata na območju Občine Osilnica.
5. člen
Pravico do denarnega prispevka uveljavlja upravičenec
s posebno vlogo, kateri je potrebno priložiti v vlogi navedena
dokazila.
Rok za vložitev vloge je najkasneje 90 dni od dneva
rojstva otroka. Po preteku tega roka, pravice do denarnega
prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga s sklepom
zavrže kot prepozna.
6. člen
Višino enkratnega denarnega prispevka za novorojenca
in morebitne dodatne pogoje določi občinski svet s sklepom.
7. člen
O upravičenosti do izplačila prispevka odloči občinska
uprava z odločbo na osnovi tega odloka, sklepa občinskega
sveta in veljavne zakonodaje.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo
Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
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8. člen
Denarni prispevek se praviloma izplača v enkratnem znesku, na bančni račun upravičenca, najkasneje v roku 30 dni po
pravnomočnosti odločbe.
V primeru, da je vložnik vloge skrbnik ali rejnik, mora le-ta
predložiti dokazilo o tem, da je novorojenec postavljen pod
skrbništvo oziroma oddan v rejništvo.
II. VRTEC IN PREDŠOLSKI OTROCI
9. člen
Pravico do subvencioniranja cene programa vrtca za
otroke vključene v predšolsko vzgojo in varstvo na območju
Republike Hrvaške lahko uveljavljajo starši oziroma zakoniti
zastopnik, skrbnik ali rejnik.
Pogoj, ki ga ob vložitvi vloge morajo izpolnjevati je, da
ima tako vlagatelj/vlagateljica kot otrok stalno prebivališče na
območju Občine Osilnica in tudi dejansko bivata na območju
Občine Osilnica.
10. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo,
in sicer na osnovi tega odloka, sklepa občinskega sveta in
veljavne zakonodaje. Prispevek se nakaže na osebni račun
upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo
Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
11. člen
Višino subvencioniranja določi občinski svet s sklepom,
ki lahko določi tudi posebne pogoje, ki jih morajo vlagatelji
izpolnjevati.
III. UČENCI
12. člen
Denarni prispevek za učenca je prispevek Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje
dela stroškov upravičencem pri nabavi šolskih knjig, šolskih
potrebščin, regresiranju šolske prehrane in doplačilu letovanja
za učence osnovnošolskega izobraževanja.
13. člen
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja
eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik, skrbnik ali rejnik,
pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče na
območju Občine Osilnica in da na območju Občine Osilnica
dejansko stanujeta.
Pogoj za pridobitev pravice do izplačila prispevka za
nižje razrede je tudi vpis otroka v Podružnično šolo Osilnica
(od 1. do vključno 4. razreda).
14. člen
Denarni prispevek iz proračuna Občine Osilnica se prosilcem dodeli na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga
objavi župan/županja.
Javni razpis se objavi predvidoma meseca julija za naslednje šolsko leto in vsebuje:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu, meril ter metodo dodelitve sredstev, ki jih predhodno
določi občinski svet s sklepom,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa.
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
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15. člen
Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s pisno vlogo,
ki jo oblikuje občinska uprava in v kateri so navedena dokazila,
ki jih je potrebno predložiti.
16. člen
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka
šolskega leta, po preteku tega roka, pravice do denarnega
prispevka ni več možno uveljavljati in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj/ica
pozvan/a, da v roku 8 dni od dne prejema obvestila dopolni
vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo
s sklepom zavržena.
17. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo,
in sicer na osnovi tega odloka, sklepa občinskega sveta in
veljavne zakonodaje. Prispevek se nakaže na osebni račun
upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo
Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
IV. DIJAKI
18. člen
Denarni prispevek za dijaka/dijakinjo je vsakoletni prispevek Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek
za pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi knjig in
namestitve za redno srednješolsko in poklicno izobraževanje.
19. člen
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja
dijak ne glede na kraj in državo srednješolskega izobraževanja.
Sopodpisnik vloge za mladoletnega dijaka je eden od staršev
oziroma zakoniti zastopnik – skrbnik, ki ga dijaku določi za to
pristojen organ pod pogojem, da imata oba z dijakom stalno
prebivališče na območju Občine Osilnica.
20. člen
Denarni prispevek iz proračuna Občine Osilnica se prosilcem dodeli na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga
objavi župan/županja.
Javni razpis se objavi predvidoma meseca avgusta za
naslednje šolsko leto in vsebuje:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, ki jih predhodno določi občinski svet s sklepom,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa.
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
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23. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo,
in sicer na osnovi tega odloka, sklepa občinskega sveta in
veljavne zakonodaje. Prispevek se nakaže na osebni račun
upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo
Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
24. člen
Višino enkratnega denarnega prispevka, do katerega so
upravičeni učenci, predhodno določi občinski svet s sklepom.
Poleg višine enkratnega denarnega prispevka, lahko občinski svet z istim sklepom določi tudi dodatne pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati upravičenci do denarnega prispevka.
V. ŠTUDENTI
25. člen
Denarni prispevek za študenta/študentko je prispevek
Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za
pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi strokovne
literature, namestitve in drugega za redno višje in visokošolsko
izobraževanje oziroma študij.
26. člen
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja
študent/študentka na glede na kraj in državo višjega ali visokošolskega izobraževanja oziroma študija, pod pogojem, da ima
stalno prebivališče na območju Občine Osilnica.
27. člen
Denarni prispevek iz proračuna Občine Osilnica se prosilcem dodeli na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga
objavi župan/županja.
Javni razpis se objavi predvidoma meseca septembra za
naslednje študijsko leto in vsebuje:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, ki jih predhodno določi občinski svet s sklepom,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa.
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava.
28. člen
Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s pisno vlogo,
ki jo oblikuje občinska uprava in v kateri so navedena dokazila,
ki jih je potrebno predložiti.

21. člen
Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s pisno vlogo,
ki jo oblikuje občinska uprava in v kateri so navedena dokazila,
ki jih je potrebno predložiti.

29. člen
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka
letnika rednega izobraževanja, po preteku tega roka, pravice
do denarnega prispevka ni več možno uveljavljati in se vloga s
sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj/ica
pozvan/a, da v roku 8 dni od dne prejema obvestila dopolni
vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo
s sklepom zavržena.

22. člen
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka letnika rednega srednješolskega izobraževanja, po preteku tega
roka, pravice do denarnega prispevka ni več možno uveljavljati
in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
V primeru formalno nepopolne vloge bo vlagatelj/ica
pozvan/a, da v roku 8 dni od dne prejema obvestila dopolni
vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo
s sklepom zavržena.

30. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo,
in sicer na osnovi tega odloka, sklepa občinskega sveta in
veljavne zakonodaje. Prispevek se nakaže na osebni račun
upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo
Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
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31. člen
Višino enkratnega denarnega prispevka, do katerega so
upravičeni študenti, predhodno določi občinski svet s sklepom.
Poleg višine enkratnega denarnega prispevka, lahko občinski svet z istim sklepom določi tudi dodatne pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati upravičenci do denarnega prispevka.

38. člen
Občinska uprava lahko v vsakem trenutku po odobritvi denarnega prispevka preverja upravičenost do dodelitve. Poročilo
o ugotovitvah se predstavi občinskemu svetu.

VI. OBČANI

39. člen
Ta odlok začne veljati z naslednjim dnem po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Z objavo tega odloka preneha veljati Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence,
dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni list RS,
št. 134/06), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke,
učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Uradni
list RS, št. 48/10) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o denarnem prispevku za novorojence, predšolske
otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica
(Uradni list RS, št. 73/20).

32. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena občanom, ki se
znajdejo v finančni stiski, in sicer za/v:
– nakup ozimnice in kurjave,
– nujno potrebne prehrambne artikle,
– doplačilo nakupa pripomočkov ali naprav za invalide,
– primeru težje bolezni ali smrti v družini,
– druge opravičljive razloge po presoji občinskega sveta.
Upravičenci do denarne pomoči iz prvega odstavka tega
člena so občani Občine Osilnica, ki imajo stalno prebivališče in
dejansko tudi prebivajo na njenem območju, hkrati pa izpolnjujejo vse ostale pogoje, ki jih zahteva/predvideva občinski svet.
33. člen
Občinska enkratna denarna pomoč se na podlagi vloge
posameznika in za posamezen primer, določen s tem odlokom,
dodeli enkrat letno in se praviloma izplača v enkratnem znesku.
Občinski svet določi višino enkratne denarne pomoči v
posameznem primeru glede na stopnjo materialne ogroženosti
upravičenca ali družine.
Občinski svet na podlagi ugotovljenih dejstev denarni
prispevek dodeli oziroma ga ne dodeli, če obstajajo kakršni koli
utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarnega prispevka.
Občinski svet Občine Osilnica uporabi glede dodelitve
oziroma zavrnitve upravičenosti do denarnega prispevka posamezniku ali družini, splošno znana dejstva.
34. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo, na osnovi sklepa občinskega sveta. Prispevek se nakaže
na osebni račun upravičenca/upravičenke, najkasneje v roku
30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana/županjo
Občine Osilnica, ki se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
35. člen
V kolikor občinski svet na osnovi vloge ne bo mogel ugotoviti upravičenost do denarnega prispevka, bo vlagatelj/ica
pozvan/a, da v roku 8 dni od dne prejema obvestila dopolni
vlogo. V kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo
s sklepom zavržena.
Dopolnjeno vlogo bo občinski svet ponovno obravnaval
na prvi naslednji seji.
VII. SKUPNE DOLOČBE
36. člen
Sredstva za dodelitev denarnega prispevka v Občini Osilnica se zagotavljajo na posameznih postavkah v proračunu
Občine Osilnica. Njihovo višino, merila za pridobitev sredstev
in pogoje praviloma določi občinski svet z odlokom o proračunu
za posamezno leto oziroma naknadno, v kolikor ob sprejemu
odloka to ni mogoče.
37. člen
Občina Osilnica v vsakoletnem proračunu zagotavlja tudi
sredstva za namen prednovoletnega obdarovanja otrok in starejših občanov.
Upravičence in višino sredstev v ta namen določi občinski
svet s sklepom.

VIII. KONČNE DOLOČBE

Št. 007-0005/2021
Osilnica, dne 19. marca 2021
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

1325.

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, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena
Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popravek, 75/17 – spremembe in dopolnitve in 52/18 – dopolnitev)
je Občinski svet Občine Osilnica na 10. redni seji dne 16. 10.
2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Ukinja se status javnega dobra na nepremičnini s par.
št. 2835/10, k.o. 1586 Žurge.
2. člen
Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča javnega dobra v splošni rabi in postane last
Občine Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
1. člen
Občinski svet Občine Osilnica dovoljuje odtujitev – zamenjavo, odkup ali dokup nepremičnine v trenutku, ko se ji ukine
status javnega dobra in postane last Občine Osilnica.
2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2021/1
Osilnica, dne 9. aprila 2021
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

Uradni list Republike Slovenije
PIRAN
1326.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra občinskega pomena

Na podlagi 245. člena v zvezi z 247. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena
v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni list RS,
št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je
Občinski svet Občine Piran na 9. izredni seji dne 7. 4. 2021
sprejel naslednji

SKLEP
1.
Nepremičninam s parc. št. 1996, 1995 vse k.o. 2631
Portorož preneha status grajenega javnega dobra občinskega
pomena.
Delu nepremičnine s parc. št. 2014 k.o. 2631 Portorož v
izmeri 95 m2 preneha status grajenega javnega dobra občinskega pomena. Grafični prikaz dela parc. št. 2014 k.o. Portorož, na katerega se nanaša ta sklep, je v prilogi tega sklepa.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
3.
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega sklepa izdala odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra občinskega pomena za nepremičnine iz 1. točke tega
sklepa. Status grajenega javnega dobra preneha s pravnomočnostjo ugotovitvene odločbe. Ugotovitveno odločbo za del
parc. št. 2014 k.o. 2631 Portorož izda občinska uprava po
pravnomočnosti odločbe o parcelaciji.
Po pravnomočnosti odločbe občinska uprava le-to pošlje
pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo
izbriše zaznambo o javnem dobru.
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Visto l’art. 245 in relazione con l’art 247 della Legge sulla
pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17) e
l’art. 17 in relazione all’art. 102 dello Statuto del Comune di Pirano
(Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 9ª seduta straordinaria del 7 aprile 2021 approva la seguente

DELIBERA
1.
È abolito lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale sugli immobili interessati, particelle catastali
n. 1996, 1995, entrambe c.c. 2631 Portorose.
È abolito lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale su una frazione dell’immobile interessato, particella catastale n. 2014, c.c. 2631 Portorose, della superficie
di 95 mq. La rappresentazione grafica della frazione della particella n. 2014 c.c. Portorose, alla quale si riferisce la presente
Delibera, si trova nell’allegato della stessa.
2.
La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Slovenia.
3.
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in base
alla presente Delibera, procederà all’emissione della Decisione
dichiarativa in materia di abolizione dello status di bene demaniale
artificiale di rilevanza comunale sui beni immobili di cui al punto 1
della presente Delibera. Lo status di demanio pubblico artificiale è
abolito quando la Decisione dichiarativa è definitiva. La Decisione
dichiarativa che si riferisce alla frazione della particella n. 2014 c.c.
2631 Portorose viene emessa dall’Amministrazione comunale
dopo la definitività della Decisione in materia di lottizzazione.
L’Amministrazione comunale, dopo la definitività della Decisione, invia la stessa al tribunale competente, che per dovere
d’ufficio cancella la nota di demanio pubblico nel registro fondiario.
N. 478-59/2021
Pirano, 7 aprile 2021

Št. 478-59/2021
Piran, dne 7. aprila 2021
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Grafična priloga: del parc. št. 2014 k.o. Portorož, ki je
predmet izvzetja iz javnega dobra (del označen z oznako
2014/1)

Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Allegato grafico alla Delibera: frazione della particella n.
2014 c.c. Portorose sulla quale è abolito lo status di demanio
pubblico (frazione contrassegnata con il numero 2014/1)
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Uradni list Republike Slovenije

PIVKA

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)

39.231,32

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EU

39.231,32

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 15. seji dne 8. 4.
2021 sprejel

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

1327.

Zaključni račun proračuna Občine Pivka
za leto 2020

0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.501.020,62

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

2.414.739,90

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Pivka za leto 2020

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Pivka za
leto 2020.

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

13.263,91

409

REZERVE

20.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

459.389,22

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

688.909,58

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.991.906,92

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

3.991.906,92

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

431

INVESTI. TRANSF. PRAV.
IN FIZ. OSEBAM

61.611,13

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

62.884,18

2. člen
Splošni del proračuna, ki se izkazuje v bilanci prihodkov
in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja, je na ravni podskupin kontov za leto 2020 realiziran v naslednjih zneskih:
Skupina/ Podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

REALIZACIJA
2020 v EUR

9.401.562,82
6.595.968,48
5.162.272,12
4.510.583,00
470.607,23
179.424,45
1.657,44

9.085,25
195.910,91
156.930,22
147.328,61
0,00
9.601,61
0,00
0,00
0,00
2.609.432,80
1.973.635,21

635.797,59

98.061,35
1.679.594,73

2.969.878,49
363.904,22
1.457.675,47

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)(I.–II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

1.433.696,36
1.145.142,21
6.421,36
77.136,63

603.819,91

124.495,31

–99.457,80

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

0,00

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0,00

44

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

699.447,00

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

699.447,00

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

326.186,54

Uradni list Republike Slovenije
550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta
Del 9009 splošni sklad za drugo –
stanje 2019

Št.

326.186,54
273.802,66
373.260,46
99.457,80

77.858,55

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2020
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Pivka
za leto 2020.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Ugotovljeno stanje sredstev na računu po Zaključnem računu proračuna za leto 2020 je 351.661,21 EUR in se kot saldo
na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2020 se
brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2020
se z vsemi prilogami objavi na spletni strani Občine Pivka:
https://www.pivka.si.
Št. 9000-15/2021
Pivka, dne 8. aprila 2021
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

1328.

Odlok o občinskih cestah in javnih površinah
v Občini Pivka

Na podlagi določil 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18),
določila 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14 in 37/15), določila
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14
– odl. US), določil 3., 7., 33. 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), določila
36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP), določila 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list
RS, št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10, 96/11 in 18/17) in določila
16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00,
24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine
Pivka na 15. seji dne 8. 4. 2021 sprejel
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ODLOK
o občinskih cestah in javnih površinah
v Občini Pivka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste in ostale javne površine na območju
Občine Pivka,
– kategorizacijo občinskih cest,
– graditev občinskih cest,
– upravljanje občinskih cest in javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest in javnih površin,
– javna služba vzdrževanja občinskih cest in javnih površin,
– varstvo občinskih cest,
– varstvo prometa na občinskih cestah in
– nadzorstvo na občinskih cestah in javnih površinah.
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na občinske ceste in javne
površine in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo z veljavno področno zakonodajo.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je
določen z veljavno področno zakonodajo.
3. člen
(občinske ceste)
(1) Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah,
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s
priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic, razen v primerih
določenih z zakonom.
(3) Na območju občinskih cest je mogoče pridobiti stvarno
služnost, ki je odplačna.
(4) Občinske ceste, ki še niso geodetsko in/ali zemljiškoknjižno urejene, se urejajo na pobudo lastnikov nepremičnin in
na podlagi letnega plana upravljavca občinskih cest.
(5) Občinske ceste v Občini Pivka (v nadaljevanju občinske ceste) so ceste na območju Občine Pivka, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom s področja kategorizacije občinskih
cest in ceste, ki še niso bile kategorizirane, če tako odloči
upravljavec občinskih cest.
4. člen
(uporaba občinskih cest)
(1) Občinske ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.
(2) Uporaba občinske ceste, s katero se zasede cestišče
deloma ali v celoti z namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej, je prepovedana.
(3) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(4) Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
5. člen
(javne površine)
(1) Javne površine po tem odloku, ki so del občinskih cest:
pločniki, kolesarske steze in avtobusna postajališča.
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(2) Javne površine po tem odloku, ki so del državnih cest
znotraj naselij: pločniki, kolesarske steze (državne kolesarske
poti znotraj naselij) in avtobusna postajališča.
(3) Ostale javne površine po tem odloku so: parkirišča in
počivališča, javna športna in otroška igrišča, stopnišča, dvorišča javnih objektov na območju Občine Pivka.
(4) Kataster javnih površin se praviloma posodobi pred
razpisom nove koncesije.
6. člen

Uradni list Republike Slovenije
osebe. Predlogi morajo biti usklajeni z merili o kategorizaciji
javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet Občine Pivka na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.
(5) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih
cest se praviloma opravijo pred razpisom nove koncesije.

(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)

11. člen

Občinske ceste na območju Občine Pivka se načrtujejo,
projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih
določajo predpisi, ki urejajo ceste, predpisi ki urejajo varstvo
okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov, ter tiste
tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.

(opustitev občinske ceste)

7. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom,
zakonom ali drugim splošnim aktom drugače določeno je občinska uprava Občine Pivka.
II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST
8. člen

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v
prometu.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot občinska cesta, prenese med nekategorizirane ceste. Z njimi se lahko razpolaga v
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem
občine.
(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter
o njenem prenosu med nekategorizirane ceste, ali odsvojitvi
odloči Občinski svet Občine Pivka na predlog župana.

(kategorije občinskih cest in nekategorizirane ceste)

12. člen

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
(LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (JK).
(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in
dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje
prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(3) Zbirne krajevne ceste (LZ) so namenjene zbiranju in
navezovanju prometnih tokov iz posameznih delov naselij na
ceste višje kategorije.
(4) Krajevne ceste (LK) so nadaljevanje cest višje kategorije, namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske
cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih
delih naselij.
(5) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena
navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(6) Kolesarska pot (KJ) je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je namenjena
prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s
pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste.
(7) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet
na način in pod pogoji, kot jih v skladu z veljavno področno
zakonodajo določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.

(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

9. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
Občine Pivka z odlokom na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno usklajen s Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo
po postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo
javnih cest.
10. člen
(spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih
cest se določijo po postopku iz 9. člena tega odloka.
(2) Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih
cest lahko predlagajo ožji deli občine ter pravne in fizične

(1) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 9. člena
tega odloka.
(2) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet Občine Pivka na predlog župana, njena
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 9. člena tega odloka.
III. GRADNJA OBČINSKIH CEST
13. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Pravila za projektiranje občinskih cest so določena s
predpisi o projektiranju cest in njihovih elementov. Projektiranje
občinskih cest je potrebno izvesti tako, da se zagotavlja prometna varnost, ter da se gradnja in vzdrževanje izvedeta čim
bolj ekonomično.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter dostopi do
objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine
zunaj vozišča ceste za pločnike, parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine ter površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti.
(3) Občinske ceste morajo biti projektirane in zgrajene
tako, da je omogočeno neovirano gibanje oseb z omejeno
sposobnostjo gibanja.
14. člen
(pridobitev nepremičnin za gradnjo občinske ceste)
(1) Če ni mogoče skleniti ustrezne pogodbe med občino
in lastnikom nepremičnine, ki je potrebna za gradnjo ali rekonstrukcijo ceste, se lahko v skladu z zakonom lastninska pravica
na nepremičnini odvzame ali omeji.
(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, se lahko lastninska pravica
odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v
posebnem postopku razlastitve, določenem v zakonu, ki ureja
ceste.
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15. člen
(gradnja avtobusnih postajališč in obračališč)
(1) Avtobusna postajališča in obračališča za avtobuse na
občinskih cestah morajo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v
primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno
postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču
mora biti pridobljeno strokovno mnenje Komisije za tehnično urejanje prometa, katero imenuje župan in jo sestavljajo:
predstavnik upravljavca občinske ceste, policije in občinski
inšpektor.
(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi predloge za gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč in
obračališč občinska uprava, ob upoštevanju predlogov javnih
prevoznikov in po pridobitvi mnenja ožjega dela občine, na
območju katerega je predvidena gradnja ali rekonstrukcija.
16. člen
(druge določbe v zvezi z gradnjo občinskih cest)
(1) Za gradnjo občinskih cest se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki urejajo:
– razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest
in upravljavci vodotokov,
– obveznost usklajenega projektiranja in gradnje gospodarske javne infrastrukture.
(2) Pri gradnji občinskih cest ima občinska uprava v zvezi
z zadevami iz prvega odstavka tega člena enake pristojnosti
kot Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je pristojna za državne ceste.
17. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora v fazi načrtovanja gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavca druge gospodarske infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem najmanj
30 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z
gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Občinska uprava mora dati upravljavcu druge gospodarske infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago
podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob
njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte
in naprave v občinski cesti.
IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN
18. člen
(upravljavec)
(1) Upravljavec občinskih cest na območju Občine Pivka
je občinska uprava Občine Pivka (v nadaljevanju: upravljavec
občinske ceste).
(2) Če ni z odlokom, zakonom ali drugim splošnim aktom
drugače določeno, je upravljavec javnih površin na območju
Občine Pivka občinska uprava Občine Pivka (v nadaljevanju:
upravljavec javne površine).
19. člen
(opravljanje strokovnih nalog)
(1) Upravljavec občinske ceste opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo,
vzdrževanje in varstvo občinskih cest in kolesarskih povezav.
Te naloge obsegajo:
– naloge rednega vzdrževanja cest,
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest,
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– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih

– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa,
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest,
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje
gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v
javno korist na občinskih cestah,
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste,
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah,
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih
postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za
varovanje prometa na njih,
– druge naloge, določene s tem odlokom, z zakonom ali
drugim predpisom.
(2) Upravljavec javne površine opravlja strokovno tehnične, organizacijske in upravne naloge za vzdrževanje in varstvo
javnih površin.
Te naloge obsegajo:
– naloge rednega vzdrževanja javnih površin,
– naloge nadzora nad stanjem javnih površin,
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo javnih površin,
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa,
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za javno snago na javnih površinah,
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje
gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v
javno korist na javnih površinah,
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih
postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za
varovanje prometa na njih,
– druge naloge, določene s tem odlokom, z zakonom ali
drugim predpisom.
20. člen
(oddaja del ter financiranje gradnje in upravljanja)
(1) Gradnjo, investicijsko vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist na občinskih cestah in javnih površinah
izvaja Občina Pivka na podlagi oddaje javnih naročil v skladu
s predpisi o javnem naročanju.
(2) Sredstva za graditev, investicijsko vzdrževalna dela in
vzdrževalna dela v javno korist na občinskih cestah in javnih
površinah se zagotavljajo v proračunu občine oziroma z drugimi sredstvi ob predhodno sklenjeni pogodbi o opremljanju.
(3) Sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest in javnih
površin se zagotavljajo v proračunu Občine Pivka.
V. REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
IN JAVNIH POVRŠIN
21. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje
občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost
občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega
sveta, vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih
nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih
cest).
(2) Naloge, obveznosti in način rednega vzdrževanja občinskih cest določa ta odlok ter pravilnik, ki ureja redno vzdrževanje javnih cest.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest je dolžan nemudoma odpraviti vzroke,
zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih
lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor
to ni mogoče pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet
s predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za
zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
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(4) Redno vzdrževanje občinskih cest opravlja izvajalec
gospodarske javne službe.
(5) Izvajalec gospodarske javne službe mora v primeru
stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest
v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste.
(6) Za čiščenje urejenih površin, ki služijo posameznemu
objektu in so sestavni del gradbene parcele (v nadaljevanju
služeče zemljišče) posameznih stavb, so dolžni skrbeti lastniki
stavb, lokalov in drugih poslovnih prostorov oziroma drugi
neposredni uporabniki le-teh, če s tem odlokom ni drugače
določeno.
(7) Letni plan rednega vzdrževanja občinskih cest pripravi
upravljavec občinske ceste.
22. člen
(redno vzdrževanje javnih površin)
(1) Na javnih površinah se morajo redno in v skladu z
namenom in zahtevnostjo teh površin opravljati vsa potrebna
vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:
– pometanje površin, pobiranje smeti,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme.
(2) Letni plan rednega vzdrževanja javnih površin pripravi
upravljavec javne površine.
23. člen
(izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje občinskih cest se opravlja v skladu
z izvedbenim programom rednega vzdrževanja občinskih cest,
ki ga ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev pripravi
izvajalec gospodarske javne službe in ga predloži v potrditev
upravljavcu občinske ceste.
(2) Po končani zimski službi se obseg rednega vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto ustrezno prilagodi sredstvom
v proračunu.
24. člen
(izvedbeni program rednega vzdrževanja javnih površin)
(1) Redno vzdrževanje javnih površin se opravlja v skladu
z izvedbenim programom rednega vzdrževanja javnih površin,
ki ga ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev pripravi
izvajalec gospodarske javne službe in ga predloži v potrditev
upravljavcu občinske ceste.
(2) Po končani zimski službi se obseg rednega vzdrževanja javnih površin za tekoče leto ustrezno prilagodi sredstvom
v proračunu.
25. člen
(zimska služba)
(1) Zimska služba obsega predvsem:
– pluženje in odstranjevanje snega na občinskih cestah,
– posipanje pločnikov in drugih površin za pešce ob
poledici,
– posipanje cestišč ob poledici,
– odvažanje snega s cest in pločnikov,
– odstranjevanje ledenih sveč z zgradb,
– obeležbo robov cest s snežnimi koli na cestah, kjer je
to potrebno,
– mobilizacijo delovnih sredstev in delovne sile za čiščenje in odstranjevanje snega s cest ob izrednih zasnežitvah,
– čiščenje odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,
– čiščenje zasneženih prometnih znakov.
(2) Zimsko službo na občinskih cestah izvaja koncesionar
vzdrževanja občinskih cest.
(3) Zimsko službo na javnih površinah izvaja koncesionar
javne snage.
(4) Zimsko službo na občinskih cestah v vaseh izvaja
koncesionar vzdrževanja občinskih cest, v kolikor koncedent
do 15. 10. v tekočem letu teh del ne odda vaškim skupnostim.
Koncedent o tem pisno obvesti koncesionarja.
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(5) Če nastane poledica ali jo je po meteorološki napovedi
pričakovati ali če zapade 10 cm snega, so dolžni izvajalci pričeti
z izvajanjem zimske službe. Višino snega je dolžan ugotavljati
izvajalec sam. Zimska služba se izvaja 24 ur na dan.
(6) Pri izvajanju zimske službe velja za izvajalca naslednji
prednostni vrstni red opravil, ki so predmet zimske službe:
– ceste in dostopne poti do zdravstvenega doma, gasilskih domov, šol, avtobusne postaje in postajališč in drugih
pomembnih javnih ustanov,
– pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja,
– druge javne površine za pešce,
– ostale javne površine.
(7) Izvajalec je dolžan odstraniti sneg tudi z vozišča in
pločnikov, na mostovih in s cest, kjer odkrivanje snega s plugom zoži vozišče, ali kjer s pluženjem zaradi ožine cest ni
mogoče odstraniti snega s prometnih površin.
Odstranitev snega iz prejšnjega odstavka tega člena mora
biti opravljena na način, da omogoča normalno rabo plužene
površine in le-te ne zožuje čezmerno.
(8) V času pluženja ali odstranjevanja snega je izvajalec upravičen in dolžan postaviti začasne znake o prepovedi
parkiranja ali ustavljanja vozil na cestah, če je to potrebno za
nemoteno opravljanje pluženja oziroma odstranjevanja snega
oziroma za neoviran odtok vode. Začasni znaki iz prejšnjega
odstavka tega člena morajo biti odstranjeni takoj po opravljenem pluženju oziroma odstranjevanju snega.
(9) V času odjuge so dolžni izvajalci očistiti tudi cestne
jarke v naseljih, če je to potrebno za neoviran odtok vode ter
cestne požiralnike.
(10) Izvajalec je dolžan opraviti odvoz snega s cestišč,
drugih javnih površin in z robov pločnikov, če je to potrebno za
normalno rabo teh površin.
(11) Prepovedano je metati sneg na vozišča ali pločnike, s
katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante
in cestne jarke za odvodnjavanje.
(12) Ob poledici se smejo pločniki in pešpoti posipati
samo s peskom ali s soljo.
(13) Na strehah, ki so nagnjene več kot 25 % in mejijo na
javne površine, morajo biti pritrjeni snegolovi. Poškodovane
snegolove, žlebove ali odtočne cevi na zgradbah so dolžni
lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta sproti vzdrževati oziroma zamenjati. Lastniki
oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov
objekta so dolžni odstraniti sneg, ki je padel s streh na javne
površine, ali je bil s streh odstranjen ter odstraniti ledene sveče
s streh in žlebov, pred odstranitvijo pa postaviti na pločnik znak
za nevarnost. Sneg iz dvorišč in drugih zasebnih površin se
sme odvažati le na mesta, ki jih za ta namen določi upravljavec
občinske ceste.
26. člen
(izvedbeni program zimske službe)
(1) Izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste in rednega vzdrževanja javnih površin pripravita izvedbeni program
zimske službe in ga predložita v potrditev upravljavcu ceste/
javnih površin najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
(2) Program zimske službe vsebuje vrsto, obseg in razpored strojev in druge opreme, delavcev, materialov, način uporabe sredstev, organizacijo pluženja in posipanja, organizacijo
obveščanja, obseg del in seznam cest, na katerih so izvajalci
dolžan plužiti in odstranjevati sneg ter jih posipati ob poledici.
27. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati tako, da
ob upoštevanju njihovega pomena zavezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo ceste,
omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe je odgovoren izvajalec javne službe.
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28. člen
(odgovornost za stanje javnih površin)
(1) Javne površine se morajo redno vzdrževati tako, da
ob upoštevanju njihovega pomena prostoru in gospodarnosti
vzdrževanja omogočajo varno uporabo.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja javnih površin kot
javne službe je odgovoren izvajalec javne službe.
29. člen
(stanje občinskih cest ter prometne signalizacije
in prometne opreme)
(1) Občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih
lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev
za odvijanje prometa varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki
so jim namenjene.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema občinskih
cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki
urejajo ceste, in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi
zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.
(3) Z globo 1.000 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec
rednega vzdrževanja cest, ki ravna v nasprotju s prejšnjim
odstavkom, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja
pa z globo 500 EUR.
30. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema)
(1) Občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, morajo biti opremljene s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence
cestnega prometa opozarja na nevarnosti na cesti ali delu
ceste, jim naznanja omejitve, prepovedi in obveznosti, jim daje
potrebna obvestila za varen in neoviran promet ter jih vodi v
prometu.
(2) Prometna signalizacija in prometna oprema morata
ustrezati odrejeni prometni ureditvi in prometno tehničnim ter
prometno varnostnim razmeram na cesti oziroma delu ceste.
(3) Prometna signalizacija in prometna oprema morata
biti postavljeni tako, da omogočata v primeru prometnih in
drugih nesreč ter izrednih dogodkov pravočasno obveščanje
in preusmerjanje udeležencev cestnega prometa na drugo
državno, občinsko ali nekategorizirano cesto, ki se uporablja
za javni cestni promet.
(4) Prehodi za pešce na cestah morajo biti ponoči ustrezno osvetljeni in, razen na križiščih, označeni s predpisanimi
prometnimi znaki.
(5) S prometno signalizacijo in prometno opremo morajo
biti označene tudi nevarnosti, zlasti tiste, ki nastanejo zaradi
onesposobitve ceste ali okvare vozila, ter začasne obveznosti,
omejitve ali prepovedi v prometu.
(6) Prometno signalizacijo in prometno opremo iz prejšnjega odstavka je treba odstraniti, ko preneha vzrok zaradi
katerega sta bili postavljeni, oziroma ju prekriti za čas, ko nista
potrebni.
(7) Prometno signalizacijo in prometno opremo v okviru
del rednega vzdrževanja postavlja in odstranjuje izvajalec rednega vzdrževanja ceste. Ne glede na prejšnji stavek, lahko
na odsekih cest na katerih se izvajajo investicijska vzdrževalna
dela in vzdrževalna dela v javno korist, prometno signalizacijo
in prometno opremo postavlja in odstranjuje izvajalec teh del.
(8) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena
smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za kratkotrajno ustavitev prometa pri opravljanju izrednega prevoza,
pod pogoji dovoljenja za izredni prevoz, postaviti in odstranitvi
izvajalci izrednega prevoza.
(9) Izvajalci izrednega prevoza in delavci organov iz prejšnjega odstavka s postavitvijo oziroma odstranitvijo prometne
signalizacije in prometne opreme prevzemajo odgovornost za
pravilnost njihove postavitve oziroma odstranitve.
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(10) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena,
smejo prometno signalizacijo in prometno opremo za označitev
kraja, na katerem se opravlja nadzor prometa, za označitev in
zavarovanje kraja prometne in druge nesreče ter za prikazovanje drugih nujnih obvestil udeležencem prometa postaviti in
odstraniti policisti, za označitev in zavarovanja kraja prometne
in druge nesreče ter izrednega dogodka na oziroma ob javni
cesti pa tudi gasilci.
(11) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja cest, izvajalec izrednega prevoza in izvajalec investicijskih vzdrževalnih del v javno korist, če ravnajo v
nasprotju z določbo šestega odstavka tega člena, odgovorna
oseba izvajalca rednega vzdrževanja, izvajalca izrednega prevoza in izvajalca investicijskih vzdrževalnih del ter vzdrževalnih
del v javno korist pa z globo 500 EUR.
31. člen
(naprave in ukrepi za umirjanje prometa)
(1) Naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali
druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem
prometu fizično onemogoči vožnja s hitrostjo, višjo od predpisane s prometnim pravilom ali odrejene s prometnim znakom, ali
se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.
(2) Ukrepi za umirjanje prometa so tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih površin.
(3) Naprave in ukrepe za umirjanje prometa je dovoljeno
izvesti le na delih cest skozi naselja, kjer z rešitvami in ukrepi
v skladu s predpisi o projektiranju cest ni mogoče zagotoviti
želene hitrosti vozil.
(4) Ovire iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo
biti označene s predpisano prometno signalizacijo in prometno
opremo.
(5) Ne glede na razloge iz tretjega odstavka tega člena
je obvezna postavitev naprav oziroma izvedba ukrepov za
umirjanje prometa pred vzgojno varstvenimi in izobraževalnimi
ustanovami ter drugimi objekti, ob katerih je zaradi specifične
populacijske strukture udeležencev zahtevano zmanjšanje dovoljene hitrosti v naselju.
32. člen
(vzdrževanje prometnih površin ter objektov
in naprav v naseljih)
(1) V območju meje naselja, občine vzdržujejo prometne
površine, objekte in naprave na, ob ali nad voziščem državne
ceste, ki so v funkciji javnih površin naselja:
– odstavne pasove, odstavne niše, parkirne površine,
avtobusna postajališča in podobne prometne površine, namenjene odvijanju prometa v naselju,
– cestno razsvetljavo, semaforje ter drugo prometno signalizacijo z zunanjo ali notranjo osvetlitvijo s pripadajočim
napajanjem, vključno z oskrbo z električno energijo,
– kolesarske steze in pločnike,
– zelene površine in urbano opremo v območju cestnega
sveta.
(2) Občine krijejo sorazmeren del stroškov za vzdrževanje
državne ceste skozi naselja, če je ta zaradi potreb odvijanja
prometa v naselju zgrajena s širšim voziščem kot zunaj naselja.
33. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Direkcija za infrastrukturo lahko zaradi zapore državne
ceste začasno preusmeri promet na občinske ceste.
(2) Če je med preusmeritvijo prometa z državne ceste
na občinsko cesto treba povečati obseg vzdrževanja te ceste
ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega
prometa, ima občina pravico do povrnitve stroškov.
(3) Pred preusmeritvijo prometa na občinsko cesto se
ob prisotnosti upravljavca občinske ceste izvede monitoring
obstoječega stanja.
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34. člen

37. člen

(vzdrževanje drugih cest ob preusmeritvah prometa)

(koncesijski akt)

(1) Upravljavec občinske ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora upravljavec občinskih cest predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za infrastrukturo.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa. Pred preusmeritvijo prometa na
nekategorizirano cesto se ob prisotnosti lastnika te ceste ali
od njega pooblaščenega upravljavca izvede monitoring obstoječega stanja.

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba ali konzorciju pravnih oziroma fizičnih oseb, ki izpolnjuje s tem odlokom in zakoni predpisane pogoje za opravljanje gospodarske
javne službe, ki je predmet tega odloka. Koncesionar je lahko
tudi konzorcij več fizičnih ali pravnih oseb.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka
in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so
ta zahtevana z veljavno zakonodajo,
– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s
področja javnega naročanja za gospodarski subjekt in osebe,
ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,
– izpolnjevati finančne pogoje,
– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno
usposobljene za izvajanje javne službe,
– razpolagati z ustrezno tehnično opremo,
– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti,
– zagotovi ustrezna finančna zavarovanja,
– izpolnjevati druge pogoje, ki jih določi koncedent.
Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z
vsakokratno razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne
službe.
(3) Večinsko merilo za izbor koncesionarja je najnižja
cena skupne vrednost del v koncesijskem obdobju brez DDV.
(4) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje do 5 let.
(5) Koncedent lahko podaljša koncesijo za največ dve
leti, če koncesionar v roku šestih mesecev pred prenehanjem
veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu
podaljšanje koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod
katerimi je bila podeljena.
Koncedent ob predlogu za podaljšanje koncesijske pogodbe ponovno preveri izpolnjevanje pogojev.
(6) Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki
se objavi v skladu s predpisi o javnem naročanju.
(7) Izbor koncesionarja se opravi v skladu z veljavno
zakonodajo.
(8) Na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja
se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta
sklene župan.
Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent ob pogojih določenih v koncesijski pogodbi.
(9) Podrobnejši način izvajanja del, ki so predmet koncesije se uredi v koncesijski pogodbi.
(10) Za vse morebitne poškodbe in škode, ki bi nastale
izključno kot posledica slabo vzdrževanih ali ne vzdrževanih
površin in opreme, ki je predana v koncesijo kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar. Koncesionar je objektivno
odškodninsko odgovoren, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem
zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam.
Koncesionar je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z
zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko
pogodbo.
(11) Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe zagotovi koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko
opravljenih del, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja,
dane v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
(12) Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar
ne plačuje koncesijske dajatve.

VI. JAVNA SLUŽBA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST
IN JAVNIH POVRŠIN
35. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje
občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost
občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti
cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest
se opravlja v obliki koncesije skupaj za letno vzdrževanje in
zimsko službo, razen:
– vzdrževanje pločnikov, kolesarskih stez in avtobusnih
postajališč,
– zimska služba na občinskih cestah v vaseh, v kolikor
koncedent do 15. 10. v tekočem letu ta dela odda vaškim skupnostim. Koncedent o tem pisno obvesti koncesionarja.
– javna snaga v vaseh Občine Pivka,
– vzdrževanja javne razsvetljave ter naprav za umirjanje
prometa.
(3) Koncesija se izvaja na vseh občinskih cestah v Občini
Pivka, razen v naselju Pivka.
(4) Način izvajanja koncesije se podrobneje določi s koncesijskim aktom.
36. člen
(javna služba vzdrževanja javnih površin)
(1) Vzdrževanje javnih površin je obvezna gospodarska
javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje
javnih površin v stanju, ki zagotavlja varnost in uporabnost ter
vzpostavitev uporabnosti ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Gospodarska javna služba javne snage se opravlja v
obliki koncesije skupaj za letno vzdrževanje in zimsko službo:
– vseh občinskih cestah ter pločnikih, kolesarskih stezah
in avtobusni postaji v naselju Pivka,
– parkiriščih in počivališčih, javnih športnih in otroških
igriščih, pešpoteh, stopniščih, dvoriščih javnih objektov na območju Občine Pivka,
– vzdrževanje pločnikov, kolesarske steze (državne kolesarske poti znotraj naselij) in avtobusnih postajališč ter javna
snaga na občinskih cestah v naseljih Občine Pivka,
– razen vzdrževanja javne razsvetljave in naprav za umirjanje prometa.
(3) Način izvajanja koncesije se podrobneje določi s koncesijskim aktom.
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(13) Koncesijsko razmerje preneha:
– po preteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani
koncedenta z odpovednim rokom 6 mesecev,
– z odstopom od pogodbe z odpovednim rokom 6 mesecev,
– s sporazumno razvezo.
Podrobnejši pogoji prenehanja se določijo v vsakokratni
koncesijski pogodbi.
Pogodbeno razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja. V kolikor se spremeni subjekt koncesionarja zaradi
prestrukturiranja na izvajalčeve univerzalne pravne naslednike
(pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …) ali
zaradi insolventnosti lahko koncedent spremeni koncesijsko
pogodbo skladno z določili zakonodaje s področja javnega
naročanja.
VII. VARSTVO OBČINSKIH CEST
38. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta ali njen del v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodbe ceste zaradi naravnih nesreč in podobno
lahko občinski upravni organ za ceste ob predhodnem opozorilu izvajalca rednega vzdrževanja s sklepom začasno oziroma
najdalj za čas enega leta, do odprave vzroka, prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenemu
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali
dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, medobčinski inšpektorat in izvajalca rednega vzdrževanja.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob naravnih ali drugih
nesrečah. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti policijo,
občinskega inšpektorja in ožje dele občine na območju katere
so predvideni ukrepi. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali
vodja intervencije morata ob naravnih in drugih nesrečah o teh
ukrepih obvestiti tudi občinski upravni organ za ceste.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in
na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku
tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja
ceste pa z globo 500 EUR.
39. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske
uprave.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Varovalni pas občinske ceste, ki se meri od zunanjega
roba cestnega sveta, je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 10 m,
– pri lokalni zbirni in krajevni cesti 5 m,
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– pri javni poti 5 m,
– pri kolesarski javni poti 2 m.
(5) Določbe četrtega odstavka tega člena se ne uporabljajo za območja, ki so drugače urejena s podrobnejšimi
prostorskimi akti.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo
ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekt ali
naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
(7) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa
z globo 200 EUR.
40. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture
v območju občinske ceste)
(1) Objekti in naprave gospodarske infrastrukture, katerih
investitor ni Občina Pivka, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu
le pod pogoji in na način določenimi z dovoljenjem upravljavca
občinske ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste lahko zahteva od lastnika
oziroma upravljavca vodov naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov
in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma prestavitev.
(3) Upravljavec občinske ceste lahko odkloni izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali
njeno vzdrževane ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo
te ceste.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem
iz prvega odstavka tega člena zgradi gospodarsko javno infrastrukturo.
(5) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
41. člen
(dela na obstoječi gospodarski javni infrastrukturi
na občinski cesti)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski
javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s
soglasjem upravljavca občinske ceste.
(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se
določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenje in
zdravje občanov ali v primeru, če bi lahko nastala večja gospodarska škoda. V tem primeru mora upravljavec naprav in
napeljav takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in
napeljav mora po odstranitvi neposredne nevarnosti čim hitreje
odstraniti poškodbe na le-teh, vzpostaviti cesto v prvotno stanje
in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in posrednih stroškov,
vezanih na njegove aktivnosti.
(4) Če se mora zaradi del iz prvega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti upravljavca občinske ceste,
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policijo, občinskega inšpektorja, občinskega redarja ter ožji del
občine na območju katere se bodo predmetna dela izvajala.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
ki brez soglasja upravljavca ceste ali v nasprotju z njim izvaja
dela iz prvega odstavka tega člena.
(6) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
(7) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s
tretjim in četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna
oseba pa z globo 200 EUR.
42. člen
(opravljanje del v območju občinske ceste)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope,
podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali
na objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali
ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca
občinske ceste.
(2) V soglasju za opravljanje del v območju občinske ceste se določijo pogoji za opravljanje teh del. Za večje posege
v javne ceste in javne površine, predvsem za večja vzdolžna
prekopavanja lahko upravljavec občinske ceste in javne površine zahteva preplastitev celotne širine vozišča/voznega pasu
ceste, kolesarske steze ali pločnika, po katerem se izvaja
poseg. Pred izdajo soglasja lahko upravljavec kot jamstvo za
dobro izvedena dela zahteva bančno garancijo oziroma drug
ustrezen inštrument zavarovanja.
(3) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca ceste opravlja dela, ki bi lahko
ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala
stroške njenega vzdrževanja.
(4) Z globo 6.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa
z globo 2.000 EUR.
43. člen
(prekomerna prometna obremenitev občinske ceste
s tovornimi vozili)
(1) Prekomerna prometna obremenitev občinske ceste s
tovornimi vozili je začasno ali trajno povečanje prometa tovornih vozil na določeni izvorno ciljni relaciji, ki poteka po odseku
občinske ceste in je posledica izvajanja večjih investicijskih projektov ali izkoriščanja in gospodarjenja z naravnimi surovinami.
(2) Pri prekomerni prometni obremenitvi občinske ceste
iz prejšnjega odstavka mora povzročitelj nositi sorazmerni del
stroškov investicijskega vzdrževanja občinske ceste, katerega
vzrok je povečana obremenitev s tovornimi vozili in pri povprečnem obsegu in strukturi cestnega prometa ne bi bilo potrebno.
(3) Prekomerno prometno obremenitev določi upravljavec
občinske ceste po zakonu, ki ureja ceste.
44. člen
(največje dovoljene osne obremenitve vozil
na občinskih cestah)
(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama
ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih
osnih obremenitev, predpisanih za posamezne vrste vozil ali
skupine vozil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih
cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne
smejo presegati omenjenih osnih obremenitev, odrejenih s
prometnim znakom.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
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45. člen
(največje dovoljene skupne in največje dovoljene mase vozil
na občinskih cestah)
(1) Na občinskih cestah vozila ali skupine vozil, sama
ali skupaj s tovorom, ne smejo presegati največjih dovoljenih
skupnih mas, predpisanih za posamezne vrste vozil ali skupine
vozil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka na občinskih
cestah vozila ali skupine vozil, sama ali skupaj s tovorom, ne
smejo presegati omejenih skupnih mas, odrejenih s prometnim
znakom.
(3) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
46. člen
(izredni prevoz po občinski cest)
(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil,
ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi
dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina,
dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene
skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti
ali njenem delu.
(2) Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja
za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni
prevoz ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče
prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če
predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi
prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v
primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne
poti za prevoz po cesti.
(3) Vozilo s tovorom ali vozilo samo sme presegati s
predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne
obremenitve, skupne mase ali mere le v obsegu in pod pogoji,
navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz po javni cesti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izredni
prevoz po javni cesti dovoljen brez dovoljenja za izredni prevoz,
ki se mora opraviti zaradi intervencije ob prometnih in drugih
nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri
vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega
vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja,
kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest.
(5) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po državnih oziroma po državnih in občinskih cestah izda Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo. V primeru poteka izrednega prevoza tudi po občinski cesti mora biti pridobljeno
predhodno soglasje upravljavca občinske ceste. Upravljavec
občinske ceste mora soglasje izdati v roku treh dni od prejetja
vloge in ga po elektronski poti posredovati direkciji, sicer se
šteje, da je soglasje dano.
(6) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinske ceste.
(7) V dovoljenju za izredni prevoz se lahko na predlog
imetnika dovoljenja za izredni prevoz pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja spremenijo podatki o vozilih za izredni prevoz,
tovoru, prevozni poti ali o roku veljavnosti, če je sprememba
upravičena in je izredni prevoz pod spremenjenimi pogoji izvedljiv.
(8) O izdaji dovoljenja za izredni prevoz mora izdajatelj
obvestiti pristojno policijsko upravo in upravljavce cest, po katerih bo izredni prevoz potekal in občinsko redarstvo.
(9) Višina povračil za izredne prevoze je odvisna od škodnih vplivov izrednih prevozov na javno cestno infrastrukturo
in jih predpiše vlada.
(10) Za izredni prevoz, ki poteka tudi po občinskih cestah in cestah, ki jih upravlja upravljavec, so upravljavci teh
cest upravičeni do sorazmernega deleža povračila za izredni
prevoz.
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(11) Izredni prevoz brez dovoljenja za izredni prevoz je
prepovedan.
(12) Evidenco izdanih dovoljenj za izredne prevoze vodijo
izdajatelji dovoljenj.
(13) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
47. člen
(označitev vozil za izredni prevoz)
(1) Vozila za izredni prevoz morajo biti označena s posebnimi opozorilnimi svetilkami, ki oddajajo svetlobo rumene
barve, in z ustreznim napisom na zadnji strani vozila. Vozila, ki
spremljajo izredni prevoz, so glede na kategorijo spremljanja
opremljena tudi s posebno signalno tablo.
(2) Vozilo, s katerim se opravlja izredni prevoz, mora biti
na zadnji strani označeno s svetlobnim oziroma odsevnim napisom »izredni prevoz«, vozilo, s katerim se izvaja vzdrževanje
cest v zimskih razmerah, pa z napisom »pluženje-posipanje«.
(3) Posebna signalna tabla na vozilih za spremstvo mora
omogočati predvajanje prometne signalizacije, s katero se
drugi udeleženci v prometu obveščajo o nevarnosti, obveznostih in prepovedih v zvezi z izrednim prevozom. Udeleženci v
prometu morajo upoštevati in se ravnati po obvestilih, izraženih
na posebni signalni tabli.
(4) Globe za ravnanje v nasprotju s tem členom so predpisane z zakonom, ki ureja ceste.
48. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti in
površine, ki jih za te namene upravljavec občinske ceste določi
ob obstoječih cestah, ta organ na podlagi postopka določenega
z zakonom odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje te
dejavnosti.
(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi upravljavec občinske ceste
s soglasjem.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
ki postavi na površinah ob javni cesti, določenih za te namene,
objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez
ali v nasprotju s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(5) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
49. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki
na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinske ceste. S soglasjem se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve, rekonstrukcije in vzdrževanje
priključka ter njihova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za
zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek v cestnem svetu s pripadajočo prometno
signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(4) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je potrebno graditev priključkov predvideti že
v projektni dokumentaciji za te gradnje, ki vsebuje tudi soglasje
s prvega odstavka.
(5) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan
ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ne izpolnjuje več zahte-
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vanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, ali če
zaradi priključka prihaja do nanosov materiala ali prekomernega dotoka meteorne vode na občinsko cesto oziroma drugih
nesorazmernih motenj na cesti, lahko upravljavec občinske
ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prometno tehnično
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik, v
primeru priključevanja občinske ceste pa občina.
(6) Upravljavec občinske ceste lahko ukine priključek na
občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinske ceste z odločbo ukine priključek na občinsko
cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti
ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na
njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.
(8) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo oziroma ureditvijo in vzdrževanjem potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
Investitor priključka oziroma uporabnik objekta oziroma območja, ki mu je priključek namenjen, je dolžan skrbeti za nemoteno
delovanje odtočnega sistema javne ceste na območju priključka in ga redno vzdrževati.
(9) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
če gradi priključek na občinsko cesto brez soglasja upravljavca
občinske ceste ali v nasprotju z izdanim soglasjem, če priključek na občinsko cesto prilagodi brez soglasja ali v nasprotju z
njim ter če ukine priključek na občinsko cesto brez ali v nasprotju z izdanim soglasjem.
(10) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa
z globo 200 EUR.
50. člen
(posebni primeri varstva občinskih cest)
Za občinske ceste se določbe zakona, ki urejajo ceste
uporabljajo tudi glede:
– varovalnih gozdov in hudournikov ob občinski cesti,
– graditve žičniških naprav čez občinske ceste,
– izkoriščanja mineralnih surovin ob občinski cesti,
– omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti.
51. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste ali prometa na njej)
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela
na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti,
ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala
varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno
vodo, odplake in druge tekočine,
2. po brežinah občinske ceste spuščati kamenje, les in
drug material ali predmete,
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih
jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali,
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa,
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje,
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete,
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete,
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje
cestnega prometa,
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja,
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– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi,
– odvajati odplake in druge tekočine,
– ovirati odtekanje vode,
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na občinsko cesto ali na razdalji manj kot
1 metra od roba cestnega sveta vzporedno z občinsko cesto,
5. na cestišču občinske ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v
času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati,
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj,
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi,
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi
pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka,
območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo
vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno
opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj,
ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni
inšpekcijski organ in upravljavca občinske ceste.
(6) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev
cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje
za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega
stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez nadzora voznika ali samo priklopnega
vozila je na teh površinah prepovedano.
(7) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali
šestim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 4.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim,
drugim, tretjim, četrtim ali šestim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 1.000 EUR.
(9) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem
odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
1.000 EUR.
52. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
(3) Z globo 500 EUR se kaznuje voznik, ki po cesti vozi
vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko
poškodovale vozišče.
53. člen
(obveznosti lastnikov zemljišč ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse
posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske
ceste, zlasti:

Uradni list Republike Slovenije
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja,
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča
in cestnega telesa,
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme,
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi,
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev
objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko
lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni
s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Z globo 500 EUR se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne
dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena.
VIII. VARSTVO PROMETA NA OBČINSKIH CESTAH
54. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti, in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca
občinske ceste iz 55. člena tega odloka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdrževanje cest.
(3) Dovoljenje upravljavca občinske ceste za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve
na njej.
(4) Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste se lahko
izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali
če se promet zaradi zapore na občinski cesti ne ustavi za več
kot 30 minut.
55. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda upravljavec občinske ceste in ga vroči predlagatelju
zapore. O izdaji dovoljenja upravljavec občinske ceste obvesti
policijo, občinski inšpektorat in izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest ter ožji del občine, kjer bo izvedena zapora
ceste.
(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste in čas njenega trajanja.
(3) Če za predlagano zaporo ni predpisan elaborat zapore
ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na občinskih cestah in ovir v cestnem prometu, mora
vloga vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve (navedbo tipske sheme
začasne prometne ureditve) v času delne ali popolne zapore
ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni
čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi
obremenitvami ceste.
(4) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na občinski cesti se smiselno
uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(7) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najkasneje 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste.
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(8) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste. O zapori občinske ceste mora najmanj tri dni
pred začetkom njenega izvajanja po e-pošti obvestiti policijo,
občinski inšpektorat ter javnost na krajevno običajen način
(Radio 94, spletna in fb stan občine).
(9) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno
zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve
na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali
preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(10) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
(11) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec
rednega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem
ali v predpisanem roku in na predpisan način ne obvesti policije, občinskega inšpektorata in javnosti, odgovorna oseba
izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 EUR.
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vljavec občinske ceste. Pri zahtevnejših prometnih ureditvah
je sestavni del delovnega naloga elaborat prometne ureditve.
(2) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste za določene vrste vozil oziroma
uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska
pot) in meje naselij,
– določitev omejitev hitrosti vozil,
– določitev prepovedi prehitevanja,
– določitev prednostnih smeri in sistema ter način vodenja
prometa,
– določitev prehodov za pešce in kolesarje,
– določitev ukrepov za umirjanje prometa,
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev, razen omejitev uporabe občinske ceste iz 38. člena tega odloka.
(3) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven
naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo
utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.
(4) Prometna ureditev iz drugega odstavka tega člena
mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in
prometno opremo.

56. člen

59. člen

(začasne omejitve uporabe občinske ceste)

(prometna signalizacija in oprema)

(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen
promet vozil zaradi zimskih razmer, močnega vetra, prometne
in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi
utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in
varnost prometa na njej, lahko upravljavec občinske ceste začasno prepove uporabo občinske ceste za vse ali posamezne
vrste vozil ali skupin vozil, oziroma dovoli vožnjo samo tistih
vozil, ki so ustrezno opremljena. O prepovedi uporabe občinske
ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obvestiti policijo,
občinski inšpektorat ter javnost na krajevno običajen način.
(2) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora
upravljavec občinske ceste označiti s predpisano prometno
signalizacijo.
(3) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec občinske ceste, če v predpisanem roku in na predpisan
način ne obvesti policije, občinskega inšpektorata o izvedbi zapore, odgovorna oseba upravljavca ceste pa z globo 500 EUR.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec občinske ceste, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
tega člena, odgovorna oseba upravljavca pa z globo 500 EUR.

(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije na občinskih cestah odloča upravljavec
občinske ceste.
(2) Na občinski cesti se sme turistična in druga obvestilna
signalizacija postavljati samo v skladu s predpisi o prometni
signalizaciji.
(3) Stranka, ki je predlagatelj turistične in druge obvestilne
signalizacije, je dolžna na lastne stroške postaviti signalizacijo
in jo tudi vzdrževati in odstraniti.

57. člen
(polje preglednosti ob občinski cesti)
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, ali v
območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni
dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka,
razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica
začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka
omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju
občine.
(5) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju
s prvim odstavkom tega člena.

60. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje
je dovoljeno v obsegu, kot je predpisan z veljavnim občinskim
prostorskim izvedbenim aktom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest izda soglasje za postavitev objektov
za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni
objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja
v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na
servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine,
ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina
obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega
polja, pregledne breme, preglednostnega prostora in območja
vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne
signalizacije.
(4) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega
odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju
občinske ceste, izda upravljavec občinske ceste na podlagi
predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje
in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti.
(5) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske
ceste upravljavec občinske ceste izda za določen čas (za čas
trajanja sejma, prireditve, razstave ipd.). Transparenti morajo
biti izobešeni najmanj 4,7 m nad voziščem občinske ceste.

58. člen

61. člen

(prometna ureditev na občinskih cestah)

(obveznost vodenja podatkov o občinskih cestah)

(1) Prometno ureditev, njeno spremembo ali dopolnitev na
občinskih cestah oziroma njenemu delu odloči z odločbo upra-

(1) Upravljavec občinske ceste mora voditi evidence o
občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu ozna-
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čevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih
na njih.
(2) Zbirne podatke iz evidenc o občinskih cestah mora
občina brezplačno posredovati Direkciji RS za infrastrukturo
najkasneje do 15. maja tekočega leta za stanje cest preteklega
leta. Če občina predpisanih podatkov ne posreduje direkciji do
predpisanega roka, pridobi podatke direkcija na stroške občine.
(3) Upravljavec občinskih cest je dolžan voditi tudi banko
cestnih podatkov, vzpostavljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
62. člen
(vodenje banke cestnih podatkov)
(1) Za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravljanja, vzdrževanja in statistične namene se vodi evidenca o
občinskih cestah kot banka cestnih podatkov (v nadaljnjem
besedilu: BCP), ki obsega opisne, numerične, grafične in druge
podatke o javnih cestah in objektih na njih in predstavlja enotno
zbirko podatkov.
(2) BCP vsebuje tehnične podatke o občinskih cestah,
podatke o objektih na državnih oziroma občinskih cestah ter
podatke o državnih oziroma občinskih kolesarskih povezavah
in poteh. Poleg tehničnih podatkov vsebuje BCP tudi podatke o
prometnih obremenitvah in izdatkih za občinske ceste. Podatki
o občinskih cestah in objektih na njih morajo biti izkazani tako,
da je razvidna umestitev posameznih sestavnih delov ceste v
prostoru.
(3) BCP vodi in vzdržuje za občinske ceste občina. Občine pridobivajo podatke iz obstoječih uradnih zbirk, ki jih potrebujejo za BCP, brezplačno.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se zbirajo
neposredno iz projektne dokumentacije izvedenih del, uradnih
kartografskih gradiv, popisnih obrazcev, slikovnega gradiva,
drugih zbirk ter posebnih meritev oziroma zajemom podatkov
neposredno na terenu.
(5) Topografske podatke o javnih cestah in objektih na
njih, kakor tudi vsako spremembo podatkov, mora posamezni
zavezanec za vodenje in vzdrževanje podatkov posredovati
organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za potrebe vodenja
zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture najpozneje
v treh mesecih od nastanka sprememb.
IX. NADZORSTVO NA OBČINSKIH CESTAH
IN JAVNIH POVRŠINAH
63. člen
(opravljanje nadzorstva)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja
občinska uprava. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi
z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost
izvajanja.
64. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva cest)
(1) Medobčinski inšpektorat pri opravljanju inšpekcijskega
nadzora nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod
pogoji, kot jih določajo zakon, ki ureja ceste in predpisi, izdani
na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo
ceste),
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji kot
to izhaja iz predpisov, ki urejajo ceste, ter omogočajo varno
uporabo,
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi,
ki urejajo ceste,
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– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z zakonom, predpisi, ki urejajo
ceste in izdanim dovoljenjem,
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo
stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in
naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje,
gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege
v območju ceste,
– ali se priključki na ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so
zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi s predpisi,
ki urejajo ceste,
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela
v javno korist izvajajo skladno s pogoji iz predpisov, ki urejajo
ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo
po tem zakonu,
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s
predpisi, ki urejajo ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka medobčinski
inšpektorat pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nadzira
zlasti:
– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s
predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo,
– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategoriziranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji
zakona, ki ureja ceste in predpisi, ki urejajo ceste.
65. člen
(začasni ukrepi omejitve uporabe ceste)
(1) Občinski inšpektor sme v primerih, ko bi bila ogrožena
varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasno prepoved oziroma omejitev uporabe ceste in druge
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler
so razlogi zanj.
(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe
ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec
rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora občinski
inšpektor obvestiti občino, policijo in občinsko redarstvo.
(5) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka
mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec
in traja do odprave razlogov za prepoved.
66. člen
(naloge občinskega redarstva)
Občinsko redarstvo pri opravljanju nadzora nadzira zlasti:
– prepoved ogrožanja varne uporabe kategoriziranih cest
in nekategoriziranih cest, na katerih se izvaja javni promet,
– največje dovoljene obremenitve in mase vozil,
– izredne prevoze,
– uporabo ustreznih naležnih ploskev vozil,
– omejitve uporabe javne ceste,
– pogoje, ob katerih se vozilo izloči iz prometa.
X. KONČNI DOLOČBI
67. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02, 19/09,
54/10).
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih
površin in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Pivka
(Uradni list RS, št. 37/03, 95/09, 3/14, 99/15).
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68. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-15/2021
Pivka, dne 8. aprila 2021
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

1329.

Odlok o izločitvi organizacijskih enot
in preimenovanju Javnega zavoda »Zavod
za upravljanje dediščine in turizem Pivka«

Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in nasl.), 27. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem Pivka« (Uradni list RS, št. 54/10,
77/12, 90/13, 78/15 in 61/16) ter 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 15. seji dne 8. 4.
2021 sprejel

ODLOK
o izločitvi organizacijskih enot in preimenovanju
Javnega zavoda »Zavod za upravljanje
dediščine in turizem Pivka«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Iz Javnega zavoda »Zavod za upravljanje dediščine in
turizem Pivka« se izloči organizacijska enota »Krajinski park
Pivška presihajoča jezera«. Sedanji Javni zavod za »Zavod
za upravljanje dediščine in turizem Pivka« se preimenuje v
»Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka«. Izločena organizacijska enota »Krajinski park Pivška presihajoča jezera«
se organizira kot samostojni zavod z imenom »Javni zavod –
Turizem Pivka«.
Obstoječi zavod z novim imenom Javni zavod – Park
vojaške zgodovine Pivka ohrani upravljanje z utrdbami na
Primožu ter z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki sodi
v okvir kompleksa Parka vojaške zgodovine razen kantine s
teraso in sanitarnim vozlom v objektu Komanda ter deponijo
oziroma parcelo št. 2047/29 k.o. Narin.
Novi zavod »Javni zavod – Turizem Pivka« prevzame
v upravljanje vse, kar ne ostane na Javnem zavodu – Park
vojaške zgodovine Pivka, med drugim Ekomuzej, naloge TICa
za Občino Pivka, upravljanje z Interpretacijskim centrom velikih
zveri (ko bo vzpostavljen) in Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera. Deponija oziroma parcela št. 2047/29 k.o. Narin ni
predmet prenosa v upravljanje s tem odlokom.
Upravljanje z zadevami, ki jih prevzema nov zavod, začasno, t.j. od uveljavitve tega odloka do prenosa na nov zavod, v
upravljanje prevzame neposredno ustanovitelj.
Občinski svet posebej sprejme akt o ustanovitvi Javnega
zavoda – Turizem Pivka, v katerem se uredijo vsa vprašanja iz
8. člena Zakona o zavodih.
2. člen
Na obstoječem zavodu z novim imenom Javni zavod
– Park vojaške zgodovine Pivka ostanejo tudi vsi zaposleni.
Direktor javnega zavoda nadaljuje svoj mandat.
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3. člen
Obstoječi zavod, ki obstaja dalje, ostaja nosilec vseh
pravic in obveznosti ter pogodbenih razmerij, vključno s statusom muzeja Park vojaške zgodovine oziroma vpisom v razvid
muzejev, pogodb o zaposlitvi zaposlenih iz 2. člena tega odloka in posameznih pogodbenih razmerij, ki se nanašajo na
upravljanje Parka vojaške zgodovine, razen v kolikor se zanje
sklenejo morebitni posebni dogovori o prenosu pogodb med
obstoječim zavodom in novim zavodom po njegovem vpisu v
sodni register.
4. člen
Členi obstoječega Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
»Zavod za turizem Pivka« se spremenijo, kot sledi v členih tega
odloka od 5 do 5.č.
5. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
»Zavod za turizem Pivka«, tako da se glasi:
»Zavod v imenu ustanovitelja Občine Pivka upravlja s
kompleksom Parka vojaške zgodovine (razen kantine s teraso
in sanitarni vozel v pritličju Komande ter deponija oziroma
parcela št. 2047/29 k.o. Narin) ter podzemnimi utrdbami na
Primožu. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem prevzame
v upravljanje tudi nove vsebine, če je zagotovljeno, da zavod
razpolaga z zadostnimi sredstvi za pokritje stroškov teh novih
nalog.
Upravljanje po tem odloku se izvaja kot najemno razmerje med zavodom in ustanoviteljico, ki se podrobneje določi v
najemni pogodbi.
Naloga zavoda je izvajanje muzejske dejavnosti s krepitvijo slovenske nacionalne zavesti in na tej osnovi oblikovanje
turističnih produktov ter kreiranje, izvajanje oziroma vodenje
muzejsko turističnih projektov in aktivno sodelovanje pri turističnem razvoju občine in regije. Zavod aktivno sodeluje pri
izvajanju nalog TICa z namenom oblikovanja celovite turistične
ponudbe območja, informiranja, promocije turistične ponudbe,
pospeševanja turistične dejavnosti, organiziranja kulturnih in
drugih prireditev in druge z razvojem turizma povezane dejavnosti.«
5.a člen
Spremeni se 3. člen Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda
»Zavod za turizem Pivka«, tako da se glasi:
»Ime javnega zavoda je: Javni zavod – Park vojaške
zgodovine Pivka.
Skrajšano ime zavoda je: Park vojaške zgodovine Pivka.
Sedež zavoda je: Pivka.
Poslovni naslov zavoda je: Kolodvorska cesta 51,
6257 Pivka.«
V celotnem aktu o ustanovitvi se smiselno spremeni ime
zavoda.
5.b člen
Spremeni se 5. člen tako da se glasi:
»Dejavnosti zavoda, skladno s Standardno klasifikacijo
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), so naslednje:
R91.020 Dejavnost muzejev (glavna dejavnost)
A01.420 Druga govedoreja
A01.430 Konjereja
A01.450 Reja drobnice
A01.460 Prašičjereja
A01.470 Reja perutnine
A01.490 Reja drugih živali
A01.500 Mešano kmetijstvo
A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske
dejavnosti
C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
drugje nerazvrščenih
C18.120 Drugo tiskanje
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C18.130
C18.140
C18.200
C32.110
C32.120
C32.400
C32.990
D35.140
G46.160
G46.170
G46.180
G46.190
G46.410
G46.420
G47.110
G47.190
G47.290
G47.610
G47.650
G47.710
G47.720
G47.782
G47.789
G47.790
G47.810
G47.820
G47.890
G47.910
G47.990
H49.391
H52.100
H52.210
H53.200
I55.100
I55.204
I55.209
I55.300
I56.101
I56.102
I56.103
I56.104
I56.210
I56.290
I56.300
J58.110
J58.130
J58.140
J58.190
J58.210
J59.110
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Priprava za tisk in objavo
Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Kovanje kovancev
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre
in zabavo
Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
Trgovanje z električno energijo
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
krzna, obutve, usnjenih izdelkov
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov
Specializirano posredništvo pri prodaji
drugih določenih izdelkov
Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
Trgovina na debelo s tekstilom
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Druga trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z živili
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z igračami in rekviziti za igre
in zabavo
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z oblačili
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v prodajalnah
z rabljenim blagom
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
s tekstilijami in obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Skladiščenje
Spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu
Druga poštna in kurirska dejavnost
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost avtokampov, taborov
Restavracije in gostilne
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Izdajanje računalniških iger
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
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J59.120
J59.130
J59.140
J59.200
J62.010
J62.020
J62.030
J62.090
J63.110
J63.120
J63.910
J63.990
L68.200
L68.310
L68.320
M69.103
M69.200
M70.210
M70.220
M71.112
M72.190
M72.200
M73.110
M73.120
M73.200
M74.200
M74.300
M74.900
N77.110
N77.210
N77.290
N77.330
N78.200
N78.300
N79.110
N79.120
N79.900
N80.100
N81.100
N81.210
N81.220
N81.290
N81.300
N82.110
N82.190
N82.300
N82.920
N82.990

Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na drugih področjih naravoslovja
in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil v najem
in zakup
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Varovanje
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
in opreme
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
in okolice
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov
in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Pakiranje
Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
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O84.120
O84.130
P85.510
P85.520
P85.590
P85.600
R90.010
R90.020
R90.030
R90.040
R91.011
R91.012
R91.030
R91.040
R93.110
R93.190
R93.210
R93.299
S94.120
S94.999

Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih
in drugih socialnih storitev, razen obvezne
socialne varnosti
Urejanje gospodarskih področij
za učinkovitejše poslovanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju športa
in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju kulture
in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
varstvo naravnih vrednot
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Dejavnost zabaviščnih parkov
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij.
5.c člen

Črta se 7.a člen.
5.č člen
Spremeni se 7.b člen, tako da se glasi:
»Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka je vpisan
v razvid muzejev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kulturo.«
6. člen
Spremeni se 9. člen, tako da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima 5 članov in ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti,
– en član predstavnikov delavcev zavoda.
Po enega predstavnika ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje občinski svet. Po enega predstavnika ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje župan po svoji strokovni
presoji. Predstavnika delavcev v svet zavoda izvolijo delavci
zavoda neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z
zakonom določa statut zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, z možnostjo
ponovnega imenovanja na to funkcijo. Člana sveta zavoda se
lahko predčasno razreši ob istočasnem imenovanju novega
člana skladno s pristojnostmi iz tega člena odloka.«
7. člen
Spremeni se 18. člen odloka tako, da se glasi
»Ustanoviteljica zagotavlja prostorske pogoje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakonom in minimalnimi standardi.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za
opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice, ki mu ga v upravljanje prenese s pogodbo o najemu, po kateri Javni zavod
plačuje ustanoviteljici najemnino. Najemnino se določi v višini
amortizacije vendar največ v višini do polovice vseh pobranih
vstopnin. Višina najemnine za trgovino se poleg amortizacije
določi v višini 15 % vsega prometa trgovine.
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Najemnina je namenski prihodek občine, ki jo lahko nameni za kritje stroškov delovanja zavoda oziroma za investicijsko vzdrževanje ter razvoj dejavnosti s področja delovanja
zavoda.
Javni zavod ima lahko lastno premoženje, ki ga pridobi
iz naslova donacij.
Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko je novi
zavod vpisan v sodni register.
Št. 9000-15/2021
Pivka, dne 8. aprila 2021
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

1330.

Odlok o ustanovitvi zavoda Javni zavod –
Turizem Pivka

Na podlagi 3., 8. in 51. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in nasl.) in 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in
111/13) je Občinski svet Občine Pivka (v nadaljevanju: ustanovitelj) na 15. seji dne 8. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi zavoda
Javni zavod – Turizem Pivka
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
Skladno z Odlokom o izločitvi organizacijskih enot in preimenovanju Javnega zavoda »Zavod za upravljanje dediščine in
turizem Pivka« sprejetim na 15. seji Občinskega sveta Občine
Pivka, se ustanovi Javni zavod – Turizem Pivka, katerega ustanovitelj je Občina Pivka (v nadaljevanju: zavod).
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Javni zavod – Turizem Pivka.
Skrajšano ime zavoda je: Zavod za turizem Pivka.
Sedež zavoda je v Pivki. Poslovni naslov je: Kolodvorska 5, Pivka.
Zavod lahko spremeni ime in poslovni naslov na predlog
sveta zavoda in v soglasju z ustanoviteljem.
III. NAMEN USTANOVITVE IN DEJAVNOST
3. člen
Zavod v imenu ustanovitelja Občine Pivka upravlja z
Ekomuzejem pivških presihajočih jezer, z interpretacijskim centrom za velike zveri DINA, z javnimi večnamenskimi objekti, s
spomeniki lokalnega pomena, ki so mu s strani ustanovitelja
zaupani v upravljanje, s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera ter z javno turistično infrastrukturo v Občini Pivka.
Naloga zavoda je upravljanje s kulturno dediščino, ohranjanje
naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ožjega in širšega
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območja ter kreiranje podpornih turističnih projektov, njihovo
vodenje in sodelovanje pri turističnem razvoju občine in regije.
Zavod deluje tudi kot lokalna turistična organizacija oziroma
TIC, katere namen je oblikovanje celovite turistične ponudbe
območja, informiranje, promocija turistične ponudbe, pospeševanje turistične dejavnosti, organiziranje kulturnih in drugih
prireditev, spremljanje podatkov o turističnem prometu in druge
dejavnosti, povezane z razvojem turizma. Za doseganje ciljev
in sinergij zavod sodeluje z drugimi institucijami še posebej z
Javnim zavodom – Park vojaške zgodovine Pivka.
Zavod lahko pridobi status turistične agencije za potrebe
trženja turističnih produktov širšega območja.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem prevzame v upravljanje tudi nove vsebine.
4. člen
Dejavnosti zavoda, skladno s Standardno klasifikacijo
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08), so naslednje:
A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih
rastlin
A01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
A01.640 Obdelava semen
A01.700 Lovstvo
A02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A02.400 Storitve za gozdarstvo
C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
C10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja
in zelenjave
C10.510 Mlekarstvo in sirarstvo
C10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
C10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov,
proizvodnja trajnega peciva in slaščic
C10.830 Predelava čaja in kave
C10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih
dodatkov
C10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
C10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov,
drugje nerazvrščenih
C11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih
in drugih stekleničenih vod
C14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih
oblačil
C16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
C16.240 Proizvodnja lesene embalaže
C16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
slame in protja
C17.120 Proizvodnja papirja in kartona
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev
C20.530 Proizvodnja eteričnih olj
C23.700 Obdelava naravnega kamna
C31.090 Proizvodnja drugega pohištva
C32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
C32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre
in zabavo
C32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
G46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala
G46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov
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G46.180
G46.190
G47.110
G47.190
G47.210
G47.220
G47.250
G47.290
G47.610
G47.650
G47.710
G47.720
G47.782
G47.789
G47.790
G47.810
G47.820
G47.890
G47.910
G47.990
I55.201
I55.204
I55.209
I55.300
I56.102
I56.103
I56.104
I56.210
I56.290
I56.300
J58.110
J58.130
J58.140
J58.190
J58.210
J58.290
J59.110
J59.120
J59.130
J59.140
J59.200
J62.030
J62.090
J63.110
J63.120
J63.910

Specializirano posredništvo pri prodaji
drugih določenih izdelkov
Nespecializirano posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s sadjem in zelenjavo
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s pijačami
Druga trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z živili
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah s knjigami
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z igračami in rekviziti za igre
in zabavo
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z oblačili
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z umetniškimi izdelki
Druga trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno v prodajalnah
z rabljenim blagom
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
s tekstilijami in obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
Počitniški domovi in letovišča
Planinski domovi in mladinska prenočišča
Druge nastanitve za krajši čas
Dejavnost avtokampov, taborov
Okrepčevalnice in podobni obrati
Slaščičarne in kavarne
Začasni gostinski obrati
Priložnostna priprava in dostava jedi
Druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Izdajanje računalniških iger
Drugo izdajanje programja
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
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J63.990
L68.100
L68.200
L68.310
L68.320
M69.103
M70.210
M70.220
M71.112
M72.110
M72.190
M72.200
M73.110
M73.120
M73.200
M74.100
M74.200
M74.300
M74.900
N77.110
N77.210
N77.290
N77.310
N77.330
N78.200
N78.300
N79.110
N79.120
N79.900
N80.100
N81.210
N81.300
N82.300
N82.920
N82.990
O84.110
O84.130
P85.510
P85.520
P85.590
P85.600
R90.010
R90.020
R90.030
R90.040
R91.011
R91.012
R91.020
R91.030
R91.040

Drugo informiranje
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
Druge pravne dejavnosti
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na drugih področjih naravoslovja
in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost
na področju družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil v najem
in zakup
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo
v najem in zakup
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup
Posredovanje začasne delovne sile
Druga oskrba s človeškimi viri
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Varovanje
Splošno čiščenje stavb
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin
in okolice
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Pakiranje
Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
Splošna dejavnost javne uprave
Urejanje gospodarskih področij
za učinkovitejše poslovanje
Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju športa
in rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju kulture
in umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško
uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Dejavnost arhivov
Dejavnost muzejev
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
varstvo naravnih vrednot
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Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij.

IV. ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA
5. člen
V okviru javnega zavoda deluje organizacijska enota:
– Krajinski park Pivška presihajoča jezera.
S statutom se lahko organizacijske enote preimenujejo in
oblikujejo dodatne organizacijske enote.
Natančnejše organiziranje enot, vodenje strokovnega
dela in vodenje finančnega poslovanja organizacijskih enot
določi statut zavoda.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– strokovni svet,
– direktor zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, če tako določa zakon
ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda ima 5 članov in ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti,
– en član predstavnikov delavcev zavoda.
Po enega predstavnika ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje občinski svet. Po enega predstavnika ustanovitelja in zainteresirane javnosti imenuje župan po svoji strokovni
presoji. Predstavnika delavcev v svet zavoda izvolijo delavci
zavoda neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z
zakonom določa statut zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, z možnostjo
ponovnega imenovanja na to funkcijo. Člana sveta zavoda se
lahko predčasno razreši ob istočasnem imenovanju novega
člana skladno s pristojnostmi iz tega člena odloka.
8. člen
Seje sveta zavoda sklicuje predsednik sveta zavoda. Seje
sveta zavoda se lahko sklicuje tudi na pobudo kateregakoli člana sveta zavoda, mora pa se sejo sklicati na predlog direktorja
zavoda ali ustanovitelja.
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta zavoda. V primeru odsotnosti ga nadomešča namestnik. Predsednika in
namestnika predsednika sveta zavoda izmed sebe imenujejo
člani po predhodnem soglasju ustanovitelja. Na seje sveta zavoda se vabi tudi direktorja zavoda in župana, ki pa nimata pravice glasovanja. Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih
večina vseh članov. Svet zavoda sprejema odločitve z večino
glasov. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev,
za katero je glasoval predsednik. O sejah in odločitvah sveta
zavoda se vodi zapisnik.
9. člen
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom,
aktom o ustanovitvi in s statutom zavoda. Svet zavoda zlasti:
– obravnava in sprejema statut in druge splošne akte
zavoda, če z zakonom ali aktom o ustanovitvi ni drugače
določeno,
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– sprejema program dela in razvoja ter spremlja njihovo
izvrševanje,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o uporabi dobička in kritju izgube,
– predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda,
– daje ustanovitelju in drugim organom zavoda predloge
in mnenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje direktorju soglasje za sklepanje pravnih poslov v
skladu s statutom zavoda,
– imenuje in razrešuje strokovni svet,
– daje mnenje o pristopu soustanoviteljev ter
– opravlja druge, z zakonom, odlokom ali statutom ali
pravili zavoda določene naloge.
b) Strokovni svet
10. člen
Sestava in pristojnosti strokovnega sveta se določijo s
statutom zavoda. Organizacijske enote lahko imajo ločen strokovni svet.
c) Direktor
11. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki:
– organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– predstavlja in zastopa zavod s pooblastili, določenimi
v statutu,
– je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda,
– je upravičen v imenu zavoda in v okviru njegove pravne
sposobnosti sklepati pogodbe ter druge pravne posle,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnih razmerij
delavcev ter o njihovih pravicah, obveznostih in odgovornostih
iz delovnega razmerja,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi,
– zastopa zavod pred sodišči ter drugimi organi brez
omejitev in
– opravlja tudi druge naloge določene z zakonom, statutom, notranjimi akti zavoda ali po navodilu predsednika sveta
zavoda.
Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu
zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
12. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod
posamično in neomejeno ter je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta.
Glede sklepanja pogodb o razpolaganju z nepremičninami mora odločitev o tem predhodno sprejeti ustanovitelj.
Za čas odsotnosti ali zadržanosti lahko v mejah svojih pooblastil direktor za zastopanje pooblašča druge osebe. Prenos
pooblastil ne predstavlja tudi prenosa odgovornosti.
13. člen
Direktorja imenuje svet zavoda. Javni razpis se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis objavi pristojni
organ ustanovitelja v roku 6 mesecev pred iztekom mandata.
Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj povabi posamezne
kandidate tudi neposredno.
Direktorja imenuje svet zavoda na predlog ustanovitelja
kar se skladno z zakonom šteje tudi kot soglasje ustanovitelja.
Kadar iz katerega koli razloga ni mogoče imenovati direktorja zavoda, svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem imenuje
vršilca dolžnosti za obdobje največ 6 mesecev. V primeru, da
bi bil zavod brez zakonitega zastopnika, svet zavoda pa vršilca
dolžnosti direktorja, ne glede na razlog, ne imenuje nemudoma,
lahko imenuje vršilca dolžnosti ustanovitelj samostojno.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predse-
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dnik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas,
za čas trajanja mandata.
Kolikor je bil direktor pred imenovanjem že zaposlen v
zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti
v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom
na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi.
14. člen
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje,
– 10 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja turizma,
– organizacijske sposobnosti,
– druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega
imenovanja. Direktor je lahko predčasno razrešen v primerih
določenih v zakonu, odloku in statutu.
Funkcija direktorja ni združljiva s funkcijo člana sveta
zavoda.
Med trajanjem delovnega razmerja direktor ne sme, brez
predhodnega pisnega soglasja sveta zavoda, za svoj ali tuj
račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki
jo zavod dejansko opravlja, in pomenijo ali bi lahko pomenili za
zavod konkurenco.
Opravljanje del ali sklepanje poslov v nasprotju z določili
prejšnjega odstavka tega člena je lahko razlog za razrešitev.
15. člen
Članu vsakega organa zavoda in direktorju lahko mandat
preneha predčasno:
– s smrtjo,
– z odstopom, ki ga član poda predsedniku sveta (odstopne izjave ni potrebno obrazložiti),
– če je prenehala funkcija ali delovno razmerje na podlagi
katerega je bil imenovan,
– z razrešitvijo, skladno z zakonom ali tem odlokom.
Direktorju preneha mandat tudi, če s svojim nevestnim ali
nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali nevestno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo
ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti ali
ugleda zavoda.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV
IN ZAČETEK DELA ZAVODA
16. člen
Ustanovitelj zagotovi sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.
17. člen
Zavod lahko prosto razpolaga s svojim premoženjem.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
18. člen
Ustanovitelj zagotavlja prostorske pogoje za opravljanje
dejavnosti v skladu z zakonom in minimalnimi standardi.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za
opravljanje dejavnosti, je last ustanovitelja.
Javni zavod ima tudi lastno premoženje.
Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Nepremičnine, ki so last ustanovitelja, se zavodu prenesejo v upravljanje s sklepom župana v skladu z zakonodajo s
področja ravnanja s stvarnim premoženjem.
19. člen
Sredstva za izvajanje javne službe zavoda zagotavlja
ustanovitelj in pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe.
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20. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo, razen iz premoženja
ustanovitelja in lastnega premoženja zavoda, opredeljenega v
19. členu tega odloka, tudi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– z vstopninami,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in sponzorstvi,
– s sredstvi, pridobljenimi na javnih natečajih – domačih
in mednarodnih,
– na podlagi standardov in normativov za izvajanje programa osnovne šole za odrasle,
– na javnih razpisih resornih ministrstev,
– iz sredstev ustanovitelja za dogovorjeni del turistične,
kulturne, športne in mladinske dejavnosti,
– iz drugih virov po programu zavoda,
– iz drugih zakonitih virov.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo
pogodbeni partnerji, so namenjena za plačilo dela zaposlenih,
splošne stroške delovanja, programske in neprogramske materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.
Občina Pivka za delo zavoda nameni tudi sredstva pridobljena s turistično takso in morebitne druge takse namenjene
za razvoj turizma.

25. člen
Ustanovitelj daje soglasje k temeljnim odločitvam sveta
zavoda:
– k sprejemu statuta zavoda,
– k letnemu finančnemu načrtu,
– k imenovanju direktorja,
– k spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
– k povezovanju zavoda v skupnost zavodov,
– v drugih primerih, določenih s tem odlokom.
Kolikor ni s tem odlokom ali posebnim predpisom določeno, da o določenem vprašanju odloča v imenu občine kot
ustanovitelja občinski svet, sprejema odločitev župan.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

28. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih sprejme
svet zavoda in s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za
delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom.
Druge splošne akte sprejme sveta zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor samostojno.
Določbe statuta morajo biti v skladu s tem aktom, vsi drugi
splošni akti pa morajo biti v skladu s tem aktom in statutom.

21. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki,
ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, za opravljanje in
razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet zavoda
v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda ter v soglasju z ustanoviteljem.
22. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije zavod s svojimi sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI
USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem
prometu in je nosilec pravic, obveznosti in odgovornosti, ki jih
določata zakon in odlok ter ima pravico sklepati pogodbe in
druge pravne posle v okviru svoje pravne sposobnosti.
Pravno sposobnost pridobi zavod z vpisom odloka kot
akta o ustanovitvi v sodni register.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena v tem ustanovitvenem aktu.
Pravne posle v zvezi z razpolaganjem z nepremičnim
premoženjem lahko zavod opravlja samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja. Soglasje v imenu Občine Pivka daje
občinski svet.
24. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem. Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine
sredstev, ki se letno zagotavljajo iz proračuna občine za delovanje zavoda.

26. člen
Zavod enkrat letno pisno poroča ustanovitelju o:
– uresničevanju planov, programov in posameznih projektov,
– finančnem stanju zavoda ter
– drugih zadevah, o katerih ustanovitelj zahteva poročilo.
27. člen
Zavod ima statut, ki ureja oziroma natančneje določa:
– organizacijo zavoda in organizacijske enote,
– organe zavoda in njihove pristojnosti,
– način odločanja v organih zavoda,
– druga vprašanja, pomembna za poslovanje zavoda in
opravljanje njegove dejavnosti, v skladu z zakonom in odlokom.

29. člen
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas. Zavod preneha s
prenehanjem potrebe oziroma pogojev za opravljanje dejavnosti, za katero je bil zavod ustanovljen ter iz razlogov določenih
v zakonu in tem odloku.
O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda odloča občinski svet ustanovitelja.
Občinski svet ustanovitelja lahko odloči, da se organizacijske enote zavoda izločijo in pripojijo drugemu zavodu ali
organizirajo kot samostojen zavod.
IX. PRENEHANJE ZAVODA
30. člen
Zavod preneha:
– če se s pravnomočno odločbo ugotovi ničnost vpisa
zavoda v sodni register,
– če je zavodu izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, pa v
roku, določenem z izrečenim ukrepom, ne izpolni pogojev za
opravljanje te dejavnosti,
– če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so
prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za
katero je bil zavod ustanovljen,
– če se pripoji drugemu zavodu ali spoji z drugim zavodom ali razdeli v dvoje ali več zavodov,
– če se preoblikuje v podjetje,
– na podlagi stečaja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom ali odlokom.
V primerih iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se opravi postopek likvidacije zavoda v skladu z zakonom.
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X. REŠEVANJE SPOROV
31. člen
Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s tem aktom je pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Ustanovitelj s posebnim sklepom imenuje vršilca dolžnosti
direktorja, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanovitelja
opravi priprave za začetek dela zavoda in opravlja naloge direktorja najdlje do imenovanja direktorja s strani sveta zavoda.
Direktor zavoda je dolžan v roku treh mesecev od imenovanja pripraviti predlog programa dela in finančnega načrta
za delovanje zavoda v prihodnjem letu in ga dati v potrditev
svetu zavoda.
33. člen
Postopek za spremembo in dopolnitev tega akta je enak
postopku njegovega sprejema.
34. člen
Svet mora sprejeti statut zavoda v 60 dneh od vpisa v
sodni register.
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva, ko je novi
zavod vpisan v sodni register.
Št. 9000-15/2021
Pivka, dne 8. aprila 2021
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

1331.
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(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega 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 odlokom 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 komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Pivka se odmerja za naslednjo komunalno
opremo:
– cestno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje,
– javne površine.
3. člen
(pomen izrazov)
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 komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO
4. člen

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Pivka

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20), 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 povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člena
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,
110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na
15. seji dne 8. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju
Občine Pivka
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 Pivka.

(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 komunalne opreme, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
cestno omrežje
kanalizacijsko omrežje
vodovodno omrežje
javne površine

Cpo
(EUR/m2)
17,50
5,40
6,50
0,70

Cto
(EUR/m2)
48,00
11,00
17,00
2,00

5. 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
0,6:0,4.
6. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe
objektov, znaša:
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CC-SI – klasifikacijska raven razreda
111
1121
1122
1211
1212
122
123
1241
1242
125
126
1271
1272
1273
1274

3993

Stran

Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri- in večstanovanjske stavbe
Hotelske in podobne gostinske stavbe
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
STAVBE
Garažne stavbe
Industrijske in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Obredne stavbe
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
Ostale vrste stavb
GRADBENI
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti
INŽENIRSKI
241
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
OBJEKTI
Ostali gradbeni inženirski objekti
DRUGI GRADBENI POSEGI

Fn
(predlog
odloka)
1,00
1,00
1,10
1,10
0,70
1,20
1,20
1,30
1,30
1,30
1,10
0,70
0,70
0,70
1,00
1,00
1,30
0,10
0,50
0,50

7. člen
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb,
kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
CC-SI –
klasifikacijska
raven področja

STAVBE

CC-SI – klasifikacijska raven razreda
111
1121
1122
121
122
123
124
125
126
127

Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri- in večstanovanjske stavbe
Gostinske stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
Industrijske in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
Druge nestanovanjske stavbe
Ostale vrste stavb
8. člen

3,00
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
1,50
4,00
3,00
1,50
2,50

– STAVBE

(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto
obstoječe komunalne opreme, je:
Obstoječa komunalna oprema
cestno omrežje
kanalizacijsko omrežje
vodovodno omrežje
javne površine

Fp

psz ( %)
0,231 (23,1 %)
0,300 (30,0 %)
0,593 (59,3 %)
0,190 (19,0 %)

III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme se izračuna na naslednji način:

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i)
x Dto x Fn)) x psz(i)
– GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
zgornje oznake pomenijo:
AGP
površina gradbene parcele stavbe,
ASTAVBA
BTP stavbe,
AGIO
površina gradbenega inženirskega
objekta,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe
pri izračunu komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo,

Stran
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Dto

delež površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opreme,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na m2 gradbene
parcele stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na m2 bruto tlorisne
površine objekta,
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,
KPobstoječa(i) znesek dela komunalnega prispevka
za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme,
KPobstoječa
znesek komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo,
ki se odmeri zavezancu.
(2) Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti
ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata
višina 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 spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
10. člen
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo)
(1) Občina odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve objekta ali zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča.
(2) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odmera zaradi legalizacije objekta, kot jo določajo predpisi, ki urejajo
graditev objektov.
(3) Občina lahko po uradni dolžnosti odmeri komunalni
prispevek za obstoječo komunalno opremo tudi potem, ko je
komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt
naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri
tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se odmeri z odmerno odločbo. Če se komunalni prispevek za
obstoječo komunalno opremo odmerja zaradi graditve objekta,
ki se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo
preko nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali
pogodbe o opremljanju, se izda ena odmerna odločba, s katero
se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo.
(5) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti
se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne
opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti
oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
11. člen
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo zaradi izboljšave opremljenosti)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun
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komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele
stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine
zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine iz 7. člena tega odloka.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za izračun 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.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se
uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o površini
gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih
primerih:
– pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na
drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom
komunalnega prispevka in
– pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po uradni dolžnosti potem, ko je komunalni
prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno
priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za
katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne
gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(4) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu
z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker
se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe
upošteva površina, določena na način iz prvega odstavka tega
člena.
12. člen
(obročno plačilo komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek, ki se odmeri po uradni dolžnosti zaradi izboljšanja opremljenosti, se na podlagi vloge o obročnem
odplačilu zavezanca lahko plača v največ 12 mesečnih obrokih,
kjer je minimalni mesečni obrok 70 eur.
IV. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo neprofitnih stanovanj in za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so
v javnem interesu in katerih investitor je Občina Pivka in so
namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in
zdravstvo, muzeje, knjižnice, opravljanje obredov in šport po
predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Plačila komunalnega prispevka se oprosti za gradnjo:
– gasilskih domov (ki spadajo v CC-SI: 1274) v višini
100 %.
(3) Plačila komunalnega prispevka v višini 50 % se oprosti
pri rekonstrukciji obstoječega objekta v primeru, ko obstoječi
objekt v naravi predstavlja ruševino in zanj ni možno uveljavljati
preteklih vlaganj po 14. členu tega odloka.
V. PRETEKLA VLAGANJA
14. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo
komunalno opremo v primeru odstranitve in gradnje novega
objekta na predmetnem zemljišču višini 100 %.
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Št.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana
dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve
objekta zavezanec predloži podatke o odstranjenem objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Pivka (Uradni list RS, št. 80/11, 87/16, 68/18),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za
aglomeracijo Pivka in naselja Klenik, Selce in Trnje (Uradni list
RS, št. 38/14).
17. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-15/2021
Pivka, dne 8. aprila 2021
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

PODČETRTEK
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2020

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB)
je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne 14. 4.
2021 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Podčetrtek za leto 2020
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020
sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega
računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
Skupina/Podskupina konto
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

V EUR
5.092.737
4.472.113

70
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DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

Stran

3995

3.756.969
2.901.421
313.852
541.040
656
715.144
371.276
3.623
13.978
–
326.267
28.695
28.695
–
–
–

591.929
591.929
4.582.288
1.295.562
195.513
31.321
1.008.334
9.394
51.000
1.703.134
12.917
1.048.910
123.140
518.167
–
1.475.192
1.475.192
108.400
108.400
510.449

–

–
–
–
–164.657

Stran
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ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije

50

–
164.657
164.657
345.792
–164.657
–510.449
220.578

2. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2020 se prenesejo
v sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno
skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine
Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2021-6
Podčetrtek, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja

1333.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
za območje Občine Podčetrtek

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17), 21. 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; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 17. člena
Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16 in
32/18) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 16. redni seji dne
14. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Podčetrtek
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Podčetrtek (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Podčetrtek.
(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Odloka.
2. člen
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 komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in
izračun komunalnega prispevka.

3. člen
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Podčetrtek zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom 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).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične
priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega
območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbnega območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega
območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz prostorov za ravnanje z odpadki in
oskrbnega območja prostorov za ravnanje z odpadki,
– Priloga 5 – Prikaz javnih površin in oskrbnega območja
javnih površin.
(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA
IN OSKRBNA OBMOČJA
4. člen
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek
obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V)
– prostori za ravnanje z odpadki (oznaka oskrbnega območja PRO) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
5. člen
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni
skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih
vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Prostori za ravnanje
z odpadki
Javne površine

Oskrbno območje
OSO_C
OSO_K
OSO_V
OSO_PRO
OSO_JP

Vrednost [€]
24.447.753,64
1.994.051,52
9.881.061,37
162.315,00
445.767,00

(3) Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah
obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere,
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preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto
tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Prostori za
ravnanje z odpadki
Javne površine

Oskrbno
območje
OSO_C
OSO_K
OSO_V

Cpo
[EUR/m2]
8,13
1,71
4,14

Cto
[EUR/m2]
28,53
6,33
17,05

OSO_PRO
OSO_JP

0,05
0,15

0,19
0,52

6. člen
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,5:0,5.
7. člen
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe
objektov, znaša:
Klas. št.
111
1121
1122
1130
121
122
123
124
125
126
127
2420
3

Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
Gostinske stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe
za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje komunikacij
Industrijske in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega
pomena
Druge nestanovanjske stavbe
Drugi gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni posegi

Faktor
namembnosti
objekta (Fn)
0,7
0,8
1,0
0,8
1,3
1,3
1,3
1,3
1,0
0,7
0,7
0,5
0,5

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji
tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino
iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst
objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti
objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb,
kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
111
1121
1122
1130

Vrsta objekta

Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
121 Gostinske stavbe
122 Poslovne in upravne stavbe

Faktor
površine (Fp)
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
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123 Trgovske stavbe in stavbe
za storitvene dejavnosti
124 Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje komunikacij
125 Industrijske in skladiščne stavbe
126 Stavbe splošnega družbenega
pomena
127 Druge nestanovanjske stavbe
2420 Drugi gradbeni inženirski objekti

3997

3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0

9. člen
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se
prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine
in znaša:
Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Prostori za ravnanje
z odpadki
Javne površine

Oskrbno
območje
OSO_C
OSO_K
OSO_V

Prispevna stopnja
zavezanca (psz) [ %]
45
40
45

OSO_PRO
OSO_JP

55
55

IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določa Uredba.
11. člen
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku, lahko pa se z Občino Podčetrtek dogovori tudi o plačilu
komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Občino Podčetrtek sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje
obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko plača v največ 12-ih zaporednih mesečnih obrokih, vendar višina posameznega obroka ne sme biti nižja od 200 €.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži
vlogo za obročno plačilo v 30 dneh od prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
(4) Priključek se izvede po plačilu celotnega zneska komunalnega prispevka.
(5) O vlogi za obročno plačilo komunalnega prispevka
odloča občinska uprava in o tem obvesti zavezanca. V primeru,
ko občinska uprava ugodno reši vlogo za obročno plačilo komunalnega prispevka, predstojnik občine z zavezancem sklene
pogodbo o obročnem plačilu komunalnega prispevka.
(6) V kolikor zavezanec zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se
izterja preko e-izvršbe oziroma se takoj unovči zavarovanje za
poplačilo preostalega dolga.
(7) V primeru plačila na obroke, zavezanec plačilo dolga
zavaruje z zastavo nepremičnine ali z zavarovanjem pri zavarovalnici. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni
stroški ipd.) bremenijo zavezanca.
(8) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa ne
vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ali mu to ni
izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila
komunalnega prispevka v višini nerevaloriziranega zneska.
12. člen
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in
izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov
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objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga
ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega
prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt
v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko
med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim
prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se
komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se
komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst
objektov:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje
delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima
samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih
priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni
objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko
lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev
na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli
ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– 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, znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Ob oprostitvi iz zadnje alineje prejšnjega člena mora
Občina Podčetrtek oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PRETEKLA VLAGANJA
14. člen
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v
obstoječo komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca
v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme
bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev. Upoštevajo se
lahko le pretekla vlaganja zavezanca, ki so nastala v obdobju
5 let pred dnem oddaje vloge zavezanca za odmero komunalnega prispevka.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana
dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve
objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem
objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Elaborat za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na
vpogled na sedežu Občine Podčetrtek in na spletni strani
Občine Podčetrtek – http://podcetrtek.eu/.
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16. člen
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 7/12).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0004/2021
Podčetrtek, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja

1334.

Pravilnik o izvajanju brezplačnih prevozov
za starejše občane Občine Podčetrtek

Občinski svet Občine Podčetrtek je na podlagi 21. in
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) na 16. redni seji
dne 14. 4. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o izvajanju brezplačnih prevozov
za starejše občane Občine Podčetrtek
1. člen
Ta pravilnik ureja upravičenost do brezplačnih prevozov za starejše občane Občine Podčetrtek, pogoje, merila in
postopke sofinanciranja iz sredstev proračuna z namenom
zagotovitve večje mobilnosti, medgeneracijskega sodelovanja
in povezovanja ter solidarnosti.
2. člen
Za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše občane se
pooblasti taksi službo, s katero se sklene ustrezna pogodba.
3. člen
Brezplačni prevozi se izvajajo znotraj Upravne enote
Šmarje pri Jelšah, in sicer ob delavnikih med 7. in 16. uro. Ob
vikendih in praznikih se brezplačni prevozi ne izvajajo.
4. člen
Brezplačne prevoze občina nudi svojim občanom, ki so
stari najmanj 65 let in nimajo zagotovljene druge možnosti
transporta oziroma nimajo možnosti uporabe drugega brezplačnega javnega prevoza.
5. člen
Brezplačni prevozi se nudijo za namen obiska zdravnika
znotraj upravne enote Šmarje pri Jelšah ali zaradi opravkov
pri uradnih organih znotraj Upravne enote Šmarje pri Jelšah,
izjemoma se brezplačni prevoz lahko uporabi tudi za obisk
trgovine na območju Občine Podčetrtek ali obisk pokopališča.
V skladu z dogovorom se lahko izjemoma nudi prevoz
tudi do bolnice v Celju, Brežicah ali Mariboru, pri čemer upo-
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rabniki sofinancirajo stroške prevoza v višini 50 %. Čakalne ure
taksista se ne sofinancirajo in se plačajo po veljavnem ceniku
taksista.
6. člen
Upravičeni občani lahko koristijo brezplačni prevoz največ
3 x v enem mesecu. Prevoze je potrebno rezervirati 3 dni v
naprej na telefonski številki izbrane taksi službe, ki je objavljena
na spletni strani Občine Podčetrtek.
7. člen
Vsi uporabniki brezplačnega prevoza se morajo predhodno evidentirati na sedežu Občine Podčetrtek in izkazati upravičenost do brezplačnih prevozov v skladu s tem pravilnikom.
V primeru zlorabe s strani uporabnikov se zahteva refundacija sredstev.
8. člen
Občina Podčetrtek letno zagotavlja sredstva za izvajanje
brezplačnih prevozov za starejše občane do višine sprejetega
proračuna za tekoče leto na posebni proračunski postavki.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. aprila
2021.

704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722

73

Št. 129-0002/2021-5
Podčetrtek, dne 14. aprila 2021

730

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja

731
74
740

POSTOJNA
1335.

Odlok o zaključnem računu Občine Postojna
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) in 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne
14. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu Občine Postojna
za leto 2020
1. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2020.
KONTO

OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE

Realizacija:
2020 v EUR

741

78
786
787
II.
40
400
401
402

21.828.300
18.997.279
12.835.471
10.282.458
2.221.341

403
404
409
41
410
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DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
PREJETE DONACIJE
(730+731)
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
(786+787)
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE
PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
PLAČILA TUJIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE

Stran

3999

331.672
0
6.161.808
4.701.633
18.707
669.951
100.053
671.464
588.468
171.429
0

417.039
100
100
0
2.242.453
1.623.513

618.940
0
0
0
23.413.526
5.722.463
1.542.989
246.942
3.841.070
71.463
0
20.000
7.043.374
506.718

Stran
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411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
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DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI
V TUJINO

42

INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)

10.294.786

420

NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

10.294.786

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

352.903

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

262.675

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

90.228

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

–1.585.226

1.799.506
0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

3.178

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

44

IV.

V.

3.178
0

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB

0

PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)

3.178

VI.

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

500
55

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA
(550+551)

550

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

551

ODPLAČILA DOLGA
V TUJINO

4.058.355
4.058.355
1.094.192
1.094.192
0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)

1.382.114

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)

2.964.163

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)

1.585.226

1.503.232

– OD TEGA PRESEŽEK
FINANČNE IZRAVNAVE
IZ PRETEKLEGA LETA

891.231

413

III.

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

3.845.918

0

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2020
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Postojna za leto
2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2020
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2021
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

1336.

Odlok o preklicu Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje OPPN
POC Veliki Otok – II. in III. faza

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17), 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 in 34/19) ter
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07,
53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni
seji dne 14. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o preklicu Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje
OPPN POC Veliki Otok – II. in III. faza
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje
OPPN POC Veliki Otok – II. in III. faza (Uradni list RS, št. 53/12,
32/17).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2021
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič
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1337.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
v Občini Postojna

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 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 in 34/19) ter na podlagi 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18)
je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 14. 4.
2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo
v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo v Občini Postojna (Uradni list
RS, št. 126/20; v nadaljevanju Odlok) se za 8. členom doda
nov 8.a člen, ki glasi:
»8.a člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja v komunalno opremo za objekte, ki se odstranijo in se
nahajajo znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi
objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek.
(2) Zavezanec lahko pretekla vlaganja uveljavlja za
objekt, če od odstranitve objekta do dne podaje vloge za
odmero komunalnega prispevka ni preteklo več kot 10 let,
kar se izkazuje s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za
rušitev objekta ali z dokazilom o prijavi rušitve objekta pri
pristojnem organu.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka, predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za
odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o površini,
namembnosti in priključenosti na komunalno opremo odstranjenega objekta. O upoštevanju predloženih dokazil, odloči
organ Občine Postojna, pristojen za odmero komunalnega
prispevka.
(4) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena,
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ne more uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega
objekta.«
2. člen
V Odloku se v 11. členu za drugim odstavkom doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Rok za plačilo komunalnega prispevka, odmerjenega po uradni dolžnosti, je trideset (30) dni po dokončnosti
odločbe o odmeri.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
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3. člen
V postopkih odmere, začetih na podlagi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 126/20), se pri
odmeri komunalnega prispevka zavezancem upošteva določilo
o preteklih vlaganjih iz 1. člena tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2021
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

1338.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi –
EUP – PO 59/5

Na podlagi 216. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in drugega odstavka 34. 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 in 34/19) ter 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je
Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne 14. 4.
2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi –
EUP – PO 59/5
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve podlag za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski
stroški komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na
enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega
prispevka.
(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v
Spremembah in dopolnitvah Programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Goričica ob
Stari vasi – EUP – PO 59/5, ki so objavljene na spletni strani občine ter na vpogled na sedežu občine in so priloga 1
tega odloka.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena Odloka o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega
podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi – EUP
– PO 59/5 (Uradni list RS, št. 81/13; v nadaljevanju: odlok)
tako, da glasi:
(2) Prikaz obračunskih stroškov predvidene komunalne
opreme:

Stran
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Območje opremljanja

Obračunsko območje

sekundarno prometno
omrežje
PE3 IN PE4
sekundarno kanalizacijsko
omrežje
sekundarno vodovodno
omrežje

Uradni list Republike Slovenije
Postavka
odkup zemljišč cesta
strošek zemeljskih in ostalih del
asfalt (dvoslojni)
strošek signalizacije (4 %)
posredni stroški gradnje (8 %)
pločnik (enoslojni)
svetilke (kom)
odpadno kanalizacijsko omrežje
meteorno kanalizacijsko
omrežje
vodovodno omrežje

SKUPAJ PE3 IN PE4
sekundarno prometno
omrežje
PE2
sekundarno kanalizacijsko
omrežje
sekundarno vodovodno
omrežje

odkup zemljišč cesta
strošek zemeljskih in ostalih del
asfalt (dvoslojni)
strošek signalizacije (4 %)
posredni stroški gradnje (8 %)
odpadno kanalizacijsko omrežje
meteorno kanalizacijsko
omrežje
vodovodno omrežje

SKUPAJ PE2

sekundarno kanalizacijsko
omrežje

odkup zemljišč cesta
strošek zemeljskih in ostalih del
asfalt (dvoslojni)
strošek signalizacije (4 %)
posredni stroški gradnje (8 %)
svetilke (kom)
odpadno kanalizacijsko omrežje
meteorno kanalizacijsko omrežje

sekundarno vodovodno
omrežje

vodovodno omrežje

sekundarno prometno
omrežje
PE1

SKUPAJ PE1
SKUPAJ VSA OBMOČJA

Obračunski stroški (eur)
137.530,00
120.338,75
87.819,73
3.512,79
7.025,58
23.262,94
21.675,00
67.612,40
48.919,20
51.791,35
569.487,73
21.692,00
18.980,50
19.051,00
762,04
1.524,08
12.746,60
10.546,80
11.210,65
96.513,68
20.230,00
17.701,25
17.767,00
710,68
1.421,36
5.100,00
10.668,35
9.424,80
9.635,60
92.659,04
758.660,45

3. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da glasi:
»Stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe in
stroški opremljanja na m2 bruto tlorisne površine objekta s
posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem
območju se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
Obračunsko območje
sekundarno prometno omrežje
sekundarno kanalizacijsko omrežje
sekundarno vodovodno omrežje
SKUPAJ

CpN(ij) – EUR/m2
20,46
6,22
2,82
29,50

4. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da glasi:
»Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN) je na obračunskem območju
opremljanja enako in znaša DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.«
5. člen
Črta se 7. člen odloka.
6. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da glasi:
»Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

CtN(ij) – EUR/m2
50,74
15,42
7,01
73,17
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KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) +
(ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
Zgornje oznake pomenijo:
– KPnova(ij): znesek komunalnega prispevka za posamezno vrsto nove komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– CpN(ij): stroški opremljanja na m2 gradbene parcele
stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju,
– DpN: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– CtN(ij): stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine
objekta s posamezno vrsto nove komunalne opreme na obračunskem območju,
– DtN: delež površine objekta pri izračunu komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo,
– i: posamezna vrsta nove komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.«
7. člen
Črta se 9. člen odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2013
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

Stran
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Priloga 1
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta Goričica ob Stari vasi – EUP - PO 59/5, ki ga je pod številko projekta 1047 izdelalo
podjetje Locus d.o.o., september 2013 in je bil podlaga za sprejem Odloka o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Goričica ob Stari vasi – EUP - PO 59/5 (Uradni list RS št., 81/13) se spremeni in dopolni,
skladno z določili 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 in 34/19; v nadaljevanju Uredba).
Poglavje 4.3 Obračunski stroški se spremeni tako, da glasi:
4.3 SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI
Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka in
bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja. Obračunski stroški so stroški izgradnje
komunalne opreme, katere prebivalci do sedaj niso imeli.
Višina skupnih in obračunskih stroškov za komunalno opremo znaša:
OBMOČJE
OPREMLJANJA

OBRAČUNSKO
OBMOČJE

sekundarno
prometno
omrežje
PE3 IN PE4

sekundarno
kanalizacijsko
omrežje

SKUPAJ PE3 IN
PE4

PE2

sekundarno
vodovodno
omrežje

postavka
odkup zemljišč
cesta

Obračunski stroški
(eur)

161.800,00

137.530,00

141.575,00
103.317,33

120.338,75
87.819,73

4.132,69

3.512,79

8.265,39
27.368,16
25.500,00

7.025,58
23.262,94
21.675,00

79.544,00

67.612,40

57.552,00

48.919,20

60.931,00

51.791,35

669.985,57

569.487,73

25.520,00

21.692,00

strošek zemeljskih
in ostalih del

22.330,00

18.980,50

asfalt (dvoslojni)

22.412,94

19.051,00

strošek
signalizacije (4%)

896,52

762,04

strošek zemeljskih
in ostalih del
asfalt (dvoslojni)
strošek
signalizacije (4%)
posredni stroški
gradnje (8%)
pločnik (enoslojni)
svetilke (kom)
odpadno
kanalizacijsko
omrežje
meteorno
kanalizacijsko
omrežje
vodovodno
omrežje
odkup zemljišč
cesta

sekundarno
prometno
omrežje

SKUPNI
STROŠKI (eur)
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posredni stroški
gradnje (8%)
sekundarno
kanalizacijsko
omrežje

SKUPAJ PE2

sekundarno
vodovodno
omrežje

odpadno
kanalizacijsko
omrežje
meteorno
kanalizacijsko
omrežje
vodovodno
omrežje
odkup zemljišč
cesta

sekundarno
prometno
omrežje

strošek zemeljskih
in ostalih del
asfalt (dvoslojni)
strošek
signalizacije (4%)
posredni stroški
gradnje (8%)

PE1

sekundarno
kanalizacijsko
omrežje
sekundarno
vodovodno
omrežje

svetilke (kom)
odpadno
kanalizacijsko
omrežje
meteorno
kanalizacijsko
omrežje
vodovodno
omrežje
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1.793,04

1.524,08

14.996,00

12.746,60

12.408,00

10.546,80

13.189,00
113.545,50

11.210,65
96.513,68

23.800,00

20.230,00

20.825,00
20.902,35

17.701,25
17.767,00

836,09

710,68

1.672,19

1.421,36

6.000,00

5.100,00

12.551,00

10.668,35

11.088,00

9.424,80

11.336,00
109.010,63

9.635,60
92.659,04

SKUPAJ PE1
SKUPAJ VSA
OBMOČJA
892.541,70
Preglednica 12: Skupni in obračunski stroški izgradnje komunalne opreme

758.660,45

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje komunalne opreme, obračunski
stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.
Iz preglednice je razvidno, da Občina preko komunalnega prispevka obračuna 85 % delež
skupnih stroškov izgradnje komunalne opreme.
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Poglavje 4.4 Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere se spremeni tako, da
glasi:
4.4 PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE NA ENOTO MERE
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana
na z Uredbo določene merske enote; to je površine gradbene parcele stavbe in bruto tlorisne
površine stavbe.
Naslednja tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto
površine gradbene parcele stavbe in bruto tlorisne površine stavbe.

OBMOČJE
OPREMLJANJA

PE3 IN PE4

SKUPAJ PE3 IN
PE4

PE2

SKUPAJ PE2

PE1

SKUPAJ PE1
SKUPAJ VSA
OBMOČJA

OBRAČUNSK
O OBMOČJE
sekundarno
prometno
omrežje
sekundarno
kanalizacijsk
o omrežje
sekundarno
vodovodno
omrežje
sekundarno
prometno
omrežje
sekundarno
kanalizacijsk
o omrežje
sekundarno
vodovodno
omrežje
sekundarno
prometno
omrežje
sekundarno
kanalizacijsk
o omrežje
sekundarno
vodovodno
omrežje

SKUPNI
STROŠKI
(EUR)

Obračunski
stroški (85%) v
EUR

VSOTA A GP
v m2

VSOTA
A STAVBA
v m2

CpN(ij)

CtN(ij)

471.958,57

401.164,78

15,60

38,69

137.096,00

116.531,60

4,53

11,24

60.931,00

51.791,35

2,01

5,00

669.985,57

569.487,73

22,14

54,93

72.952,50

62.009,63

2,41

5,98

27.404,00

23.293,40

0,91

2,25

13.189,00

11.210,65

0,44

1,08

113.545,50

96.513,68

3,75

9,31

74.035,63

62.930,29

2,45

6,07

23.639,00

20.093,15

0,78

1,94

11.336,00

9.635,60

0,37

0,93

109.010,63

92.659,04

3,60

8,94

892.541,70

758.660,45

29,50

73,17

25717

10368

Preglednica 13: Prikaz vrednosti obračunskih stroškov, preračunanih na enoto površine gradbene parcele stavbe
in bruto tlorisne površine stavbe
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Poglavje 5 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA se spremeni tako, da glasi:
5 IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Izračun komunalnega prispevka se izvede v primerih in skladno s predpisom, ki ureja
področje odmere komunalnega prispevka.
Izračun komunalnega prispevka po predmetnem programu opremljanja se izvede za območje
celotnega OPPN-ja.
Obračun komunalnega prispevka se izvede za naslednje vrednosti:
OBMOČJE OPREMLJANJA

OBRAČUNSKO OBMOČJE
sekundarno prometno
omrežje

PE3 IN PE4

sekundarno kanalizacijsko
omrežje
sekundarno vodovodno
omrežje

SKUPAJ PE1

15,60

38,69

4,53

11,24

2,01

5,00
54,93

sekundarno prometno
omrežje

2,41

5,98

sekundarno kanalizacijsko
omrežje

0,91

2,25

sekundarno vodovodno
omrežje

0,44

1,08

3,75

9,31

sekundarno prometno
omrežje

2,45

6,07

sekundarno kanalizacijsko
omrežje

0,78

1,94

sekundarno vodovodno
omrežje

0,37

0,93

3,60

8,94

SKUPAJ PE2

PE1

CtN(ij)

22,14

SKUPAJ PE3 IN PE4

PE2

CpN(ij)

SKUPAJ VSA OBMOČJA
29,50
73,17
Preglednica 14: Prikaz vrednosti obračunskih stroškov, preračunanih na enoto površine gradbene parcele stavbe
in bruto tlorisne površine stavbe

Obračun komunalnega prispevka občina izvede na podlagi podatkov iz zgornje preglednice.
Neodvisno od investicije v izgradnjo komunalne opreme, občina obračuna komunalni
prispevek skupaj za vsa območja opremljanja (PE1, PE2, PE3, PE4).
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Poglavje 5.1 Izračun komunalnega prispevka se spremeni tako, da glasi:
5.1 Izračun komunalnega prispevka
Črta se poglavje 5.1.1 Indeksiranje stroškov opremljanja, preostala poglavja se preštevilčijo.
5.1.1 Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo
Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme za stavbe se izračuna tako,
da se seštejeta delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo, in delež, ki
odpade na bruto tlorisno površino stavbe, in sicer po naslednji enačbi:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
5.1.2 Izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
Obstoječa komunalna oprema se zavezancu obračuna, skladno z določili vsakokrat veljavnega
odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna in Uredbe.
Poglavje 5.2 Plačilo komunalnega prispevka se spremeni tako, da glasi:
5.2 Plačilo komunalnega prispevka
Plačilo komunalnega prispevka se izvede v rokih in na način določen s predpisi, ki ureja
področje odmere komunalnega prispevka.
Poglavje 5.4 se spremeni v podpoglavju 5.4.1 in 5.4.2 tako, da glasi:
5.4.1 Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem bruto tlorisne površine
objekta
Skladno z veljavnim odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Postojna, se določi, da je razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem
bruto tlorisne površine objekta (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka naslednje:
- Dp = 0,3
- Dt = 0,7
Črta se poglavje 5.4.2 Faktor dejavnosti, poglavje 5.4.3 postane poglavje 5.4.2.
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1339.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih spodbud
za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Postojna za obdobje 2015–2020

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 16. redni seji dne
14. 4. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
finančnih spodbud za pospeševanje
razvoja podjetništva v Občini Postojna
za obdobje 2015–2020
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje
2015–2020 (Uradni list RS, št. 67/15; v nadaljevanju: pravilnik)
se prvi odstavek 48. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) Komunalni prispevek se sofinancira v višini največ
do 50 %.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja za čas veljavnosti sheme de minimis pomoči do 31. 12. 2025.
Št. 007-4/2015
Postojna, dne 14. aprila 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

ROGAŠKA SLATINA
1340.

Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo
Rogaška Slatina

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 38. člena Odloka o
spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega
zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in
kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13, 140/20) je
Svet zavoda na seji dne 15. 3. 2021 sprejel

STATUT
Javnega zavoda za turizem in kulturo
Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom se določa:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda in način odločanja teh,
– pooblastila za zastopanje,
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– volitve ali imenovanja članov organov zavoda,
– vire financiranja zavoda in
– druge vsebine, pomembne za delovanje zavoda.
2. člen
Ustanovitelj Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) je Občina
Rogaška Slatina. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja
župan, razen tistih, za katere je z odlokom določeno drugače.
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o spojitvi
Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda
turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/13).
Javni zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, matična številka: 6605214000; davčna številka:
DDV ID: SI39063917.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime Javnega zavoda je: Javni zavod za turizem in kulturo
Rogaška Slatina.
Skrajšano ime javnega zavoda, ki ga lahko uporablja
v pravnem prometu je: Zavod za turizem in kulturo Rogaška
Slatina.
Sedež javnega zavoda je: Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška
Slatina.
4. člen
Ime, skrajšano ime in sedež javnega zavoda se lahko
spremenijo samo s soglasjem ustanovitelja.
5. člen
Javni zavod ima žig.
Javni zavod ima v uporabi tri oštevilčene žige. Žig št. 1
uporablja direktor javnega zavoda v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov. Žig št. 2 uporablja za
žigosanje svojih dokumentov notranja organizacijska enota za
kulturo, žig št. 3 pa notranja organizacijska enota za turizem.
Uporabnike žiga, način varovanja in uničenja predpiše direktor.
III. ORGANIZACIJA, NAČIN POSLOVANJA
IN DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Javni zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, ki jih ima po veljavni zakonodaji in odloku o ustanovitvi.
7. člen
Javni zavod opravlja naslednje dejavnosti:
C/18.120 drugo tiskanje
C/18.130 priprava na tisk in objavo
G/47.190 druga trgovina na drobno v nespecializiranih
trgovinah
G/47.610 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
G/47.621 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s časopisi in revijami
G/47.640 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s športno opremo
G/47.650 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G/47.710 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z oblačili
G/47.789 druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.810 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki
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G/47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
G/47.910 trgovina na drobno po pošti ali po internetu
I/56.103 slaščičarne in kavarne
I/56.300 strežba pijač
J/58.140 izdajanje revij in druge periodike
J/58.110 izdajanje knjig
J/58.130 izdajanje časopisov
J/58.190 drugo založništvo
J/58.290 drugo izdajanje programja
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/59.140 kinematografska dejavnost
J/63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 obratovanje spletnih portalov
J/63.910 dejavnosti tiskovnih agencij
J/63.990 drugo informiranje
L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/73.110 dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120 posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja
N/79.110 dejavnost potovalnih agencij
N/79.120 dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900 rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N/81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
N/82.200 dejavnost klicnih centrov
N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
R/90.010 umetniško uprizarjanje
R/90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 umetniško ustvarjanje
R/09.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.020 dejavnost muzejev
R/91.030 varstvo kulturne dediščine
R/91.040 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
R/93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
8. člen
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge
pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni
register.
9. člen
Javni zavod svojo dejavnost izvaja v dveh organizacijskih
enotah:
– Sektor za turizem in
– Sektor za kulturo.
V okviru Sektorja za turizem se opravljajo naslednje naloge:
– organiziranje, spodbujanje in izvajanje turistične dejavnosti,
– regionalno in širše povezovanje na področju turizma,
– organiziranje in posredovanje javnih prireditev,
– upravljanje z objekti, ki jih je s področja turizma na Javni
zavod prenesel ustanovitelj in
– opravljanje drugih dejavnosti pomembnih za razvoj turizma.
V okviru Sektorja za kulturo se opravljajo naslednje naloge:
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– organiziranje, spodbujanje in izvajanje kulturne dejavnosti,
– regionalno in širše povezovanje na področju kulture,
– organiziranje in posredovanje kulturnih prireditev,
– upravljanje z objekti, ki jih je s področja kulture na javni
zavod prenesel ustanovitelj,
– opravljanje drugih dejavnosti pomembnih za razvoj kulture.
Za organizacijo in usklajevanje dela med obema organizacijskima enotama je pristojen direktor javnega zavoda.
10. člen
Predlog sprememb in dopolnitev dejavnosti zavoda sprejme Svet zavoda na pobudo direktorja.
O spremembi dejavnosti javnega zavoda odloča ustanovitelj.
IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor.
Svet zavoda
12. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik javnih uslužbencev javnega zavoda in
– dva predstavnika zainteresirane javnosti, od katerih je
eden s področja turizma in eden s področja kulture.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Rogaška Slatina.
Neposredne volitve za člana sveta zavoda iz vrst zaposlenih, ki ga izvolijo zaposleni sami, se izvedejo skladno z
zakonom, ki ureja volitve za člane sveta delavcev, lahko pa
zaposleni to problematiko uredijo s posebnim pravilnikom.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan Občine Rogaška Slatina na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku
mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. V
primeru, da pride do prenehanja mandata člana sveta zavoda
pred potekom dobe, za katero je izvoljen oziroma imenovan,
traja mandatna doba novoizvoljenega oziroma novoimenovanega (nadomestnega) člana sveta zavoda le do konca trajanja
mandata sveta zavoda.
13. člen
Predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda z
večino glasov vseh članov sveta zavoda izvolijo člani sveta zavoda izmed sebe na konstitutivni seji sveta zavoda, ki jo skliče
in do izvolitve predsednika sveta zavoda vodi župan.
14. člen
Sejo sveta zavoda skliče predsednik na lastno pobudo
ali pobudo članov sveta zavoda, ustanovitelja ali reprezentativnega sindikata.
Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta
zavoda, kadar to pisno zahtevajo najmanj štirje člani sveta
zavoda. Vlagatelji zahteve za sklic seje sveta zavoda morajo
predlagati dnevni red in pripraviti gradivo s predlogi sklepov za
obravnavo. Predsednik sveta zavoda mora sejo sklicati v roku
7 dni po prejemu zahteve in gradiva.
En izvod sklica seje sveta zavoda in gradiva javni zavod
pošlje oddelku občinske uprave, pristojnemu za področje turizma in kulture. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi
izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi …).
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15. člen
V primeru odsotnosti in prenehanja mandata pred potekom mandata sveta zavoda naloge predsednika sveta zavoda
opravlja namestnik predsednika sveta zavoda.
16. člen
Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotna večina
članov sveta zavoda.
Seje sveta zavoda niso javne, razen, če jih za javnost
odpre svet zavoda.
Odločitev na seji sveta zavoda je sprejeta, če je zanjo
glasovala večina na seji sveta zavoda prisotnih članov sveta
zavoda.
Člani sveta zavoda glasujejo javno, razen o imenovanju
in razrešitvi direktorja javnega zavoda ali če tajno glasovanje
za posamezno glasovanje zahteva večina prisotnih članov
sveta zavoda.
17. člen
Na sejo sveta zavoda se vedno povabi direktorja javnega
zavoda.
Kadar se na seji sveta zavoda obravnavajo vprašanja,
povezana s statusom zaposlenih v javnem zavodu mora biti na
sejo sveta zavoda vabljen tudi predstavnik reprezentativnega
sindikata.
Predsednik sveta zavoda na sejo sveta zavoda lahko povabi tudi druge osebe, v kolikor je njihova prisotnost pomembna
za obravnavo posamezne točke dnevnega reda. Vabljene osebe iz prejšnjega stavka nimajo pravice glasovanja.
18. člen
Administrativno tehnične naloge za svet zavoda opravljajo
zaposleni v javnem zavodu.
19. člen
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– sprejema cenik uporabe objektov, rekvizitov, naprav ter
drugih storitev in programov zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejema letni program dela in finančni načrt, sistemizacijo delovnih mest, akt o organizaciji dela, kadrovski načrt,
načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
zavodsko kolektivno pogodbo in druge akte, ki urejajo delovanje zavoda,
– nadzira izvajanje predpisov iz prejšnje alineje,
– imenuje direktorja zavoda s predhodnim soglasjem z
Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in vršilcem
dolžnosti direktorja,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njenega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje
teh vprašanj,
– sprejema statut zavoda,
– sprejema druge splošne akte, za katere je tako določeno v statutu,
– sprejema letno poročilo in zaključni račun zavoda,
– sprejema petletni razvojni načrt zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev zavoda kot
drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje zavoda.
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20. člen
Člana sveta zavoda, predstavnika ustanovitelja, lahko
pred potekom mandata razreši Občinski svet Občine Rogaška
Slatina na predlog župana, če:
– se ta ne udeležuje sej sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da ta članstvo v svetu zavoda izrablja ali
poizkuša izrabiti za osebne interese;
– ta neustrezno zastopa interese ustanovitelja;
– ta ravna v nasprotju z določbami akta o ustanovitvi ali
statuta zavoda;
– je v času mandata pravnomočno obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
21. člen
Podrobnejša pravila o delovanju sveta zavoda se lahko
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda z večino
glasov vseh članov sveta. Z enako večino se sprejmejo tudi
spremembe in dopolnitve poslovnika o delu sveta zavoda.
Direktor javnega zavoda
22. člen
Direktor je poslovodni organ javnega zavoda. Direktor
organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda in predstavlja ter zastopa javni zavod v pravnem prometu. Direktor je
odgovoren za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda.
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen pri pogodbah vezanih na tekoče in investicijsko vzdrževanje (vlaganja v objekte in opremo), in sicer:
– pri pogodbah nad 10.000,00 EUR brez DDV za storitve
in blago oziroma nad 20.000,00 EUR brez DDV za gradnje, za
katere je potrebno soglasje ustanovitelja.
Direktor mora pri svojem delu ravnati kot dober gospodar
in je dolžan varovati poslovne skrivnosti javnega zavoda.
23. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet javnega zavoda s predhodnim soglasjem Občinskega sveta Občine Rogaška
Slatina.
Mandat direktorja traja pet let. Direktor je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po
visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke
(2. bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let delovne dobe, od tega najmanj 1 leto
na vodilnem delovnem mestu,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika (angleški, italijanski, nemški ali ruski).
Razpisni postopek ter pravice in obveznosti kandidatov v
zvezi z razpisom za direktorja javnega zavoda določa zakon, ki
ureja javne zavode in akt o ustanovitvi javnega zavoda.
Pogodbo z direktorjem ali z vršilcem dolžnosti direktorja v
imenu zavoda sklene predsednik sveta zavoda.
24. člen
Direktor javnega zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan iz razlogov, določenih v
zakonu, ki ureja javne zavode in aktu o ustanovitvi Javnega
zavoda.
Direktorja razreši svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta zavoda ob soglasju Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Pred razrešitvijo je treba direktorja seznaniti z razlogi za
razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o
razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
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25. člen
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda v primeru,

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa
se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov
ni bil izbran;
– če direktorju predčasno preneha mandat, pa tega ni bilo
mogoče predvideti vnaprej in v primeru, če direktor poda odstopno izjavo, z dnem, s katerim je dotedanji direktor razrešen.
Vršilca dolžnosti se imenuje do imenovanja direktorja,
vendar največ za eno leto, pri čemer ista oseba ne more biti
imenovana dvakrat zaporedoma.

31. člen
Javni zavod kot pravna oseba sklepa pravne posle v
svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle
v okviru dejavnosti, določenih z aktom o ustanovitvi in tem
statutom, ki so vpisane v sodni register.
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.

če:

26. člen
Med začasno odsotnostjo direktorja ga nadomešča zaposleni v zavodu, ki ga za to pisno pooblasti direktor. Pooblaščeni
delavec v času nadomeščanja opravlja tista dela in naloge, za
katere ga pisno pooblasti direktor.

32. člen
Javni zavod je upravitelj osnovnih sredstev, ki jih pridobi
oziroma so mu predana v posest z namenom opravljanja njegove dejavnosti. Pri tem je dolžan ravnati s skrbnostjo dobrega
gospodarja.
Upravljanje z osnovnimi sredstvi, ki so last ustanovitelja,
z njimi pa upravlja javni zavod, se podrobneje uredi s pogodbo
o upravljanju.

V. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA

VII. JAVNOST DELA ZAVODA

virov.

27. člen
Sredstva za delo pridobiva Javni zavod iz naslednjih virov:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
– z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih

28. člen
Vplačilo presežka prihodkov nad odhodki v občinski proračun, zmanjšan za znesek z letnim planom odobrenega investicijskega vzdrževanja, ki ga odobri svet zavoda, mora javni
zavod uskladiti z občinskimi strokovnimi službami.
Višino sredstev iz prejšnjega odstavka, katerega vplačilo
v proračun občine mora javni zavod do 30. aprila tekočega leta
uskladiti z ustanoviteljem, ugotovi svet zavoda vsako leto ob
obravnavi zaključnega računa in v skladu s finančnim načrtom
javnega zavoda za tekoče leto.
29. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj
do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja za morebitne druge naročnike.
Morebiten presežek odhodkov nad prihodki mora javni
zavod pokriti iz lastnih sredstev. V kolikor lastna sredstva
ne zadoščajo, mora direktor javnega zavoda ukrepati na
način kot je predviden z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje
poslovanja.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko, v kolikor je do presežka odhodkov nad prihodki prišlo iz razlogov, na katere niti
javni zavod niti direktor nista imela vpliva, sredstva za pokritje
izgube zagotovi tudi ustanovitelj.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje sveta zavoda.
30. člen
Zavod se sme zadolževati le po predhodnem soglasju
Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina. Za zadolževanje
se štejejo tudi:
– blagovni krediti ter nakupi blaga, pri katerih so dogovorjeni roki plačila daljši od zakonsko določenih,
– leasing oziroma finančni najem in
– dogovorjeni limiti na transakcijskem računu.

33. člen
Delo javnega zavoda je javno.
Javnost dela javni zavod zagotavlja preko svoje spletne
strani, spletnih družabnih omrežjih, s poročili ustanovitelju,
novinarskimi konferencami ter drugimi načini komuniciranja z
javnostjo.
Javnost obvešča o delu javnega zavoda direktor oziroma
oseba, ki jo direktor za to pooblasti.
VIII. RAZMERJE DO USTANOVITELJA
34. člen
Javni zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto dostaviti
finančni načrt, plan razvoja javnega zavoda, letno poročilo
z izkazom poslovnega izida, dvakrat letno poslati poročilo o
poslovanju javnega zavoda, najmanj enkrat letno, na zahtevo
ustanovitelja pa tudi pogosteje, poročati o izvrševanju letnega
programa dela in razvoja javnega zavoda ter, po potrebi, posredovati druge podatke potrebne za spremljanje dejavnosti
javnega zavoda in za statistične namene.
Javni zavod je ustanovitelju dolžan posredovati vsa poročila oziroma ugotovitve na podlagi izvedenih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na
upravnem in poslovno-finančnem področju.
Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna pisna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih
vprašanjih v zvezi z delovanjem javnega zavoda in upravljanja
s sredstvi.
35. člen
Javni zavod mora pridobiti soglasje ustanovitelja:
– k spremembi statusa javnega zavoda,
– k spremembi imena in sedeža javnega zavoda,
– k spremembi dejavnosti javnega zavoda,
– k statutu in vsem njegovim spremembam,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda.
IX. NADZOR
36. člen
Nadzor nad poslovanjem javnega zavoda izvajajo:
– ustanovitelj oziroma v njegovem imenu občinska uprava,
Nadzorni odbor Občine Rogaška Slatina ali zunanji izvajalci,
– Računsko sodišče Republike Slovenije in drugi organi
nadzora.
Javni zavod mora redno in v skladu z veljavnimi predpisi
izvajati tudi notranje revizije poslovanja. Načrt notranje revizije
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poslovanja določi direktor javnega zavoda v soglasju z občinskim oddelkom, pristojnim za finance.
X. KONKURENČNA PREPOVED
37. člen
Direktor zavoda ne sme za svoj ali tuj račun opravljati
dejavnosti, ki za zavod pomenijo konkurenco.
38. člen
Za zaposlene v zavodu se lahko v pogodbi o zaposlitvi
dogovori konkurenčna klavzula, v skladu z vsakokrat veljavno
delovno pravno zakonodajo glede opravljanja dejavnosti.
XI. DRUGO
39. člen
Zaposleni v javnem zavodu uresničujejo svoje pravice,
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v skladu s
predpisi, ki urejajo položaj javnih uslužbencev ter kolektivnimi
pogodbami in drugimi splošnimi akti Javnega zavoda.
Zaposleni v javnem zavodu imajo pravico do sindikalnega
organiziranja v skladu z veljavno zakonodajo.
Zaposleni v javnem zavodu so dolžni varovati poklicne in
poslovne skrivnosti v skladu z veljavno zakonodajo.
XII. KONČNE DOLOČBE
40. člen
Ustanovitelj je podal predhodno soglasje k statutu na seji
dne 31. 3. 2021.
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-0018/2020-01
Rogaška Slatina, dne 31. marca 2021

Št.

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb /ZDOIONUS/ (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 79//09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), Statuta
Občine Vojnik (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 3/2016)
in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11
– uradno prečiščeno besedilo in 54/16) sprejmeta Občinski
svet Občine Vojnik na 16. redni seji dne 25. februarja 2021 in
Občinski svet Občine Šentjur na 11. redni seji 23. marca 2021

ODLOK
o spremembi meje območja naselja Gabrovec
pri Dramljah v Občini Vojnik in Marija Dobje
v Občini Šentjur ter meje območja
Občine Šentjur in Občine Vojnik
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljem Marija
Dobje in Gabrovec pri Dramljah in meja med občinama Šentjur
in Vojnik.

4013

3. člen
Spremembo meje območij naselij in spremembo meje
med občinama evidentira Geodetska uprava RS, Območna geodetska uprava Celje. Novo nastale meje območja so razvidne
iz Elaborata za spremembo meje območja naselja Marija Dobje
in Gabrovec pri Dramljah št. 353-0004/2019-3.
4. člen
Stroški pridobitve novih tablic z oznako hišne številke
in stroški njihove namestitve bremenijo lastnike hiš. Stroški
pridobitve oziroma zamenjave osebnih dokumentov ali listin v
zvezi s poslovanjem udeleženih oseb bremenijo posameznike,
ki bodo imeli ali imajo prijavljeno stalno prebivališče na obravnavanem območju, ter pravne osebe zasebnega in javnega
prava, ki imajo na tem območju sedež.
5. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta
Občine Šentjur in Občine Vojnik.
Ta odlok začne veljati po objavi v uradnem glasilu obeh
občin.
Št. 353-004/2019-6
Vojnik, dne 25. februarja 2021
Župan
Občine Vojnik
Branko Petre
Št. 353-0003/2019(260)
Šentjur, dne 23. marca 2021
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

ŠENTJUR
Odlok o spremembi meje območja naselja
Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik
in Marija Dobje v Občini Šentjur ter meje
območja Občine Šentjur in Občine Vojnik

Stran

2. člen
Meja med naseljema Marija Dobje in Gabrovec pri Dramljah se spremeni tako, da se območje v obsegu parc. št. *256
in 160/3 k.o. Marija Dobje izloči iz naselja Marija Dobje in priključi k naselju Gabrovec pri Dramljah.

Predsednica sveta zavoda
Petra Gašparić
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Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica
za leto 2020

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 18. člena
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2)
je Občinski svet Občine Žirovnica na 13. seji dne 25. 3. 2021
sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica
za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
sestavljajo splošni in posebni del, ter načrt razvojnih programov.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih
in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa
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prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Žirovnica za leto 2020.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2020
izkazuje (v EUR brez centov):
A.

70

71

72

73

74

78

40

41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračun EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42
43

4.016.223
3.823.313
3.185.785
2.738.738
404.325
42.452
270
637.528
397.428
5.497
11.997
0
222.607
27.065

B.

6.000
0

44

21.065
0
0
0
165.846
165.846
0
0
0
0
3.330.353
1.083.609
254.687
40.350
783.570
1
5.000
1.498.107
6.005
798.272

75

C.
50
55

412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki
brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)
III./2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči
prihodki minus tekoči odhodki in tekoči
transferi)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

181.960
511.869
620.670
620.670
127.967
21.700
106.267
685.870

685.761

1.241.597

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38.884
38.884
646.987
–38.884
–685.870
741.702

4. člen
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in
drugimi izdatki, po zaključnem računu proračuna za leto 2020
v višini 646.987 EUR, se bo razporedil v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0018/2020
Breznica, dne 25. marca 2021
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar
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LOG - DRAGOMER
1343.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o upravljanju s poslovnimi prostori v lasti
Občine Log - Dragomer

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) in 16. člena
Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) ter
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18,
61/20 – ZDLGPE, 175/20), Uredbo o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 31/18) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 12. redni
seji dne 21. 4. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o upravljanju s poslovnimi prostori v lasti
Občine Log - Dragomer
1. člen
V Pravilniku o upravljanju s poslovnimi prostori v lasti
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 3/21) se v 11. členu
tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Če je med interesenti za brezplačno uporabo več oseb,
podjetij oziroma organizacij, ki namerava v poslovnem prostoru
izvajati dejavnost, ki bo v javnem interesu občine, občinska
uprava na osnovi prejetih vlog do določenega roka pripravi
predlog razdelitve prostorov in ga uskladi z interesenti. V kolikor ni možno doseči dogovora, ima prednost interesent:
– ki dlje časa deluje v občini,
– ki ima večje število članov in
– ki je prej oddal vlogo za brezplačno uporabo.
Za vse prijavljene se vloge točkujejo glede na vrstni red v
posameznem merilu. Mesto, katerega prijavljeno društvo dosega v posamezni točki, se preslika v število pridobljenih točk v tej
isti točki. Uspešnosti v vsakem merilu se seštejejo. Vrstni red se
določi na podlagi seštevka točk. Na prvem mestu je prijavitelj z
najnižjim seštevkom, ostali smiselno sledijo.«
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Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4,
110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF)
in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 25. redni seji dne 21. 4. 2021 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
za leto 2021
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici za
leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni skupin kontov določa
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

4.568.146

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.576.272

70

DAVČNI PRIHODKI

2.361.705

700

Davki na dohodek in dobiček

2.200.185

703

Davki na premoženje

89.420

2. člen
V 15. členu se v drugem odstavku 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. društva s sedežem v občini, ki na dan oddaje vloge
niso ustanovljena več kot dve leti,«

704

Domači davki na blago in storitve

72.100

71

NEDAVČNI PRIHODKI

214.567

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

115.413

711

Takse in pristojbine

3.480

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

712

Globe in druge denarne kazni

2.065

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

93.609

72

KAPITALSKI PRIHODKI

280.588

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sred.

73

PREJETE DONACIJE

730

Prejete donacije

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.711.286

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.201.244

741

Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sred. proračuna EU

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

924.035

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

247.155

Št. 478-31/2020
Dragomer, dne 21. aprila 2021
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1344.

Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10
– odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena

I.

v EUR
Proračun 2021

0

76.145
204.443
0
0

510.042
5.874.109
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401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERJI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

162.133

413

Drugi tekoči domači transferi

381.404

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.626.986

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.626.986

43

INVESTICIJSKI TRANSERI

431

Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

46.000

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

79.984

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

Št.
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36.327
609.168
8.000
23.385
1.197.104
67.500
586.067

125.984

–1.305.963

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici (www.obcina@sveti-jurij.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena
oseba.
5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.
(75)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽ. (44)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽ.

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih delež.
in finančnih naložb

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

590.000

50

ZADOLŽEVANJE

590.000

500

Domače zadolževanje

590.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

68.505

55

ODPLAČILA DOLGA

68.505

550

Odplačila domačega dolga

68.505

IX.

SPREMEMBA STANJA SRED.
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–784.468

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

521.495

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)

1.305.963

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
784.468
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom, ki se uporablja za namen, določen v tem zakonu,
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja
za vzdrževanje gozdnih cest,
3. komunalni prispevek, ki se porabi za gradnjo, nakup in
obnovo javne infrastrukture,
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za projektno dokumentacijo,
gradnjo in obnovo infrastrukture ter sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav, namenjene izvajanju občinskih obveznih
javnih služb varstva okolja v skladu z operativnimi programi,
sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in
odvajanja odpadnih voda in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja,
5. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se
porabi za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture,
6. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabi v skladu z odlokom za ta namen,
7. namenska sredstva iz državnega proračuna in Evropske unije,
8. donacije,
9. drugi namenski prihodki sofinancerjev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
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nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2021, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini
5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
v višini 25.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej
izkazuje.
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Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in
sicer največ do skupne višine 1.000,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021
je predviden najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki, v
višini 590.000 EUR za projekt Novogradnja 5 oddelčnega vrtca
s pripadajočimi prostori in povezavo na obstoječi vrtec, v višini
500.000 EUR in za projekt JP 888090 odsek 888091Čakova-
Blaguš (Vok), v višini 90.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2021)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2020
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. aprila 2021
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana
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VLADA
1345.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih
v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. 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, 51/16 in 36/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o organih
v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS,
št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in
64/19) se v 13. členu v prvem odstavku za 2. točko doda nova
3. točka, ki se glasi:
»3. Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino,«.
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino:
1. opravlja upravne in strokovne naloge na področju vojnih grobišč, vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega
nasilja,
2. opravlja upravne in strokovne naloge pri podelitvi in
preverjanju statusa nevladne organizacije v javnem interesu
na področjih obrambe in vojnih veteranov,
3. vodi postopke v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti
nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih
veteranov,
4. opravlja strokovne naloge na področju muzejske dejavnosti, povezane s slovensko vojaško zgodovino,
5. skrbi za spominska znamenja v upravljanju Ministrstva
za obrambo.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
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odstavka 70. člena, osmega odstavka 74. člena in za izvajanje
104. 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) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki
iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja
mineralnih surovin
1. člen
V Uredbi o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih
dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Uradni list RS,
št. 43/08 in 30/11) se v 10. členu četrti odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»(4) Zasipavanje odkopanih rudniških prostorov z odpadki, ki niso rudarski odpadki, je odlaganje odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, razen v primerih,
ko je s posebnim predpisom določeno, da postopki zasipavanja odkopanih rudniških prostorov lahko štejejo za postopke
predelave.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-13/2021
Ljubljana, dne 21. aprila 2021
EVA 2020-2550-0076
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino se sprejme
najpozneje do 13. junija 2021.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-13/2021
Ljubljana, dne 21. aprila 2021
EVA 2020-3130-0056
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1346.

Uredba o spremembi Uredbe o ravnanju
z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti
izkoriščanja mineralnih surovin

Na podlagi drugega odstavka 19. člena, petega in šestega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 68. člena, četrtega

1347.

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju
uredbe (EU) glede neupravičenega
geografskega blokiranja in drugih oblik
diskriminacije na notranjem trgu

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

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvajanju uredbe (EU)
glede neupravičenega geografskega blokiranja
in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredbe (EU) glede neupravičenega
geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu (Uradni list RS, št. 10/19) se v 4. členu drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se kaznuje
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.«.

Uradni list Republike Slovenije
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-18/2021
Ljubljana, dne 21. aprila 2021
EVA 2021-2130-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1348.

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje
okužb z virusom SARS-CoV-2

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

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvajanju presejalnih
programov za zgodnje odkrivanje okužb
z virusom SARS-CoV-2
1. člen
V Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS,
št. 204/20, 20/21 in 59/21) se v 2. členu v drugem odstavku
besedilo »oseb s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju Republike Slovenije in oseb, ki delajo pri delodajalcu s
sedežem« nadomesti z besedilom »oseb, ki so«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-34/2021
Ljubljana, dne 23. aprila 2021
EVA 2021-2711-0077
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
1349.

Odredba o spremembah Odredbe o izvajanju
posebnega presejalnega programa za zgodnje
odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje
in izobraževanja

Za izvrševanje drugega odstavka 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in

Št.

64 / 23. 4. 2021 /

Stran

4019

15/21 – ZDUOP) in v zvezi s 3. členom Uredbe o izvajanju
presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21 in 59/21) minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o spremembah Odredbe o izvajanju posebnega
presejalnega programa za zgodnje odkrivanje
okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe,
ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja
1. člen
V Odredbi o izvajanju posebnega presejalnega programa
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe,
ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 11/21) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Osebe, ki delajo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in
študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih,
srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih,
se morajo udeležiti testiranja na virus SARS-CoV-2 v okviru
posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje
okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: posebni
program).«.

če:

2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebam iz 2. člena te odredbe se ni treba testirati,

1. predložijo dokazila o negativnem rezultatu testa na
virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo
(v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa
(v nadaljnjem besedilu: test HAG),
2. predložijo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:
‒ drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,
‒ drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,
‒ prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
‒ odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
‒ prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum
Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
‒ drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca
Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and
Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
‒ drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali
‒ drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni, ali
3. predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR,
ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače,
vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je
oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo
več kot šest mesecev.
(2) Dokazila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije
oziroma državah članicah schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih
državah Amerike.«.
3. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebe iz 2. člena te odredbe se testirajo enkrat tedensko.«.

Stran
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4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Potrebnost izvajanja posebnega programa iz 2. člena
te odredbe ugotavlja minister, pristojen za zdravje, na podlagi
strokovnih mnenj.«.
5. člen
V 10. členu se besedilo »preklica« nadomesti z besedilom
»22. maja 2021«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-52/2021
Ljubljana, dne 22. aprila 2021
EVA 2021-2711-0036
Janez Poklukar
minister
za zdravje

POPRAVKI
1350.

Popravek Odloka o razpisu volitev v Uradniški
svet

V Odloku o razpisu volitev v Uradniški svet (Uradni list RS,
št. 51/21) je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi drugega
odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Odloka o razpisu volitev v Uradniški svet
V Odloku o razpisu volitev v Uradniški svet (Uradni list
RS, št. 51/21) se datum »ponedeljek, 1. junija 2021« pravilno
glasi »torek, 1. junija 2021«.
Št. 003-03-1/2021-22
Ljubljana, dne 23. aprila 2021
Nataša Kovač
generalna sekretarka

Stran
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Ankaran
Letni program športa v Občini Ankaran za leto 2021

3867
3898
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1292.

1345.
1346.
1347.
1348.

1293.
1294.
1295.
1349.

1296.
1297.

1298.

1299.
1300.
1301.

1302.
1303.
1304.
1305.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma
zagovornika načela enakosti

OBČINE
3831

VLADA

Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi
ministrstev
Uredba o spremembi Uredbe o ravnanju z odpadki
iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju uredbe
(EU) glede neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na notranjem trgu
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z
virusom SARS-CoV-2

MINISTRSTVA

Pravilnik o podelitvi nagrade Zlata čebela
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih
in centrih preverjanja
Sklep o ocenjevanju znanja pri strokovnih modulih
in določitvi končne ocene v vajeniški obliki izobraževanja v šolskem letu 2020/2021
Odredba o spremembah Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki
opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja

1306.
1307.

4018
1308.
4018
4018
4019

3831
3836
3837

4019

1309.
1310.
1311.

1312.
1313.
1314.

3837

3847

Odlok o prometni ureditvi v starem jedru mesta
Koper - Capodistria
Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih
javnih parkirišč« v parkirnem objektu Muzejski trg
– GH Belveder
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

3855

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
Sklep o imenovanju OVK 4004 – Ivančna Gorica
in OVK 6010 – Hrastnik Trbovlje
Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za
imenovanje predsednika Volilne komisije volilne
enote 3000 Ljubljana Center in Okrajne volilne
komisije 6005 – Brežice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Statut Detektivske zbornice Republike Slovenije
Pravilnik o postopku pred Častnim razsodiščem
Detektivske zbornice Republike Slovenije
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot
Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih
pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v
zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa

1318.

3856
3856

3902
3902
3902

3903

3903
3911
3912
3913

KRANJ

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt
»Severna vrata«

1321.

Sklep o prenehanju statusa javnega dobra

1343.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
upravljanju s poslovnimi prostori v lasti Občine
Log - Dragomer

KRANJSKA GORA

3914
3918

LOG - DRAGOMER

4015

NOVA GORICA

1322.

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih
parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina

3862

1323.

3865

1324.

3865

1325.

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Osilnica
Odlok o denarnem prispevku za novorojence,
predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3857

3901

KOPER

1320.

3856

3901
3901

ILIRSKA BISTRICA

1316.
1317.

3900

BREŽICE

Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Brežice
Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu« za leto 2021
Sklep o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2021
Sklep o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov 2021
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

1319.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

BRASLOVČE

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za
leto 2020
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Braslovče
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1315.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da Zakon o zagotavljanju
sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih
2021 do 2026 ni v neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki
Slovenije in 2. člen Zakona o dopolnitvi Zakona o
Banki Slovenije nista v neskladju z Ustavo

ANKARAN

3919

OSILNICA

3919
3968
3970
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1326.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra občinskega pomena

1327.

Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto
2020
Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v
Občini Pivka
Odlok o izločitvi organizacijskih enot in preimenovanju Javnega zavoda »Zavod za upravljanje
dediščine in turizem Pivka«
Odlok o ustanovitvi zavoda Javni zavod – Turizem
Pivka
Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Pivka

1328.
1329.
1330.
1331.

1332.
1333.
1334.

1335.
1336.
1337.
1338.

1339.
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3971

PIVKA

3972
3973

1344.

Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
za leto 2021

1341.

Odlok o spremembi meje območja naselja Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik in Marija Dobje v
Občini Šentjur ter meje območja Občine Šentjur in
Občine Vojnik

3987

4009

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

4015

ŠENTJUR

4013

ŽIROVNICA

1342.

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica
za leto 2020

1350.

Popravek Odloka o razpisu volitev v Uradniški svet

3992

POPRAVKI

4013
4020

3995
3996
3998

POSTOJNA

Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za
leto 2020
Odlok o preklicu Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za območje OPPN POC
Veliki Otok – II. in III. faza
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo v Občini Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta Goričica ob Stari vasi – EUP – PO 59/5
Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju
finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020

Statut Javnega zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina

3985

PODČETRTEK

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Podčetrtek
Pravilnik o izvajanju brezplačnih prevozov
za starejše občane Občine Podčetrtek

ROGAŠKA SLATINA

1340.

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 64/21
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

3999
4000
4001

4001
4009

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

955
982
984
988
989
990
990
992
993
994
994
995
995
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