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Leto XXXI

VLADA
2853.

Uredba o prenehanju uporabe Uredbe
o označevanju stanovanj in poslovnih
prostorov

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) v zvezi s tretjim odstavkom 166. člena
Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju
stanovanj in poslovnih prostorov
1. člen
Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
(Uradni list RS, št. 63/06 in 54/21 – ZKN) se preneha uporabljati 4. aprila 2022.

UREDBO
o prenehanju uporabe Uredbe o načinu vpisa
upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster
in kataster stavb
1. člen
Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 121/06,
104/13, 180/20 in 54/21 – ZKN) se preneha uporabljati 4. aprila 2022.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-37/2021
Ljubljana, dne 9. septembra 2021
EVA 2021-2550-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-36/2021
Ljubljana, dne 9. septembra 2021
EVA 2021-2550-0046
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2854.

Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o načinu
vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški
kataster in kataster stavb

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) v zvezi s tretjim odstavkom 166. člena Zakona
o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

2855.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe
o določitvi finančnih uradov Finančne uprave
Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o finančni
upravi (Uradni list RS, št. 25/14) Vlada Republike Slovenije
izdaja

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi
finančnih uradov Finančne uprave
Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o določitvi finančnih uradov Finančne uprave
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/14, 92/14 in 80/16)
se v 4. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. finančni nadzor, ki izhaja iz finančne preiskave;«.
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2. člen
V 7. členu se v osmem odstavku za besedilom »prireditelje iger na srečo« doda besedilo »in davčni inšpekcijski nadzor
za vse zavezance na področju transfernih cen«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00712-32/2021
Ljubljana, dne 9. septembra 2021
EVA 2021-1611-0065
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2856.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17
in 84/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji
in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09,
23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13,

Uradni list Republike Slovenije
51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17,
68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21
in 122/21) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici:
– za vrstico s šifro C227 doda nova vrstica, ki se glasi:
»
Dodatek
pripada
v višini
4 % zadnje
objavljene
dodatek
peti
povprečne
zaradi
odstavek mesečne
C228
dodatki 0,04
1 1 1
prepovedi
58. člena bruto plače
stavke
ZSSloV v Republiki
Sloveniji,
ugotovljene
po uradnih
statističnih
podatkih.
«;
– v vrsticah s šiframi E010, E020, E030, E031, E040 in
E041 v stolpcu z naslovom »Način izračuna« za šifro C150
doda besedilo »+ C228«.
2. člen
V 6. členu se v četrtem odstavku za šifro C150 doda
besedilo »ter C228«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-29/2021
Ljubljana, dne 9. septembra 2021
EVA 2021-3130-0042
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
2857.

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij,
naravnih vrednot, ekološko pomembnih
območij in območij Natura 2000

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena ter za izvrševanje
32., 33. in 37. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1,
8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) minister
za okolje in prostor izdaja

PRAVILNIK
o označevanju zavarovanih območij, naravnih
vrednot, ekološko pomembnih območij
in območij Natura 2000
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način označevanja zavarovanih
območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in
območij Natura 2000 (v nadaljnjem besedilu: območja) ter
obliko in vsebino znakov za njihovo označevanje (v nadaljnjem
besedilu: znak).
(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi glede virtualnih
označitev območij.
2. člen
(1) Vrste znakov so:
− označevalni znaki, ki sporočajo ime in status območja,
− informativni znaki, ki obveščajo o pojavih, dejstvih in
okoliščinah,
− usmerjevalni znaki, ki določajo smer gibanja, in
− opozorilni znaki, ki opozarjajo na pravila ravnanja, prepovedi in omejitve.
(2) Znaki so lahko posamični, sestavljeni ali enotni.
(3) Obvezna vsebina in značilnosti znakov ter obvezni
načini njihove uporabe pri posameznih vrstah znakov so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Usmeritve
za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov so določene v
Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Znakom ni dovoljeno dodajati vsebin, ki niso skladne
s tem pravilnikom.
(5) Postavljanje znakov za označevanje območij, ki niso
skladni s tem pravilnikom, ni dovoljeno.
3. člen
(1) Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, ki jih je ustanovila država, morajo vsebovati napis
“REPUBLIKA SLOVENIJA”. Označevalni znaki, s katerimi se
označujejo zavarovana območja, ki jih je ustanovila lokalna
skupnost, morajo vsebovati ime lokalne skupnosti. Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, ki sta
jih ustanovili država in ena ali več lokalnih skupnosti, morajo
vsebovati napis “REPUBLIKA SLOVENIJA” in ime ene ali več
lokalnih skupnosti.
(2) Označevalni znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja, vsebujejo navedbo lastnega imena zavarovanega
območja, kot je določeno z aktom o zavarovanju.
(3) Na označevalnih znakih, s katerimi se označujejo
naravne vrednote, se lastno ime naravne vrednote navede na
informativnem znaku pod označevalnim znakom.
(4) Označevalni znaki morajo biti izključno v slovenskem
jeziku, na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa tudi v italijanskem ali madžarskem
jeziku. Prevodi v druge tuje jezike so lahko le na informativnem
znaku, in sicer pod označevalnim znakom.
(5) Območje, ki je zavarovano in ima hkrati več statusov
ali mednarodni status, se označi le z označevalnim znakom
za zavarovano območje, ostali statusi se navedejo skupaj z

logotipi, če so določeni, na informativnem znaku pod označevalnim znakom.
(6) Območje, ki ni zavarovano in ima hkrati več statusov,
se označi le z enim označevalnim znakom za prevladujočo vsebino, drugi varstveni statusi se navedejo skupaj z logotipi, če so
določeni, na informativnem znaku pod označevalnim znakom.
(7) Ne glede na peti in šesti odstavek tega člena se mednarodni status območja označi s samostojnim označevalnim
znakom, kadar obveznost izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora. V tem primeru se samostojni
znak za območje, ki ima mednarodni pomen, oblikuje skladno
z mednarodno določenimi pravili.
4. člen
(1) Znaki se postavijo na način, da ne ogrožajo območja.
(2) Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših informativnih točkah,
ki so opredeljene v načrtih upravljanja.
(3) Označevalni znaki se postavijo na mejah oziroma
znotraj meja območij, zlasti ob javnih cestah (v nadaljnjem besedilu: cesta) in javnih poteh ter na mestih, kjer je pričakovati
vstop ljudi v območje, ali ob naravni vrednoti.
(4) Usmerjevalni znaki se postavijo zlasti ob cestah, poteh, dostavnih poteh, kolovozih, parkiriščih, križiščih, sečiščih
poti in podobno ter na mestih, kjer je potrebno usmeriti ljudi na
določeno pot ali k območju, delu območja ali naravni vrednoti.
(5) Informativni znaki se postavijo zlasti na mestih, kjer so
urejene vstopne točke (npr. parkirišča, pobiranje vstopnin) za
večje število ljudi, oziroma na mestih, kjer so izhodišča za obiskovanje (npr. razgledišča, začetek poti, počivališča). Postavijo
se znotraj območij, njihovih delov ali ob naravnih vrednotah.
(6) Opozorilni znaki se postavijo zlasti na mestih, kjer
je treba opozoriti na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na
dejstva ali okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati. Postavijo
se na mejah ali znotraj območij, njihovih delov ali ob naravnih
vrednotah.
(7) Znaki iz tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena se postavijo v skladu z zakonom, ki ureja javne
ceste, in predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno
opremo na javnih cestah, če se postavijo na mestih, za katere
se uporabljajo navedeni predpisi.
5. člen
(1) Za območje, ki se označi z več kot tremi znaki, se
izdela načrt postavitve znakov (v nadaljnjem besedilu: načrt),
ki ga pripravi oseba iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega
odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Z načrtom se določi način (sistem) postavitve znakov,
mesta postavitve znakov, vrste znakov na posameznih mestih
in razlogi za postavitev znakov.
(3) Načrt ima naslednje obvezne sestavine:
− topografski načrt območja, kjer se nameravajo postaviti
znaki;
− določitev načina (sistema) označevanja, ki mora biti
enoten za celotno območje označevanja;
− določitev mest posameznih postavitev znakov;
− določitev posameznih vrst in vsebin znakov;
− določitev konkretnega položaja znakov za posamezna
mesta.
(4) Pred postavitvijo znakov je treba z načrtom seznaniti
organizacijo, pristojno za ohranjanje narave.
6. člen
(1) Označitev območja zagotovi upravljavec območja.
(2) Na območjih, ki jih je ustanovila država in nimajo
svojega upravljavca, ter na naravnih vrednotah državnega
pomena označitev območja zagotovi organizacija, pristojna za
ohranjanje narave.
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(3) Na območjih, ki jih je ustanovila lokalna skupnost in
nimajo svojega upravljavca, ter na naravnih vrednotah lokalnega pomena označitev območja zagotovi lokalna skupnost.
(4) Druga oseba lahko označuje druge vsebine na območjih, kot so oznake učnih, rekreacijskih in tematskih poti.
(5) Znake je treba vzdrževati in skrbeti zanje kot dober
gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Obstoječi znaki se morajo uskladiti s tem pravilnikom, ko
jih je zaradi dotrajanosti treba zamenjati oziroma najpozneje
do 1. januarja 2030.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot
(Uradni list RS, št. 117/02 in 53/05).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-66/2021
Ljubljana, dne 31. avgusta 2021
EVA 2021-2550-0006
Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor
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Priloga 1: Obvezna vsebina in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe
pri posameznih vrstah znakov

I. Vsebina in značilnosti znakov

1. Oblika* in velikost modulov
* razmerje med dolžino in višino

M 6,3

M9

M 10

M 12,5

modul 1

M 35

M 50

M 70

35 cm x
6,3 cm

50 cm x
9 cm

35 cm x
20 cm
35 cm x
27 cm

50 cm x
29 cm
50 cm x
39 cm

70 cm x
12,5 cm
70 cm x
9 cm
70 cm x
40 cm
70 cm x
54,5 cm
70 cm x
110 cm

modul 1a
modul 2
modul 3
modul 4
modul 5

6,3 cm x
6,3 cm

9 cm x
9 cm

10 cm x
10 cm

12,5 cm x
12,5 cm

Uporabi se najmanjši modul, ki še omogoča pregledno in jasno sporočilo.

8279
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2. Barva:

Dve osnovni barvni shemi:

ali

– TEMNO ZELENA PANTONE 3292 C ali C100 M41 Y68 K34
SVETLO RJAVA C0 M0 Y7 K10
– TEMNO RJAVA PANTONE 476 C ali C48 M66 Y75 K55
SVETLO RJAVA C0 M0 Y7 K10

Kombinira se lahko samo barve znotraj ene barvne sheme (slika I/2). Barve so lahko v različnih
intenzitetah (slika I/2a).

Na enem zavarovanem območju ali eni naravni vrednoti se lahko uporabi ena barvna shema.
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3. Pisava (vrsta, velikost, oblika in barva črk):
Vrsta pisave na znakih je humanist 777 black ali roman (slika I/3) ali druga vrsta pisave, v
velikih ali malih tiskanih črkah, ki se lahko z namenom večje preglednosti in strukturiranosti
besedila uporabijo v različici bold ali italic in v različnih velikostih črk.
Vrsta pisave je glede na vrsto znaka obvezna (slike III/1a, III/1b, III/1c, III/1č in III/1d) ali
poljubna (slika III/2).
Barve pisave so bela, črna, siva, temno zelena, svetlo ali temno rjava. Uporabljajo se lahko
kot svetla pisava na temnem ozadju ali obratno.

4. Simbol pentlja – logotip varstva narave

Simbol pentlja -logotip varstva narave je pokončna (stoječa na eni zanki) in vedno v svetlo
zeleni barvi pantone 360, C60 M0 Y85 K0 (slika I/4).
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5. Grafični prikazi, slike, skice, digitalni prikazi
Grafični prikazi, slike, skice, digitalni prikazi ipd. so v poljubnih barvah in pisavah.

6. Piktogrami
Piktogrami so grafični način prikaza informativnih, opozorilnih, označevalnih (za mirna
območja znotraj območij), usmerjevalnih vsebin.
Piktogrami so v barvah ene od barvnih shem iz 2. točke te priloge, piktogramske slike
(grafike) so v beli, temno rjavi, temno zeleni barvi ali v svetlo rjavi barvi (odvisno od izbrane
barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa ali QR
kode; lahko se uporabijo svetle piktogramske slike na temnem ozadju ali obratno;
Na piktogramih se lahko uporabi rdeča barva C 5 M 87 Y 86 K 10 (sliki III/1d in III/4).
Tipske piktogramske slike so prikazane v Prilogi 2 tega pravilnika. Za vsebine, ki niso
določene v Prilogi 2 tega pravilnika, se lahko izdelajo nove vsebine, ob upoštevanju
oblikovnih značilnosti tipskih piktogramskih slik iz Priloge 2 tega pravilnika.

7. Rob znakov
Rob znakov je:
−
−

zaobljen (r = 10 mm), kadar je pritrjen na okvir;
štirioglat, kadar je vpet v okvir (slika I/7).
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8. Obroba
Obroba je zaobljena črta, r = 10 mm, 2 do 4 cm od roba (debelina linije: modul 50 – 3 mm,
modul 70 – 3,5 mm), ki je lahko bela, temno zelena, svetlo ali temno rjava (odvisno od
barvne sheme) (slika I/8).

II. Sestavljivost znakov

1. Posamični znaki
Posamični znaki so vsebinsko enoznačni (slika II/1). So v modulih, določenih v 1. točki pod I.
te priloge. Dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, navzgor ali navzdol.

2. Sestavljeni znaki
Sestavljeni znaki (slika II/2) so sestavljeni iz več:
– posamičnih znakov (v modulih iz v 1. točke pod I. te priloge) ali
– posamičnih in enotnih znakov ( v 1. točke pod I. te priloge).
Med znaki je vmesni prostor v širini 1 do 2 cm.
Največja dovoljena širina sestavljenega znaka je 140 cm (širina dveh modulov, M 70).
Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med moduli.
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Sestavljeni znaki se sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: označevalni
znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak, opozorilni znak (z
opozorilnimi piktogrami).
Sestavljeni znaki so v primeru vpetih (ne pritrjenih) lahko med seboj ločeni z letvicami ali
okvirji in ne izključno z ločevalnim prostorom.

3. Enotni znaki
Enotni znaki so navidezno sestavljeni iz posamičnih znakov (modulov) iz v 1. točki pod I. te
priloge, katerih dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, navzgor ali navzdol. Med
navideznimi posamičnimi znaki (moduli) je s svetlejšo barvno intenziteto nakazan vmesni
prostor v širini 1 do 2 cm (slika II/3).
Največja dovoljena širina enotnega znaka je 140 cm (širina dveh navideznih modulov M 70).
Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med navideznimi moduli.
Enotni znaki se navidezno sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu:
označevalni znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak,
opozorilni znak (z opozorilnimi piktogrami).
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III. Način uporabe vsebine in značilnosti na vrstah znakov
1. Označevalni znaki
a) Označitev zavarovanega območja (širšega zavarovanega območja (narodni park, regijski
park, krajinski park) ali ožjega zavarovanega območja (naravni spomenik, naravni rezervat,
strogi naravni rezervat):
− oblika in velikost modula: modul 2 (za ožja zavarovana območja) in modul 3 (za širša
zavarovana območja) v velikostih M 50, M 70; izjemoma modul 3 v velikostih dvakrat
M 50, M70, če gre za označitev ob občinskih cestah, kjer je hitrost vožnje visoka;
− barva: ena od barvnih shem, poljubno;
− pisava: humanist 777 black in roman; največjo velikost črk ima geografski del imena;
− obroba (samo za širša zavarovana območja): zaobljena črta, r = 10 mm, 2 do 4 cm od
roba, ki je lahko bela, temno zelena, svetlo ali temno rjava (odvisno od barvne
sheme);
− vsebine in razporeditev vsebin: ustanovitelj zavarovanega območja (država ali
občina), simbol pentlja, ime zavarovanega območja v slovenskem jeziku/v jeziku
manjšin, logotip zavarovanega območja (če obstaja);
− sestavljivost: za širša zavarovana območja posamični znak, za ožja zavarovana
območja vedno v kombinaciji z informativnim znakom.
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b) Označitev ožjega zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja:

−
−
−
−

−

oblika in velikost modula: modul 2 v velikostih M 50, M 70;
barva: ena od barvnih shem, poljubno;
pisava: humanist 777 black in roman; največjo velikost črk ima geografski del imena;
vsebine in razporeditev vsebin: ustanovitelj zavarovanega območja (država ali
občina), simbol pentlja, ime ožjega zavarovanega območja, ime ali logotip širšega
zavarovanega območja;
sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.
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c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega
območja znotraj zavarovanega območja (geografskega območja, ekološko pomembnega
območja, poti, objekta, lahko tudi kot predstavitev projekta)
−
−
−
−
−

oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M70 (samo kadar ime
zahteva dve vrstici) ali modul 1a v velikosti M 70;
barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 % poudarjenosti (intenziteti);
pisava: humanist 777 black, velike tiskane črke v enaki velikosti;
vsebine in razporeditev vsebin: simbol pentlja, ime širšega zavarovanega območja,
logotip širšega zavarovanega območja;
sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

Opozorilo: Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja znotraj
zavarovanega območja je na informacijskem znaku!

č) Označitev naravne vrednote in območja Natura 2000 zunaj zavarovanega območja
−
−
−

oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, modul 1a v velikosti M 70;
barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 % intenziteti;
pisava: humanist 777 black, velike tiskane črke v enaki velikosti;
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vsebine in razporeditev vsebin: za naravno vrednoto (simbol pentlja, naravna
vrednota) in za območje Natura 2000 (simbol pentlja, območje Natura 2000, znak EU
za območja Natura 2000);
sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnimi znakom.

Opozorilo: Ime naravne vrednote in območja Natura 2000 je na informativnem znaku!

d) Označitev mirnega območja znotraj območja
−
−

−

oblika in velikost modula: modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5 ali dvakratnik
vseh M;
označevalni piktogram za mirno območje: v barvi ene od barvnih shem, poljubno; v
zgornji petini vedno pas rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10 z belim napisom mirno
območje (lahko tudi v angleškem prevodu: Quiet Zone) z velikimi tiskanimi črkami v
pisavi humanist 777 black; piktogramska slika: shema obraza in roke ter napis
PSSST v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme);
sestavljivost: v kombinaciji s piktogramom za zavarovano območje (ki je nad
piktogramom za mirno območje)* in (enim ali več) opozorilnim ali informativnim
piktogramom (ki je pod piktogramom za mirno območje).

Opomba:
* Zunaj zavarovanega območja samo piktogram za mirno območje, pod njim pa je opozorilni ali informativni
piktogram (lahko QR koda).
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2. Informativni znaki
−
−
−
−

−

−

oblika in velikost modula: modul 2, modul 3, modul 4 v velikostih M 35, M 50, M 70 in
modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5;
barva: ena od barvnih shem, poljubno; slike, skice, grafi v poljubnih barvah;
pisava: poljubne vrste pisav, poudarki in velikost črk;
vsebine: samo bistvene informacije, podrobnosti (npr. opisi, natančni zemljevidi) pod
QR kodo; za informacije o mednarodnih statusih, izvedenih projektih, finančnih virih in
podobnem se navede naziv ali uporabi logotip;
informativni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v manjši
poudarjenosti (intenziteti) glede na barve opozorilnih piktogramov na opozorilnem
znaku; priporočene tipske piktogramske slike (slika III/2) v beli, temno rjavi ali temno
zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali
uveljavljenega barvnega logotipa (npr. simbol pentlja v svetlo zeleni barvi, logotipi
zavarovanih območij, QR koda);
sestavljivost: vedno v kombinaciji z označevalnim znakom.
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3. Usmerjevalni znaki
−
−
−
−

−
−

oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M 70 in modul 5 v
velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5;
barva: ena od barvnih shem, poljubno;
pisava: humanist 777 black, velike tiskane črke in humanist 777 roman, male ali
velike tiskane črke za pojasnjevalne informacije;
informativni piktogram: ena od barvnih shem, priporočena tipska piktogramska slika
(slika III/5) – puščica (slika III/3), v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od
izbrane barvne sheme);
vsebine in razporeditev vsebin: smerni piktogram – puščica, samostojen ali v
kombinaciji s poimenovanjem ciljnega območja;
sestavljivost: posamični znak ali v kombinaciji z označevalnim ali informativnim
znakom.
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4. Opozorilni znaki
−
−
−

−

oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50 in M 70 in modul 5 v
velikostih M 6,3, M 9, M 10, dvakratnik M 10*, M 12,5;
barva: ena od barvnih shem, poljubno;
opozorilni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v večji poudarjenosti
(intenziteti) glede na barve informativnih piktogramov (slika III/4); priporočene tipske
piktogramske slike za varstvene režime in varstvene usmeritve (slika III/6), v beli,
temno rjavi ali temno zeleni barvi, poševna črta (za prepovedana ravnanja) je lahko
rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10;
sestavljivost: v kombinaciji z označevalnim znakom, označevalnim ali informativnim
piktogramom ali v kombinaciji z označevalnim in informativnim znakom, tako da so
opozorilni piktogrami spodaj (kot posamični, enotni ali sestavljeni znaki).

Opozorilo: Med opozorilne piktograme se ne umešča informativnih piktogramov (npr. sofinancerjev, mednarodnih
statusov, klicnih številk, priporočene opreme, QR kode): ti sodijo v informativni znak.

IV. Nameščanje, pritrjevanje in postavljanje znakov
Kadar se znak pritrdi brez okvira, je rob znaka zaobljen (slika I/7).
Posamične znake, ki sestavljajo sestavljeni znak, se pritrdi v medsebojnem razmaku 1 do 2
cm, tako da so znaki zgoraj v enaki višini (slika II/1).
Skupna širina sestavljenih znakov in enotnega znaka ne sme presegati 140 cm (+ prostor za
medsebojni razmak med posamičnimi moduli oziroma navideznimi posamičnimi moduli) (sliki
II/2 in II/3).

1. Nameščanje in pritrjevanje znakov
Znake se namesti na nosilne stebriče, ki so iz lesa. Les je lahko ustrezno zaščiten
(impregniran), kadar je to potrebno, vendar ne barvan. Izjemoma so lahko nosilni stebriči iz
drugega materiala, če sta vnos in uporaba lesa prepovedana (npr. podzemne jame).
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Znake se na nosilne stebriče namesti v navpični ali položni legi (v nadaljnjem besedilu:
nagnjeni znaki) in se jih nanje pritrdi:
–
–

neposredno, ali
z okvirjem, debeline do 5 cm, v katerega se jih predhodno vpne.*

*Opozorilo: Pri vpetju znakov se oblika in velikost modulov vidnega dela znakov ohranjata, kot je določeno v 1.
točki pod I. te priloge ; za nevidni del znaka, to je za širino robu, ki je potreben za vpetje, se moduli znakov
povečajo (kar se predvidi ob pripravi načrta označitve).

Nosilni stebriči – značilnosti in način pritrditve znakov na nosilne stebriče:
a) Znaki M 35, M 50 in M 70 (posamični, enotni ali sestavljeni):
–
–
–
–

oblika: štirioglati ali okrogli;
vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 do 2 cm (zagotovljeno
mora biti odtekanje vode);
debelina (premer ali stranica): 9 cm;
višina: 160 do 200 cm.

Pritrditev:
–
–

na en stebrič se pritrdi le znake M 35 (slika IV/2b - c), in sicer sredinsko, vedno pa na
dva ali več stebričev znake M 50, M 70 (slika IV/2 č.-.j);
znake se pritrdi 3 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal.

b) Znaki - piktogrami M 6,3, M 9, M 10 in M 12,5 (posamični):
Nosilni stebriči:
–
–
–
–

oblika: štirioglati ali okrogli;
vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 do 2 cm (zagotovljeno
mora biti odtekanje vode);
debelina (premer ali stranica): sorazmerna z velikostjo znakov, do 25 cm;
višina: 100 do 200 cm.

Pritrditev:
–
–
–

znake se pritrdi zaporedno v navpični liniji na enostojni nosilni stebrič (slika IV/2a);
znake se pritrdi 5 do 30 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal;
znake se lahko pritrdi na eni, dveh ali več straneh stebriča.

(c) Nagnjeni znaki M 35, M 50, M 70 (posamični ali enotni):
Nosilni stebriči:
− oblika: štirioglati ali okrogli;
− debelina (premer ali stranica): 9 do 20 cm;
− višina: 70 do 90 cm;
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Pritrditev:
− znake se nagne za 30 stopinj od horizonta (lahko je naklon tudi za tretjino večji ali
manjši);
− znake se pritrdi na enega ali dva nosilna stebriča (slika IV/2k).
2. Postavljanje znakov
Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na
pomembnejših informativnih točkah, ki so opredeljene v načrtih upravljanja.
Znake, namenjene samo označitvi zavarovanih območij, se samostojno postavlja samo na
mejah širših zavarovanih območij.
Na lokaciji, kjer nosilnih stebričev ni mogoče postaviti, se znake namesti na škarpo, zid,
skalo in podobno. Na drevesa se znakov ne namešča, razen izjemoma, kadar je to edina
možnost, pri čemer se pritrditev izvede tako, da se drevo ne poškoduje.
Pri lokaciji postavitve nagnjenega znaka se upošteva vpadni kot sončnih žarkov, ki naj bo
čim manjši (zaradi bledenja materialov).
Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitev:
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V. Način vključevanja drugih informacij in označitev v znake
V znake se vnaša označitve mednarodnega pomena območja, kadar taka obveznost
izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora (npr. UNESCO – MAB območje in geopark), na način, da se označevalni znak za mednarodno pomembno območje
(oblikovan na podlagi mednarodno dogovorjenih pravil) namesti pod posamični označevalni
znak širšega zavarovanega območja, vedno kot samostojni posamični znak.
Take označitve se izvedejo le na lokacijah, kjer se meja MAB - območja ali geoparka stika z
mejo širšega zavarovanega območja.
V znake se lahko vnaša informacije o:
− mednarodnem pomenu,
− mednarodnem ali drugem projektu (s pojasnitvijo učinka izvedenega projekta),
− tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih in podobnem,
in sicer:
a) na informativni znak, kot eno izmed informacij o zavarovanem območju ali naravni
vrednoti (kot del informativnega znaka),
b) na samostojni posamični informativni znak (modul 2, modul 5 – v primeru informativnega
piktograma), ki je tem informacijam v celoti namenjen; pri tem se posamični znak pri
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sestavljanju od zgoraj navzdol namesti tako, da sledi informativnemu znaku za zavarovana
območja ali naravne vrednote.
V znake se vključuje usmerjevalne o tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih in
podobnem na samostojni posamični znak (M1, M5); pri tem se posamični znak namesti pod
usmerjevalne znake.
VI. Nameščanje in postavljanje znakov na morju
Zavarovano območje na morju* se označi z znaki na plavajočih bojah. Plastična boja ovalne
oblike je premera približno 1200 mm. Površina boje (celotne konstrukcije) je živo rumene
barve, na drogu je pritrjen dvostranski opozorilni znak (prav tako rumene barve), na katerem
sta simbol (pentlja) ter napis v črni barvi. Boja je na vrhu droga opremljena z rumeno
utripajočo svetilko za nočno opozarjanje (baterija za napajanje svetilke je vsebovana v
samem svetilnem telesu). Na drogu, ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi radarski odbojnik
(slika V/1).
Opozorilni znak na morju oziroma plavajoča boja se pritrdi na dno z vrvjo oziroma verigo (na
spodnjem delu betonska utež ali sidrano v dno), ki je običajno 1/3 daljša od globine morja
(upoštevaje morski tok ipd.).
* Opomba: Pri označitvi zavarovanega območja na morju se upošteva mednarodno določen sistem pomorskih
oznak.
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Priloga 2: Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov
1. Usmeritve za postavitev znakov:
−

−

−

−
−

v naravo se zaradi čim manjšega obremenjevanja postavlja čim manj znakov, in sicer
le, kadar so ti nujni zaradi označitve, informiranja o naravovarstvenem pomenu
območij, usmerjanja in zagotavljanja želenega obnašanja obiskovalcev; sicer je treba
upoštevati nove elektronske možnosti dostopov do informacij z uporabo pametnih
telefonov (QR koda);
pri postavitvi in umeščanju znakov v naravo se upošteva pravilo funkcionalnosti,
učinkovitosti in ekonomičnosti, pri čemer se uporabi najmanjši modul, ki še zadošča
tem pravilom (velikost znakov 140 cm naj bo bolj izjema kot pravilo);
znaki se postavljajo tako, da ne zakrivajo želenih pogledov, da so čim manj vpadljivi
(primerna velikost znakov in višina nosilnih stebričev) ter ne pomenijo vidnega
onesnaževanja ter razvrednotenja podobe naravnega okolja in krajine, zato se znaki
postavljajo prednostno ob že obstoječa ozadja (npr. brežina, grmovje, zid, ograje,
drevesa v sklopu gozdnega ali skalnega roba), ne pa na odprtem prostoru (npr. sredi
travnikov, jas, dolin, neposredno pred vhode podzemnih jam) ali na izpostavljenih
mestih, kot so grebeni, vrhovi ali slemena (v teh primerih je smiselna postavitev
nagnjenega znaka);
posamični ali sestavljeni znaki se postavljajo prednostno pred enotnimi znaki;
lokacije za postavitve znakov se opredelijo z načrtom postavitve znakov, pri čemer se
upošteva načelo čim manjšega obremenjevanja narave.

2. Usmeritve za oblikovanje znakov
−

−

−

−

−

−

znaki se oblikujejo tako, da je dosežena prepoznavnost označevanja posameznega
območja, kar pomeni, da se na celotnem zavarovanem območju ali naravni vrednoti
uporabi enak način oblikovanja (v eni barvni shemi in enotnem načinu oblikovanja);
enotni znaki se oblikujejo tako, da navidezno delujejo čim bolj podobno sestavljenim
znakom; pri enotnih znakih, sestavljenih iz dveh M 70 (v skupni širini 140 cm), se po
možnosti namesti tri nosilne stebriče (tako kot je to pri sestavljenih znakih) ne glede
na to, da se znak pritrdi le na zunanja dva;
znaki se oblikujejo tako, da se dosega želena sporočilnost (razumljivost, urejenost in
preglednost vsebine); količina vsebine in velikost črk morata biti tolikšna, da je
omogočeno hitro in lahko dojemanje sporočila (za več kot to, uporabimo QR kodo);
znaki se oblikujejo tako, da se dosega likovna, barvna, tipografska in strukturna
skladnost znakov, pri tem pa se upoštevajo pravila in dobre prakse ustrezne stroke
(zlasti oblikovalske in grafične);
pri uporabi različnih barvnih vsebin na znaku se upoštevata barvna skladnost in
zmernost, ki naj sicer omogoči poudarke, vendar pa ne odvrača pozornosti od
vsebine znaka;
besedilo na znaku se razdeli v smiselno urejene sklope, ustrezno hierarhično
členjene, pomembnejše besedne zveze se napiše v krepki pisavi; slikovni del znaka
dopolnjuje in nadgrajuje besedilo in vsebuje podobe, ki se jih z mesta postavitve
znaka ne vidi oziroma jih je težko opaziti ali prepoznati; izbere se slikovno gradivo
primerne velikosti in v ustreznem razmerju do besedilnega dela; geografski prikazi
lokacij so praviloma shematski (ne kopije zemljevidov);
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besedilo na znaku se čim manj obremenjuje z navajanjem avtorjev besedil in
fotografij, pri čemer se upoštevajo predpisi s področja avtorskih pravic.

3. Usmeritve za tehnično izvedbo znakov
−
−

−

pri izbiri materialov se upošteva pravilo ekonomičnosti z vidika uporabe trajnih ter
cenovno sprejemljivih in dostopnih materialov;
izbere se material, ki je čim bolj odporen na vremenske vplive (dež, zmrzal, vročina,
vlaga, UV - sevanje sončnih žarkov), naravne mehanske poškodbe (npr. poplave,
plazovi v gorah ipd.) ter fizične poškodbe (material mora biti pralen, težko gorljiv ter
abrazijsko odporen);
za nosilne stebriče se prednostno izbere les avtohtonih drevesnih vrst.

4. Usmeritve za vnašanje drugih informacij in označitev v znake
−
−

upošteva se barvna skladnost;
mednarodni ali drugi projekti se predstavljajo na način predstavitve zavarovanega
območja ali naravne vrednote, medtem ko se opisi poteka projekta ali informacije, ki
nimajo dolgoročnega pomena, podajo kot QR - koda.

5. Usmeritve za vnašanje informacij ter označitev zavarovanih območij in naravnih vrednot v
druge označitve
−
−

uporabijo se piktogrami – pentlja (zelena ali na zeleni podlagi) in piktogrami
zavarovanih območij;
uporabi se besedna zveza »lokalna skupnost zavarovanega območja«, konkretno na
primer, »občina narodnega parka« pod znaki občin na mejah občin.

6. Usmeritve za vključevanje podrobnih oziroma posebnih interpretacijskih vsebin narave v
sistem označevanja območij (vsebine, ki presegajo informacijske znake, s katerimi se
pojasnjuje statuse delov narave)
−
−

naravo se odgovorno obremenjuje z interpretacijskimi vsebinami;
pri interpretaciji narave se pravila iz tega pravilnika v zvezi z barvami, oblikovanjem in
načinom tehnične postavitve uporabljajo smiselno.
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1. Informativni piktogrami
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Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o merilih in metodologiji za določanje obsega
sredstev za materialne stroške za izvedbo
programa osnovne šole in programov osnovne
šole s prilagojenim programom

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) ministrica
za izobraževanje, znanost in šport izdaja

Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje
četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) ministrica za izobraževanje,
znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih
in metodologiji za določanje obsega sredstev
za materialne stroške v zavodih za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih
in metodologiji za določanje obsega sredstev
za materialne stroške za izvedbo programa
osnovne šole in programov osnovne šole
s prilagojenim programom
1. člen
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega
sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne
šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom
(Uradni list RS, št. 41/17 in 47/18) se v 6. členu drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaradi proračunskih zmožnosti, spremembe programa dela ministrstva ali iz drugih utemeljenih razlogov se lahko
vrednost točke v proračunskem letu spremeni.«.
2. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko posamezni šoli dodelijo dodatna sredstva, če zaradi okoliščin,
ki so posledica višje sile, letni obseg sredstev za materialne
stroške v tekočem proračunskem letu ne zadostuje za namene
iz 1. člena tega pravilnika.
(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka se šoli zagotovijo
na podlagi obrazložene vloge. O utemeljenosti vloge odloči
ministrstvo, pri čemer mora šola zagotoviti ministrstvu vpogled
v podatke, ki jih potrebuje za ugotovitev utemeljenosti vloge.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-131/2021
Ljubljana, dne 24. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0094
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

1. člen
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega
sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Uradni list
RS, št. 41/17 in 152/20) se za 5.a členom doda nov, 5.b člen,
ki se glasi:
»5.b člen
(povračilo potnih stroškov mobilnega tima)
(1) Zavodom, ki imajo v skladu z Zakonom o obravnavi
otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in
motnjami v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 200/20)
organizirane mobilne time, se za strokovne delavce mobilnega tima zagotovijo sredstva za povračilo potnih stroškov za
uporabo osebnih avtomobilov v službene namene v skladu z
veljavnimi predpisi in kolektivno pogodbo.
(2) Povračilo potnih stroškov iz prejšnjega odstavka zavod
uveljavlja na podlagi mesečnih zahtevkov.«.
2. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaradi proračunskih zmožnosti, spremembe programa dela ministrstva ali iz drugih utemeljenih razlogov se lahko
vrednost točke v proračunskem letu spremeni.«.
3. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom dodata nova, tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko posamezni šoli dodelijo dodatna sredstva, če zaradi okoliščin,
ki so posledica višje sile, letni obseg sredstev za materialne
stroške v tekočem proračunskem letu ne zadostuje za namene
iz 1. člena tega pravilnika.
(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka se šoli zagotovijo
na podlagi obrazložene vloge. O utemeljenosti vloge odloči
ministrstvo, pri čemer mora šola zagotoviti ministrstvu vpogled v podatke, ki jih potrebuje za ugotovitev utemeljenosti
vloge.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2859.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah
Pravilnika o merilih in metodologiji
za določanje obsega sredstev za materialne
stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Na podlagi prvega odstavka 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Št. 0070-132/2021
Ljubljana, dne 16. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0095
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2860.

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta
o metodologiji za določitev regulativnega
okvira in metodologiji za obračunavanje
omrežnine za elektrooperaterje

Na podlagi drugega odstavka 116. člena in četrtega
odstavka 132. člena Energetskega zakona (Uradni list RS,
št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE
in 121/21 – ZSROVE) Agencija za energijo izdaja

AKT
o spremembah in dopolnitvah
Akta o metodologiji za določitev regulativnega
okvira in metodologiji za obračunavanje
omrežnine za elektrooperaterje
1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in
metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
(Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19, 78/19 –
popr. in 85/20) se v 2. členu za osmo alinejo doda nova deveta
alineja, ki se glasi:
»– metodologija UCI: je metodologija operaterjev prenosnih sistemov glede porabe prihodkov od prezasedenosti
(Methodology for the Use of Congestion Income according to
Article 19(4) of Regulation (EU) 2019/943), ki je bila v skladu z
19. členom Uredbe (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije
(UL L št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 54; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2019/943/EU) sprejeta na podlagi odločitve Agencije za
sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu:
ACER) (Decision No 38/2020 of the European Union Agency
for the Cooperation of Energy Regulators of 23 december
2020 on the Methodology for the use of congestion income
for the purposes referred to in Article 19(2) of Regulation (EU)
2019/943 in accordance with Article 19(4) of Regulation (EU)
2019/943);«.
Dosedanje deveta do petnajsta alineja postanejo deseta
do šestnajsta alineja.
V dosedanji šestnajsti alineji, ki postane sedemnajsta
alineja, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Je sistem,
ki uporablja informacije, dvosmerne kibernetsko varne komunikacijske tehnologije in procesno inteligenco v smislu integracije proizvodnje (tudi razpršene), prenosa, pretvorbe, hrambe,
transformacije, distribucije in porabe električne energije s ciljem
zagotoviti čist, varen, zavarovan, zanesljiv, prožen, učinkovit in
trajnosten sistem;«.
Dosedanja sedemnajsta alineja postane osemnajsta alineja.
Dosedanja osemnajsta alineja, ki postane devetnajsta
alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– prihodki od prezasedenosti: so prihodki od prezasedenosti čezmejnih vodov skladno z Uredbo 2019/943/EU;«.
Za dosedanjo osemnajsto alinejo, ki postane devetnajsta
alineja, se doda nova dvajseta alineja, ki se glasi:
»– priporočilo ACER: je priporočilo ACER št. 1/2020 o
regulatorjevih aktivnostih in poročanju o porabi prihodkov od
prezasedenosti (Recommendation No 01/2020 of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators of
23 December 2020 on NRAs’ activities and reporting on the use
of congestion income);«.
Dosedanje devetnajsta do sedemindvajseta alineja postanejo enaindvajseta do devetindvajseta alineja.

2. člen
V 5. členu se peti odstavek črta.
3. člen
V 13. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če se med regulativnim obdobjem uradno spremenijo računovodski predpisi s strani pristojnih organov ali inštitucij
s področja računovodstva in revidiranja, agencija izda navodilo
o upoštevanju uradno spremenjenih računovodskih predpisov
v postopku ugotavljanja odstopanja od regulativnega okvira v
60 dneh od objave te spremembe.«.
4. člen
V 18. členu se v drugem odstavku na koncu 15. točke
beseda »in« nadomesti s podpičjem, v 16. točki pa se pika na
koncu stavka nadomesti z besedo »in« ter doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. stroški iz četrtega odstavka 73. člena tega akta.«.
5. člen
V 21. členu se na koncu prvega odstavka beseda »znižajo« nadomesti z besedo »spremenijo«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 26. in
drugega odstavka 27. člena tega akta, se načrtovani NSDVpt iz
prejšnjega odstavka povečajo za povprečno vrednost priznanih
nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja iz 26. in
27. člena tega akta. Povprečna vrednost priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja iz 26. in 27. člena
tega akta se izračuna kot povprečna vrednost pri odstopanju
od regulativnega okvira priznanih nenadzorovanih stroškov
delovanja in vzdrževanja za posamezno novo nalogo ali posamezno sredstvo pametnega omrežja v obdobju let t-6, t-5,
t-4, t-3 in t-2 pred začetkom novega regulativnega obdobja, in
sicer glede na število let, v katerih so bili ti stroški priznani pri
odstopanju od regulativnega okvira.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti
odstavek.
6. člen
V 23. členu se v prvem odstavku 11. točka spremeni tako,
da se glasi:
» 11. stroški, ki vključujejo stroškovne kategorije i, ii, iii in iv
iz 3. člena metodologije UCI na podlagi upoštevanja določil metodologije UCI in priporočila ACER;«.
V 12. točki se pika na koncu stavka nadomesti z besedo
»in«.
Za 12. točko se doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. nadomestila stroškov dela, ki se refundirajo, in prihodki za pokrivanje teh nadomestil ne predstavljajo državne
pomoči (npr. zaradi epidemije covida-19).«.
7. člen
V 25. členu se v četrtem odstavku za besedo »odstotkov«
doda beseda »letnih«.
8. člen
V 26. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »razen če so izpolnjeni kriteriji za
priznavanje drugih upravičenih stroškov iz četrtega odstavka
16. člena tega akta.«.
9. člen
V 27. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo »razen če so izpolnjeni kriteriji za
priznavanje drugih upravičenih stroškov iz četrtega odstavka
16. člena tega akta.«.
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10. člen
V 28. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Stroški, ki vključujejo stroškovne kategorije i, ii, iii in iv
iz 3. člena metodologije UCI, se načrtujejo na podlagi s strani
agencije opravljene presoje ocene teh stroškovnih kategorij, ki
jo predloži sistemski operater.«.
11. člen
V 29. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za posamezno leto regulativnega obdobja se načrtovana cena električne energije za izgube za že izvedene nakupe
določi na podlagi že doseženih cen izvedenih letnih nakupov
električne energije za izgube, za preostale količine električne
energije za izgube se načrtovana cena določi na podlagi povprečja cen električne energije za produkta pasovne in vršne
energije vseh dnevnih trgovanj za leto regulativnega obdobja
do vključno 31. avgusta leta pred začetkom regulativnega obdobja, doseženih na madžarski energetski borzi. V načrtovani
letni ceni je upoštevan 70-odstotni delež cene za pasovno
energijo in 30-odstotni delež cene za vršno energijo, kar izhaja
iz profila povprečnega dnevnega diagrama porabe električne
energije v Republiki Sloveniji.«.
12. člen
V 31. členu se v prvem odstavku črta zadnji stavek.
V drugem odstavku se za tretjo alinejo doda nova četrta
alineja, ki se glasi:
»– za rezervo za nadomestitev;«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta
alineja.
13. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(določitev stroškov sistemskih storitev)
Pri določitvi načrtovanih stroškov posameznih sistemskih
storitev v posameznem letu regulativnega obdobja agencija
izhaja iz realiziranih tržnih cen vsake posamezne sistemske
storitve, ki jo je elektrooperater zakupil v zadnjem letu pred določitvijo novega regulativnega obdobja, in obsega posameznih
sistemskih storitev, ki jih je elektrooperater opredelil v oceni
iz prejšnjega člena. Za določitev načrtovanih stroškov posameznih sistemskih storitev za posamezno leto regulativnega
obdobja se upošteva faktor načrtovane inflacije iz 15. člena
tega akta.«.
14. člen
V 36. členu se v drugem odstavku besedilo »35-letne
dobe« nadomesti z besedilom »30-letne dobe«.
V tretjem odstavku se besedilo »20-letne dobe« nadomesti z besedilom »12-letne dobe«.
V četrtem odstavku se vrednost »50 odstotkov« nadomesti z vrednostjo »100 odstotkov«.
15. člen
V 67. členu se v prvi alineji besedilo »koristi za elektrooperaterje, odjemalce oziroma« nadomesti z besedilom »potencialne neto«.
Druga alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– spodbuja raziskave oziroma demonstracije inovativnih
prijemov pametnih omrežij, medsektorskega povezovanja in
ekosistema za globoko elektrifikacijo s ciljem boljšega izkoriščanja obstoječe elektroenergetske infrastrukture in obnovljivih
virov energije kot tudi nizkoogljičnih in energijsko učinkovitih
rešitev z uporabo koncepta odprtih inovacij, in«.
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16. člen
V 68. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Elektrooperater mora agenciji prijaviti vsak projekt iz
prejšnjega člena pred začetkom izvajanja projekta. Projekte iz
3.2.8.2 pododseka II. poglavja tega akta je treba prijaviti najkasneje do 31. januarja leta regulativnega obdobja, v katerem
se začne izvajati projekt. Prijavitelja projekta, postopek prijave
in vsebino vloge za kvalifikacijo projekta podrobneje določa
Priloga 3.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »za vsako področje
ocenjevanja« doda besedilo »iz drugega odstavka 74. člena
tega akta, ki jih podrobneje opredeljuje Priloga 4, ki je sestavni
del tega akta«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Če agencija ugotovi vsebinsko podvajanje projekta z
že kvalificiranimi projekti v smislu uporabe iste ali zelo podobne
metode ali rešitve, se lahko odloči, da projekta ne kvalificira.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se besedilo »prijavi projekta« nadomesti z besedilom »prejemu
popolne vloge«.
17. člen
Naslov 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(nadzor nad izvajanjem projektov)«.
18. člen
V 73. členu se v prvem odstavku za drugo alinejo doda
nova tretja alineja, ki se glasi:
»– elektrooperater mora ločeno spremljati učinke posameznih pilotnih mehanizmov;«.
Dosedanji tretja in četrta alineja postaneta četrta in peta
alineja.
19. člen
V 74. členu se v prvem odstavku za besedilom »shemo
spodbud« doda besedilo »po posameznem pilotnem mehanizmu iz 72. člena tega akta«.
V tretjem odstavku se v tretjem stavku črta besedilo », ki
je sestavni del tega akta«.
20. člen
V 75. členu se črtata četrti in peti odstavek.
21. člen
V 76. členu se v prvem odstavku besedilo »2 odstotka
od neodpisane vrednosti sredstva na dan 31. december« nadomesti z besedilom »6 odstotkov od pridobljenih brezplačno
prevzetih sredstev«.
V drugem odstavku se besedilo »2 odstotka teh sredstev«
nadomesti z besedilom »6 odstotkov od prihodkov, izkazanih v
poslovnih knjigah posameznega leta«.
22. člen
V 78. členu se v tretjem odstavku vrednost »10 odstotkov« nadomesti z vrednostjo »20 odstotkov«.
V četrtem odstavku se za besedilom »skupna vrednost«
doda besedilo »v okviru posameznega projekta«.
V petem odstavku se beseda »spremlja« nadomesti z
besedo »nadzira«.
V šestem odstavku se besedilo »s tem aktom« nadomesti
z besedilom »v 79. členu tega akta«.
23. člen
V 79. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Projekti rešitev pametnih omrežij morajo biti skladni
z definicijo pametnih omrežij oziroma pametne energetske
infrastrukture in skupaj s povezanimi podpornimi projekti zagotavljajo celovito izrabo funkcionalnosti pametnih omrežij. Podporni projekti vključujejo potrebno, v zasnovi kibernetsko varno
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IT podporo in IKT infrastrukturo, v obsegu, nujno potrebnem za
uvajanje prej omenjenih projektov rešitev pametnih omrežij.«.
V drugem odstavku se v 7. točki beseda »uvajanje« nadomesti z besedo »izrabljanje«.
24. člen
V 80. členu se v prvem odstavku vrednost »2 odstotkov«
nadomesti z vrednostjo »4 odstotkov« ter čas trajanja »treh let«
nadomesti s časom trajanja »šestih let«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Elektrooperater mora za kvalifikacijo projekta za
spodbudo iz prvega odstavka tega člena z dokumentacijo
dokazati, da bodo s projektom povezane naložbe v razvoj
pametnih omrežij namenjene reševanju problematike omrežja
na področjih iz drugega odstavka prejšnjega člena. Elektrooperater v vlogi za odobritev spodbud iz prvega odstavka tega
člena agenciji predloži:
1. opis projekta in uporabljenih ukrepov uvajanja pametnih omrežij z navedbo reference na posamezen ukrep iz
študije agencije o reguliranju na področju pametnih omrežij, ki
je objavljena na spletni strani agencije, oziroma rešitve v študiji »Posodobitev nacionalnega programa pametnih omrežij«
(EIMV in drugi, št. 2444);
2. za projekt, katerega skupna vrednost:
– je do vključno 300.000 eurov: podrobno utemeljitev
upravičenosti posamezne naložbe glede na zgoraj naštete
kriterije (vključno z opredelitvijo koristi v primerjavi s konvencionalno naložbo, če je ta izvedljiva);
– je nad 300.000 eurov: analizo stroškov in koristi projekta
po priporočilih Evropske komisije (»Guidelines for conducting
a cost-benefit analysis of Smart Grid projects«, Report EUR
25246 EN), s katero dokazuje upravičenost posamezne naložbe glede na zgoraj naštete kriterije. Učinke oziroma uspešnost
uvajanja projekta mora prikazati na podlagi koristi oziroma
z njimi povezanimi ključnimi kazalniki uspešnosti v povezavi
s storitvami in funkcionalnostmi skladno s prej navedenimi
priporočili. Izbiro koristi in ključnih kazalnikov uspešnosti iz
Priloge IV priporočil mora elektrooperater v vlogi utemeljiti;
3. projektni načrt;
4. dokumentacijo, iz katere je razvidna dejanska tehnična
in časovna izvedba projekta;
5. evidenco aktiviranih sredstev.«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku besedilo »treh let«
nadomesti z besedilom »šestih let«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Agencija v okviru ugotavljanja odstopanj na podlagi
posredovanih podatkov in dokumentacije pri odločitvi, ali je
posamezen projekt upravičen do spodbude, presoja:
– izpolnjevanje osnovnih kriterijev;
– podrobno utemeljitev upravičenosti naložbe oziroma
analizo stroškov in koristi (skladnost izvedbe analize s priporočili Evropske komisije iz tretjega odstavka tega člena in
rezultat) glede na skupno vrednost projekta;
– odstopanja dejanske izvedbe projekta od načrta.«.
25. člen
V 81. členu se v drugem odstavku beseda »treh« nadomesti z besedo »štirih«, na koncu druge alineje se beseda
»in« nadomesti s podpičjem, v tretji alineji se pika na koncu
stavka nadomesti z besedo »in« ter doda nova četrta alineja,
ki se glasi:
»– povečanje spoznavnosti distribucijskega omrežja.«.
26. člen
Naslov 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(kvalifikacija projekta za finančno spodbudo na podlagi
uspešnosti projekta)«.
V prvem odstavku se v 5. točki za besedilom »in pametnih
omrežij (KPIukrep pametnih omrežij)« doda vejica in besedilo »če
alternativni ukrep obstaja«.
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27. člen
Naslov 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(odobritev finančne spodbude na podlagi uspešnosti
projekta)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V odvisnosti od vrednosti ΔKPIdejanski agencija elektrooperaterju prizna dodatno finančno spodbudo iz 81. člena
tega akta, kot je določeno v Prilogi 5.«.
28. člen
Naslov 85. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(nadzor nad izvajanjem naložb v pametna omrežja)«.
V prvem odstavku se besedilo »spremlja izvajanje naložb« nadomesti z besedilom »nadzira izvajanje kvalificiranih
naložb«.
29. člen
V 89. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo »iz
upravljanja« nadomesti z besedo »od«, v 7. točki pa se črta
besedilo », brezplačno prevzetimi evropskimi sredstvi«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Med druge prihodke, ki so namenjeni pokrivanju
upravičenih stroškov elektrooperaterja, se štejejo tudi prihodki
od prodaje sredstev ali delov sredstev, ki se prodajo kot odpadni material, in so bili za ta sredstva predhodno priznani
upravičeni stroški.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
30. člen
V 90. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prihodki od prezasedenosti in njihova poraba se za
posamezna leta regulativnega obdobja načrtujejo na podlagi s
strani agencije opravljene presoje ocene, ki jo predloži sistemski operater.«.
V četrtem odstavku se besedilo »na podlagi načrta, ki
ga v postopku določitve regulativnega okvira elektrooperater
predloži agenciji« nadomesti z besedilom »v višini načrtovane
amortizacije za ta sredstva«.
91. člen se črta.

31. člen

32. člen
V 94. členu se v drugem odstavku doda nova 3. točka,
ki se glasi:
»3. če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 26. in
drugega odstavka 27. člena tega akta, se priznani NSDVpt
povečajo za povprečno vrednost priznanih nenadzorovanih
stroškov delovanja in vzdrževanja iz 26. in 27. člena tega akta.
Povprečna vrednost priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja iz 26. in 27. člena tega akta se izračuna
kot povprečna vrednost pri odstopanju od regulativnega okvira
priznanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za
posamezno novo nalogo ali posamezno sredstvo pametnega
omrežja v obdobju let t-6, t-5, t-4, t-3, t-2 in t-1 pred začetkom
novega regulativnega obdobja, in sicer glede na število let, v
katerih so bili ti stroški priznani pri odstopanju od regulativnega
okvira;«.
Dosedanje 3. do 7. točka postanejo 4. do 8. točka.
V dosedanji 8. točki, ki postane 9. točka, se besedilo »iz
6. točke« nadomesti z besedilom »iz 7. točke«.
Dosedanje 9. do 21. točka postanejo 10. do 22. točka.
Na koncu dosedanje 22. točke, ki postane 23. točka, se za
besedilom »obdobja do zamejitve.« doda besedilo, ki se glasi
»Če je projekt sofinanciran z brezplačno prevzetimi sredstvi, se
na podlagi deleža sofinanciranja preračuna 100-odstotna vrednost projekta. Pri izračunu letnih stroškov raziskav in inovacij
skladno z enačbama iz te točke se za ta projekt upoštevajo
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stroški največ v višini tako preračunane 100-odstotne vrednosti
projekta.«.
33. člen
V 95. členu se v prvem odstavku znesek »66,20 eurov«
nadomesti z zneskom »63,80 eura«, znesek »90,30 eurov« pa
se nadomesti z zneskom »86,20 eura«.
34. člen
V 96. členu se v drugem odstavku 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. priznani prihodki od prezasedenosti v skladu z 19. členom Uredbe 2019/943/EU;«.
97. člen se črta.

35. člen

36. člen
V 98. členu se v prvem, četrtem in šestem odstavku besedilo »97. člena tega akta« nadomesti z besedilom »tretjega
odstavka 19. člena Uredbe 2019/943/EU«.
37. člen
V 101. členu se v tretjem odstavku za besedo »dejavnosti« doda besedilo »ali pravne osebe«.
38. člen
V 109. členu se v prvem odstavku besedilo »15-minutno
izmerjeno močjo« nadomesti z besedilom »15-minutno izmerjeno prevzeto močjo«, besedilo »15-minutna izmerjena moč«
pa se nadomesti z besedilom »15-minutna izmerjena prevzeta
moč«.
39. člen
V 123. členu se v prvem odstavku besedilo »prevzem
jalove ali oddane energije« nadomesti z besedilom »prevzem
ali oddajo jalove energije«.
40. člen
V 135. členu v prvem odstavku pri oznaki NKKT besedilo
»(med 0.00 in 4.00)« nadomesti z besedilom »(praviloma med
0.00 in 4.00)«.
41. člen
V 136. členu se v prvem, petem, šestem in sedmem
odstavku beseda »prijavi« nadomesti z besedilom »vlogi za
kvalifikacijo«.
42. člen
V 137. členu se peti odstavek črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo »dobavo« doda beseda »energije«.
43. člen
V 138. členu se v četrtem odstavku beseda »izmerjenih«
nadomesti z besedo »ugotovljenih«.
44. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega akta.
45. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2
sestavni del tega akta.
46. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 3
sestavni del tega akta.
47. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 4
sestavni del tega akta.
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48. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 5
sestavni del tega akta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
49. člen
(regulativno obdobje od 1. januarja 2022
do 31. decembra 2022)
(1) Ne glede na 3. člen akta traja regulativno obdobje, ki
sledi regulativnemu obdobju 2019–2021, od 1. januarja 2022
do 31. decembra 2022.
(2) NSDVpt, ki so določeni v skladu s prvim odstavkom
21. člena akta, in priznani NSDVpt iz 1. in 2. točke drugega
odstavka 94. člena akta, se za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 elektrooperaterju povečajo
za razliko:
– med priznanimi stroški zavarovalnih premij za leto 2019
in povprečnimi stroški zavarovalnih premij obdobja 2014–2019,
evidentiranih v poslovnih knjigah, in
– med priznanimi in v poslovnih knjigah evidentiranimi
stroški neupravičenega odjema leta 2019.
(3) Za ugotavljanje razlike iz prve alineje prejšnjega odstavka se za distribucijskega operaterja stroški zavarovalnih
premij izračunajo kot vsota stroškov zavarovalnih premij distribucijskih podjetij in distribucijskega operaterja (v nadaljnjem
besedilu: SODO). Ugotovljena razlika iz prve alineje prejšnjega
odstavka se med distribucijska podjetja in SODO razdeli glede
na strukturni delež sedanje vrednosti elektroenergetske infrastrukture posamezne družbe v skupni vrednosti elektroenergetske infrastrukture distribucijskih podjetij in SODO na dan
31. decembra 2019.
(4) Ne glede na drugi in četrti odstavek 22. člena akta se
pri določitvi faktorja učinkovitosti za regulativno obdobje od
1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 upošteva le načrtovana
splošna produktivnost gospodarstva (USplt).
(5) Ne glede na drugi odstavek 26. člena akta so v regulativnem obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022
stroški in odhodki, ki so posledica izvajanja novih nalog in te
naloge izvaja sistemski operater, nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja.
(6) Zamejitev prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v
zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnine v višini
0,2 odstotka od zaračunanih omrežnin za distribucijski in prenosni sistem iz 7. in 8. točke spremenjenega drugega odstavka
94. člena akta se zaradi epidemije covida-19 v letu 2022 poveča na 0,5 odstotka.
(7) Ne glede na prvi odstavek 99. člena akta se za regulativno obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 pri
določitvi načrtovane omrežnine za prenosni sistem in omrežnine za distribucijski sistem kumulativno odstopanje preteklih let
poveča ali zmanjša za 1/3 ocenjenega primanjkljaja omrežnine
leta 2021, ki ga v postopku določitve regulativnega okvira oceni
elektrooperater skladno s pravili za določitev priznanih upravičenih stroškov in priznanih virov za pokrivanje teh stroškov.
Ocenjeni primanjkljaj omrežnine leta 2021 se določi v odločbi
za regulativni okvir.
50. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za določitev regulativnih okvirov in ugotavljanje odstopanj od regulativnih okvirov za
regulativna obdobja, ki se začnejo od 1. januarja 2022 dalje.
Št. 211-22/2021/18
Maribor, dne 2. septembra 2021
EVA 2021-2430-0087
Namestnik predsednice sveta
Agencije za energijo
prof. dr. Maks Babuder
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za avgust 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za avgust 2021
Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2021 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1 %.
Št. 9621-168/2021/5
Ljubljana, dne 7. septembra 2021
EVA 2021-1522-0027
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
CERKNO
2862.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

700
703
704

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 28. (dopisni)
seji dne 23. 8. 2021 sprejel

706
71

SKLEP

710

Občinski svet Občine Cerkno sprejme Sklep o ukinitvi
statusa javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 806/9 k. o. 2343 Planina (ID 6337504),
– parcelna številka 1745/7 k. o. 2349 Šebrelje
(ID 2797344),
– parcelna številka 1745/6 k. o. 2349 Šebrelje
(ID 1285756),
– parcelna številka 328/1 k. o. 2347 Police (ID 1308215),
– parcelna številka 765/6 k. o. 2342 Gorenji Novaki
(ID 5029742),
– parcelna številka 495/6 k. o. 2345 Zakriž (ID 7105460),

711
712
713

ter da se pri njih vknjiži lastninska pravica v korist in na ime:
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, matična
št.: 5880076000, do celote (do 1/1).
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-0007/2021
Cerkno, dne 30. avgusta 2021

720
721
722
73
730
731
74
740

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

741

KRANJSKA GORA
2863.

714
72

78

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine
Kranjska Gora za leto 2021

786

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi
spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 17. seji dne 8. 9. 2021 sprejel

787

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora
za leto 2021

401

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto
2021 (Uradni list RS, št. 195/20) in v Odloku o 1. rebalansu
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 51/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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)

II.
40
400

402
403
409
41
410
411
412

11.488.859
9.552.778
6.340.492

413
414
42

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.006.369
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.425.670
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
908.453
DRUGI DAVKI
0
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
3.212.286
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.618.770
TAKSE IN PRISTOJBINE
15.000
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
98.000
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
6.000
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.474.516
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
255.700
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
175.700
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
80.000
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
0
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.680.381
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
1.667.286
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
13.095
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.671.063
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.628.053
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
478.558
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
69.050
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.954.042
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
REZERVE
126.403
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
3.904.181
SUBVENCIJE
180.000
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
1.455.678
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
529.743
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.738.760
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.545.782
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420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
6.545.782
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
593.046
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
360.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
233.046
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–3.182.203
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
50.000
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
50.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
–50.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –3.232.203
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.182.203
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
3.232.203
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih
let.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
– ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20
– ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE,
174/20 – ZIPRS2l22, 15/21 – ZDUOP), 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10
– odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A) in 16. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06,
12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 6. izredni seji
dne 6. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021
(Uradni list RS, št. 200/20, 67/21, 140/21) se spremeni tako,
da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:

70

71

72

Št. 410-1/2020-15
Kranjska Gora, dne 9. septembra 2021
Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat

LITIJA
2864.

73

74

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2021

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13
– ZIPRS14l5, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS14l5-D,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17

78

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 PRIH. OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
DOLG. SREDSTEV
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANĞNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SRED. IZ DRŻ. PROR.
IZ SRED. EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
786 OSTALA PREJETA SRED.
IZ PRORAČUNA EU

19.884.310,00
16.075.120,00
12.421.620,00
10.956.620,00
1.215.000,00
250.000,00
0,00
3.653.500,00
1.296.000,00
22.000,00
17.000,00
110.000,00
2.208.500,00
590.000,00
55.000,00
535.000,00
46.000,00
46.000,00
3.173.190,00
2.667.710,00
505.480,00
0,00
0,00

Uradni list Republike Slovenije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.729.661,85
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
4.858.006,52
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
1.024.400,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
155.700,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.434.527,69
403 PLAČILA DOMAĞIH OBRESTI
187.250,00
409 REZERVE
231.810,83
41 TEKOĞI TRANSFERI
(410+411+412+413)
6.575.011,80
410 SUBVENCIJE
118.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
3.948.520,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
608.640,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.945.183,99
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.603.061,53
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
7.603.061,53
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
2.396.832,80
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PO
IN FO, KI NISO PROR. UPORABNIKI
171.400,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PROR. UPORABNIKOM
2.225.432,80
III. PRORAČUNSKI PRESEŻEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–1.706.551,85
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŻEV (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 DELEŻEV (440+441)
0,00
440 DANA POSOJILA
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŻEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
730.000,00
500 DOMAČE ZADOLŻEVANJE
730.000,00
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.409.200,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.409.200,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.385.751,85
NETO ZADOLŻEVANJE (VII.–VIII.)
–679.200,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.706.551,85
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.385.751,85
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
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
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– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2021
(Uradni list RS, št. 200/20, 67/21, 140/21) se spremeni tako,
da se glasi:
»8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini
165.000,00 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o
tern s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 49.078,03 eurov
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 v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki
o tern polletno poroča pristojnemu odboru za finance in gospodarjenje z nepremičninami. Dodeljena sredstva splošne
proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in
podkonte.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2020
Litija, dne 6. septembra 2021
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

2865.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

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), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 6. izredni seji dne 6. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na naslednji nepremičnini, ki je v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
– k.o. 1835 Hotič: 1548/11, 1609/6,
– k.o. 2657 Pečice: 1750/2, 1750/3, 1754/4,
– k.o. 1836 Kresnice: 1043/3.
II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene
odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izdala občinska uprava Občine Litija.

Stran
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Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepremičnini
iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznamba
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-345
Litija, dne 6. septembra 2021
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino OPPN Vrbje in pridobiti k dopolnjenemu
osnutku pripombe in dodatne predloge.
Po končani javni razgrnitvi bo občina proučila pripombe
in pobude ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na
spletni strani Občina Ljubno.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletni strani Občine Ljubno in začne veljati naslednji
dan po objavi.
Št. 007-01/2020-2
Ljubno, dne 6. septembra 2021
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

LJUBNO
2866.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Vrbje (ID 1583)

Na podlagi 112. in v povezavi s 119. členom Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter
31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je
župan Občine Ljubno dne 6. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Vrbje (ID 1583)
1. člen
Občina Ljubno s tem sklepom obvešča javnost, da se
javno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vrbje, v nadaljevanju OPPN Vrbje, ki ga je izdelalo podjetje Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p., Grudnova
ulica 6, 3000 Celje.
OPPN Vrbje ima v zbirki prostorskih aktov dodeljeno
identifikacijsko številko 1583.
2. člen
Javna razgrnitev OPPN Vrbje bo trajala 30 dni, od 23. 9.
2021 do 22. 10. 2021.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Ljubno.
Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v prostorih Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN Vrbje bo v
sredo 6. 10. 2021 s pričetkom ob 14:00 uri v sejni sobi Občine
Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji.
4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave, lahko svoje
pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne
razgrnitve na Občini Ljubno,
– pisno na naslov Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan
javne razgrnitve.

2867.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del enote urejanja LJU-30 (ID 2258)

Na podlagi 112. in v povezavi s 119. členom Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter
31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je
župan Občine Ljubno dne 6. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del enote urejanja LJU-30 (ID 2258)
1. člen
Občina Ljubno s tem sklepom obvešča javnost, da se
javno razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja LJU-30, v nadaljevanju
OPPN za del EUP LJU-30, ki ga je izdelalo podjetje Urbanisti,
Gorazd Furman Oman s.p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje.
OPPN za del EUP LJU-30 ima v zbirki prostorskih aktov
dodeljeno identifikacijsko številko 2258.
2. člen
Javna razgrnitev OPPN za del EUP LJU-30 bo trajala
30 dni, od 23. 9. 2021 do 22. 10. 2021.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Ljubno.
Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v prostorih Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob
Savinji, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za del
EUP LJU-30 bo v sredo 6. 10. 2021 s pričetkom ob 15:00 uri
v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno
ob Savinji.
4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave, lahko svoje
pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne
razgrnitve na Občini Ljubno,
– pisno na naslov Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12,
3333 Ljubno ob Savinji.

Uradni list Republike Slovenije
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Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan
javne razgrnitve.
5. člen
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano javnost z vsebino OPPN za del EUP LJU-30 in pridobiti k
dopolnjenemu osnutku pripombe in dodatne predloge.
Po končani javni razgrnitvi bo občina proučila pripombe
in pobude ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na
spletni strani Občina Ljubno.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletni strani Občine Ljubno in začne veljati naslednji
dan po objavi.

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
II.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

410 Subvencije

MEŽICA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in
15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je
Občinski svet Občine Mežica na 17. seji dne 8. 9. 2021, sprejel

III. ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica
za leto 2021
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

V EUR
Rebalans III
2021
5.129.578
2.859.351
2.377.973
2.136.899
205.053
36.021
481.378
285.441
1.218
836
193.883
178.300
77.730
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100.570
2.091.926
1.798.864
292.943
5.551.673
1.177.527
203.021
20.646
906.806
15.000
32.054
1.364.915
12.450

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

750.982

412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

135.831

413 Drugi tekoči domači transferi

III. odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Mežica za leto 2021

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

40 TEKOČI ODHODKI

Št. 007-01/2021-2
Ljubno, dne 6. septembra 2021

2868.
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

465.652
2.936.628
2.936.628
72.602
53.050
19.552
–422.095

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

265.000

50 ZADOLŽEVANJE

265.000

500 Domače zadolževanje

265.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

147.991

55 ODPLAČILA DOLGA

147.991

550 Odplačila domačega dolga

147.991

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

–305.086

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

117.009

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

422.095

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
305.086
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
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2021-4
Mežica, dne 8. septembra 2021
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

VIPAVA
2869.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta OPPN
PR19 za naselje Poreče (EUP PR19 SK
in del EUP PR18 E)

Na podlagi 116. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17) je župan
Občine Vipava dne 30. 8. 2021 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta OPPN PR19 za naselje
Poreče (EUP PR19 SK in del EUP PR18 E)
1. člen
(splošna določila)
S tem sklepom se prične postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za EUP PR19 in del EUP
PR18 (v nadaljevanju OPPN) na zemljiščih s parc. št. 2140/6
in 2520/3, obe k.o. Podnanos.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju
prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju
ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14, 26/16 in 69/17).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Predmet prostorskega akta je načrtovanje območja EUP
PO19 za potrebe gradnje več novih stanovanjskih, poslovnih
ali drugih objektov v skladu z namensko rabo SK. Zemljišča so
v zasebni lasti investitorjev. Za ta del vasi Poreče občina nima
načrtovanih objektov in rabe v javno korist, območje se šteje
tudi kot komunalno opremljeno, saj ga je mogoče priključevati
na javno cesto in komunalno opremo v oddaljenosti manjši od
100 m. V občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava se
obravnavano območje nahaja v enotah urejanja znotraj vasi
Poreče na območju ureditvene enote PR19 z namensko rabo
SK in manjši del na območju ureditvene enote PR18 z namensko rabo E. Pobudo za izdelavo prostorskega akta je podal
lastnik zemljišč oziroma investitor.
Na območju ni prisotnih varstvenih režimov, parcele ležijo
znotraj poselitvenega območja naselja, predvideni posegi pa v
skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje, niso takšne narave, da bi bil postopek
CPVO potreben (CPVO je bila izvedena tudi že v postopku
priprave OPN). V kolikor se na podlagi obvestila pristojnega
ministrstva ugotovi, da je potrebno voditi tudi postopek celovite
presoje vplivov na okolje se le-ta vključi v postopek priprave
OPPN naknadno.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(predmet načrtovanja, območje OPPN in ugotovitev
o izpolnjevanju pogojev za spremembo namenske
rabe z OPPN)
S predmetnim postopkom se ureja del naselja Poreče
oziroma območje EUP PR19 in manjši del EUP PR18, s parc.
št. 2140/6 in 2520/3, obe k.o.Podnanos, ki se z OPPN združita
v enoto EUP PR19 SK.
116. člen ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) določa, da
se OPPN lahko pripravlja tudi na območjih, kjer z OPN njegova
priprava ni predvidena, če se za to izkaže potreba ali pobuda
po tem, ko je bil OPN sprejet. V skladu s 130. členom Odloka o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Uradni list RS,
št. 9/14, 87/14, 26/16 in 69/17) se lahko območje OPPN, ki je
določeno s tem odlokom, v postopku njegove priprave spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram
na terenu. Območje OPPN se tako razširi na del EUP PR18 z
namensko rabo prostora območje energetske infrastrukture.
OPPN bo izdelan za potrebe določitve lokacijskih pogojev
za načrtovane prostorske ureditve in za potrebe spremembe
podrobne namenske rabe prostora (PNRP) iz območja energetske infrastrukture z grafično oznako E v območje površin
podeželskega naselja z grafično oznako SK. S tem sklepom se
v skladu s 117. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za spremembo
namenske rabe prostora z OPPN.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za pripravo OPPN bodo izdelane na
podlagi pobude investitorja, izhodišč in stanja prostora za pripravo OPPN Poreče PR19 SK, ki jih je izdelalo Geodetsko
podjetje Sežana d.o.o. pod št. 1-2021/PA v juniju 2021, določil
občinskega prostorskega načrta, posebnih in splošnih smernic
nosilcev urejanja prostora ter geodetskih podlag.
5. člen
(aktivnosti in roki za pripravo prostorskega načrta)
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava
prostorskega akta potekala po priloženem (okvirnem) terminskem planu.
Faza/ aktivnost
Priprava izhodišč za OPPN
Vključevanje javnosti pri oblikovanju izhodišč
Priprava sklepa o pripravi OPPN
Posredovanje sklepa in izhodišč skupaj
na MOP
Poziv državnih NUP, da podajo mnenje
o CPVO
MOP odloči o potrebnosti izvedbe CPVO
Pridobitve smernic državnih NUP
Priprava osnutka OPPN
Javna objava osnutka in poziv NUP za mnenje
Priprava dopolnjenega osnutka
Javna objava in javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka
Proučitev pripomb z javne razgrnitve in javne
obravnave
Objava stališč do pripomb
Priprava predloga OPPN
Objava predloga OPPN in poziv NUP,
da podajo mnenje
Izdelava usklajenega dopolnjenega predloga
Sprejem odloka o OPPN
Posredovanje odloka OPPN MOP in objava
v Uradnem listu Republike Slovenije

Rok izvedbe
aktivnosti
90 dni
10 dni
15 dni
15 dni
30 dni
21 dni
30 dni
90 dni
30 dni
30 dni
30 dni
15 dni
30 dni
30 dni
20 dni
30 dni
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji smernic za načrtovanje in mnenj na prostorski načrt v skladu z
39. členom ZUreP-2. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja
prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma mnenja
pripravljavec nadaljuje s postopkom.
Nosilci urejanja prostora za OPPN PR19 so:
1. MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
2. ARSO, Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28b, 1000 Ljubljana,
2. Elektro Primorska, Erjavčeva cesta 22, 5000 Nova
Gorica,
3. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, (vodovod,
kanalizacija, odpadki in javna razsvetljava), Goriška cesta 23B,
5270 Ajdovščina,
4. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica,
5. Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Drugi udeleženci:
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku ugotovi, da ureditve posegajo v
njihovo delovno področje. V primeru, da kateri od nosilcev
urejanja prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma
mnenja pripravljavec nadaljuje s postopkom.
7. člen
(vključevanje javnosti)
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN
z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. V
postopek priprave bo občina javnost vključila tako, da bo občina dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo
pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno
in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb
v roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne
razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je dopolnjen osnutek OPPN
objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi
javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in
predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj
s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo
CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik – investitor, ki
sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za
prostorsko načrtovanje.
9. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu.
Št. 3503-4/2020-6
Vipava, dne 30. avgusta 2021
Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja
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VSEBINA
2853.
2854.
2855.
2856.

2857.
2858.

2859.

2860.

2861.

VLADA

Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov
Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o načinu
vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster
in kataster stavb
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike
Slovenije
Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji
in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju

8275

2866.
8275
2867.
8276

CERKNO

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2863.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2021

8342
8343

LJUBNO

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vrbje
(ID 1583)
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
enote urejanja LJU-30 (ID 2258)

8344
8344

MEŽICA

III. odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mežica za leto 2021

2869.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN PR19 za naselje
Poreče (EUP PR19 SK in del EUP PR18 E)

8345

VIPAVA

8346

8301

Uradni list RS – Razglasni del
8301

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 145/21
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

8302
8340

OBČINE
2862.

LITIJA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2021
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

2868.
8277

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2021

2865.

8275

MINISTRSTVA

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in
območij Natura 2000
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa
osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o
merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami

2864.

8341

KRANJSKA GORA

8341

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora
Preklici
Drugo preklicujejo

1873
1917
1922
1929
1930
1931
1931
1932
1932
1933
1934
1935
1935
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