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DRŽAVNI ZBOR
2988. Zakon o spremembi Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o cestninjenju 
(ZCestn-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona  

o spremembah in dopolnitvah Zakona  
o cestninjenju (ZCestn-C)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-C), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. septembra 
2021.

Št. 003-02-3/2021-198
Ljubljana, dne 30. septembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH  

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTNINJENJU 
(ZCestn-C)

1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestni-

njenju (Uradni list RS, št. 158/20) se 34. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»34. člen
(začetek izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto)
(1) Cestninjenje vozil do 3.500 kg NDM z elektronsko 

vinjeto se začne izvajati 1. decembra 2021.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se cestninjenje vozil 

do 3.500 kg NDM z mesečno in tedensko elektronsko vinjeto 
začne izvajati 1. februarja 2022.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka je uporaba cestnin-
skih cest v času od 1. decembra 2021 do 31. januarja 2022 
mogoča z mesečno ali tedensko vinjeto, ki jo izda upravljavec 
cestninskih cest v obliki nalepke. Če se veljavnost mesečne ali 
tedenske vinjete v obliki nalepke izteče po 31. januarju 2022, 
je uporaba cestninskih cest ob predpisanem načinu njihove 
uporabe mogoča do poteka njihove veljavnosti.

(4) Vinjete, ki jih do začetka izvajanja cestninjenja z elek-
tronsko vinjeto izda upravljavec cestninskih cest v obliki nalep-
ke, veljajo do poteka njihove veljavnosti.

(5) Do začetka izvajanja cestninjenja z elektronsko vinjeto 
oziroma do poteka veljavnosti vinjet, izdanih v obliki nalepke, 
se za cestninjenje vozil do 3.500 kg NDM uporabljajo določ-
be I. poglavja, 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 50.a 
in 50.b člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15 
in 41/17).«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 435-02/21-3/10
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 2099-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Branko Simonovič

podpredsednik

2989. Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-P)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona  
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (ZZVZZ-P)

Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P), ki ga je spre-
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. septembra 
2021.

Št. 003-02-3/2021-199
Ljubljana, dne 30. septembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-P)

1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za-

varovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 
99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 
47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 
– ZFRO in 51/21) se v 23. členu v prvem odstavku v 1. točki v 
osemnajsti alinei podpičje nadomesti z vejico in dodajo nove 
devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea, ki se glasijo:

»– skupinski zdravstveni programi zaradi krepitve zdra-
vstvenega stanja otrok do 18. leta starosti, ki so v koledarskem 
letu večkrat hospitalizirani ali vsaj dvakrat bolni,

– skupinski zdravstveni programi zaradi usposabljanja za 
obvladovanje zdravstvenega stanja otrok do 18. leta starosti 
s cerebralno paralizo, živčno-mišičnimi boleznimi ali druge 
vrste gibalne oviranosti, poškodbo glave, otrok z juvenilnim 
revmatoidnim artritisom, s sladkorno boleznijo, fenilketonu-
rijo, celiakijo ali prekomerno telesno težo ter otrok z motnjo 
avtističnega spektra, z razvojnim zaostankom ali intelektualno 
manjzmožnostjo,

– skupinski zdravstveni programi za izboljševanje, ohra-
njevanje ali preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja 
oseb z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, s paraplegijo, 
tetraplegijo, cerebralno paralizo, poškodbo glave, z najtežjo 
obliko hemiplegije ali generalizirane psoriaze, multiplo sklero-
zo, s poliomelitisom, Parkinsonovo boleznijo ali težjo ali težko 
motnjo v duševnem razvoju ob določeni funkcionalni okvari;«.

V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »ali-
nee« doda besedilo »ter zdravstvene programe iz devetnajste, 
dvajsete in enaindvajsete alinee«.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

2. člen
Minister, pristojen za zdravje, določi skupinske zdravstve-

ne programe iz devetnajste, dvajsete in enaindvajsete alinee 1. 
točke prvega odstavka 23. člena zakona v šestih mesecih od 
dneva uveljavitve tega zakona.

3. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona prenehajo veljati 

3. točka prvega odstavka 22. člena, naslov poglavja »IV/6. 
Pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov, udeležbe v 
organiziranih skupinah za usposabljanje ter letovanje otrok in 
šolarjev«, 50., 51., 52. in 53. člen ter drugi stavek sedmega 
odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja (Uradni list RS, št. št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 
– popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 
7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 
85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US in 61/21).

4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2023.

Št. 500-01/20-39/24
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 1208-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Branko Simonovič

podpredsednik

2990. Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih 
(ZVojI-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona  

o vojnih invalidih (ZVojI-E)

Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih 
(ZVojI-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 22. septembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-200
Ljubljana, dne 30. septembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH 

(ZVojI-E)

1. člen
V Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 

2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 
61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF, 19/14, 21/18 
– ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122) se za 121. členom doda nov 
121.a člen, ki se glasi:

»121.a člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko upravičenci, 

ki v roku iz drugega odstavka 121. člena tega zakona niso 
mogli vložiti zahteve za priznanje statusa in pravic vojaškega 
vojnega invalida ali civilnega invalida vojne na podlagi okvare 
zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni dobljene ob 
vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v letu 1991 ali vložiti 
zahteve za priznanje pravic družinskim članom osebe, ki je 
umrla zaradi posledic bolezni dobljenih v teh okoliščinah, 
zahtevo za pridobitev tega statusa in pravic vložijo do 31. de-
cembra 2022.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 545-03/21-2/11
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 1837-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Branko Simonovič

podpredsednik

2991. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 
1991 (ZPPZV91-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev 
v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 
(ZPPZV91-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 22. septembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-201
Ljubljana, dne 30. septembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O POSEBNIH PRAVICAH ŽRTEV V VOJNI  
ZA SLOVENIJO 1991 (ZPPZV91-A)

1. člen
V Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 

1991 (Uradni list RS, št. 49/97 in 114/06 – ZUTPG) se v 1. čle-
nu v drugem odstavku za tretjo alinejo pika nadomesti z vejico 
in doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»‒ pavšalna odškodnina po tem zakonu (v nadaljnjem 
besedilu: pavšalna odškodnina).«.

2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku za drugim stavkom doda 

nov tretji stavek, ki se glasi: »Če je oseba s statusom upravi-
čenca do odškodnine umrla, pripada njenim dedičem prvega 
dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje, pavšalna 
odškodnina.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»Upravičenci do pavšalne odškodnine so tudi otroci pa-
dlih, ne glede na njihovo starost v času smrti starša.«.

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

»3.a člen
Osebe iz drugega odstavka 2. člena tega zakona imajo 

pravico do pavšalne odškodnine v višini 50.000 eurov.
Osebe iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona imajo 

pravico do pavšalne odškodnine v višini 100.000 eurov.
Osebi iz drugega in četrtega odstavka 2. člena tega zako-

na se pavšalna odškodnina iz prvega in drugega odstavka tega 
člena zmanjša za morebitno že prejeto odškodnino, prejeto na 
podlagi tega ali drugega zakona oziroma iz naslova izvenso-
dne poravnave, pri čemer se v pavšalno odškodnino ne všteva 
štipendija iz 4. člena tega zakona.«.

4. člen
V 5. členu se za besedilom »rent,« doda besedilo »pa-

všalnih odškodnin,«.

5. člen
V 7. členu se za besedo »rente« doda besedilo »in pravici 

do pavšalne odškodnine«.

KONČNI DOLOČBI

6. člen
Zahtevo za priznanje pavšalne odškodnine na podlagi za-

kona lahko vložijo upravičenci iz drugega in četrtega odstavka 

2. člena zakona najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona.

7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 545-07/21-1/14
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 1838-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Branko Simonovič

podpredsednik

2992. Zakon o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega 
nasilja (ZZVN-I)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona  

o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-I)

Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega 
nasilja (ZZVN-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 22. septembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-202
Ljubljana, dne 30. septembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA 

NASILJA (ZZVN-I)

1. člen
V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, 

št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 68/05 
– odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 72/09, 40/12 – 
ZUJF, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122) se v 2.a členu 
za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

»Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz pr-
vega odstavka 1. člena tega zakona družinski član po 9. členu 
Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. 
US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 – odl. US, 61/06 – 
ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF, 19/14, 21/18 – ZNOrg 
in 174/20 – ZIPRS2122) civilne osebe, ki je umrla, bila ubita 
ali pogrešana zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukrepov JLA ali 
organov za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času od 24. 5. 
1991 do 18. 10. 1991.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Žrtve vojnega nasilja otroci, posvojenci in pastorki iz dru-

gega odstavka 2.a člena zakona, ki po predpisih, ki so veljali 
pred uveljavitvijo tega zakona, niso mogli pridobiti statusa in 
pravic žrtve vojnega nasilja, lahko ob izpolnjevanju drugih po-
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gojev iz zakona pridobijo pravice iz 6. točke prvega odstavka 
8. člena zakona.

Druge žrtve vojnega nasilja iz drugega odstavka 2.a člena 
zakona, ki po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega za-
kona, niso mogli pridobiti statusa in pravic žrtve vojnega nasilja, 
lahko ob izpolnjevanju drugih pogojev iz zakona pridobijo vse 
pravice iz prvega odstavka 8. člena zakona.

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 545-01/21-5/10
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 1839-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Branko Simonovič

podpredsednik

2993. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaščiti živali (ZZZiv-E)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-E)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zaščiti živali (ZZZiv-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 22. septembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-203
Ljubljana, dne 30. september 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-E)

1. člen
V Zakonu o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – ura-

dno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20) se v 5. členu 
črta 9. točka.

V dosedanji 10. točki, ki postane 9. točka, se za besedo 
»neobvladljivosti« doda vejica in besedilo »izločajo človeku 
nevarne strupe«.

Dosedanja 11. točka postane 10. točka.
Za dosedanjo 12. točko, ki postane 11. točka, se doda 

nova 12. točka, ki se glasi:
»12. pastirski pes je pes, ki je vzgojen za namen varova-

nja tropa ali črede pred zvermi, je prisoten v tropu ali čredi in je 
za izvajanje naloge varovanja tropa ali črede kot pastirski pes 
vpisan v centralni register hišnih živali;«.

Za 18. točko se doda nova 19. točka, ki se glasi:
»19. prostoživeče mačke so potomke domačih mačk, 

ki živijo v okolju neodvisno od človeka in se stiku s človekom 
izogibajo;«.

Dosedanje 19. do 29. točka postanejo 20. do 30. točka.
V dosedanji 30. točki, ki postane 31. točka, se za besedo 

»ljudi« pika nadomesti s podpičjem in se črta drugi stavek.

V dosedanji 31. točki, ki postane 32. točka, se črta bese-
dilo »razen prostoživečih živali«.

Dosedanje 32. do 34. točka postanejo 33. do 35. točka.

2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, vodi in vzdržuje 

centralni register hišnih živali za namen vodenja postopkov 
in odločanja v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja 
veterinarska merila skladnosti. Pooblaščene osebe organov, 
pooblaščenih veterinarskih organizacij, zavetišč in antirabičnih 
ambulant dostopajo do centralnega registra hišnih živali v 
obsegu, ki je potreben za opravljanje nalog po tem zakonu in 
zakonu, ki ureja veterinarska merila skladnosti.

Centralni register hišnih živali ni javni register.
Osebne podatke iz tretjega in šestega odstavka 6. člena 

ter drugega odstavka 6.a člena tega zakona za vodenje in 
vzdrževanje centralnega registra hišnih živali ter za vodenje 
postopkov in odločanje v skladu s tem zakonom in zakonom, 
ki ureja veterinarska merila skladnosti, obdelujejo pooblaščene 
osebe organov, pooblaščenih veterinarskih organizacij, zave-
tišč in antirabičnih ambulant.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, in pristojne 
veterinarske organizacije pridobijo navedene osebne podatke 
od lastnikov psov in lastnikov drugih hišnih živali ter za potrebe 
preverjanja točnosti pridobljenih podatkov tudi iz centralnega 
registra prebivalstva.

Pristojne veterinarske organizacije lahko uporabljajo pri-
dobljene osebne podatke za izvedbo postopkov, predpisanih 
s tem zakonom in z zakonom, ki ureja veterinarska merila 
skladnosti.

Posameznik lahko uveljavlja pravico do seznanitve z la-
stnimi osebnimi podatki in popravka lastnih osebnih podatkov 
pri katerikoli pristojni veterinarski organizaciji ali upravnem 
organu, pristojnem za veterinarstvo. Pristojna veterinarska or-
ganizacija ob obisku lastniku ali skrbniku hišne živali na nje-
govo pisno zahtevo posreduje podatke iz tretjega in četrtega 
odstavka 6. člena ter drugega odstavka 6.a člena tega zakona 
ob predhodnem preverjanju identitete. Predlog zahteve je do-
stopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Upravni organ, pristojen za veterinarstvo, lahko pridobiva 
osebne podatke iz tretjega in šestega odstavka 6. člena ter 
drugega odstavka 6.a člena tega zakona iz centralnega registra 
prebivalstva tudi z neposrednim elektronskim dostopom ali s 
povezavo med centralnim registrom prebivalstva in centralnim 
registrom hišnih živali ter jih lahko vpogleda, prepiše ali izpiše 
in nadalje obdeluje v postopkih v skladu s tem zakonom in 
zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.«.

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

»6. člen
Lastnik psa zagotovi, da je pes do dopolnjenega osmega 

tedna starosti označen na predpisan način.
Lastnik psa prijavi lastništvo psa v sedmih dneh od njego-

ve pridobitve, lastnik psa mladiča iz lastne vzreje pa lastništvo 
prijavi pristojni veterinarski organizaciji najpozneje do dopolnje-
nega osmega tedna starosti mladiča.

Lastnik psa ob prijavi iz prejšnjega odstavka sporoči, pri-
stojna veterinarska organizacija pa vnese v centralni register 
hišnih živali naslednje podatke:

– o psu;
– o izvoru psa;
– da gre za pastirskega psa;
– osebno ime ali firmo, naslov prebivališča ali sedež, eno-

tno matično številko občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) ali 
matično številko pravne osebe ter telefonsko številko oziroma 
naslov elektronske pošte (v nadaljnjem besedilu: kontaktni 
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podatki) lastnika psa oziroma za službene pse podatke o dr-
žavnem organu;

– osebno ime, naslov prebivališča, EMŠO in kontaktne 
podatke fizične osebe, ki je v pravni osebi oziroma državnem 
organu določena kot skrbnik psa.

Lastnik psa sporoči:
– pristojni veterinarski organizaciji spremembo lastništva 

psa, pogin ali evtanazijo psa, če ni izvedena v pristojni veteri-
narski organizaciji;

– pristojni veterinarski organizaciji ali zavetišču pobeg ali 
odtujitev psa;

– pristojni veterinarski organizaciji status pastirskega psa.
Pristojna veterinarska organizacija in zavetišče podatke 

iz prejšnjega odstavka vneseta v centralni register hišnih živali.
Če je lastnik psa fizična oseba, se lahko v centralni regi-

ster hišnih živali kot lastnik vpiše le oseba, ki je dopolnila 18 let, 
pri čemer se starost lastnika ugotavlja z vpogledom v osebni 
dokument. Če postane lastnik psa oseba, mlajša od 18 let, se 
v centralni register hišnih živali do njene polnoletnosti vpiše 
njen zakoniti zastopnik, ki je v tem času nosilec vseh pravic in 
obveznosti iz tega zakona.

Izvor psa se za pse, skotene v Republiki Sloveniji, izka-
zuje s številko mikročipa ali druge označitve matere psa. Če je 
pes posvojen iz zavetišča, se kot izvor psa šteje zavetišče. Pri 
trgovanju, uvozu ali nekomercialnem premiku psa se izvor psa 
izkazuje s predpisanim dokumentom, ki žival spremlja. Skrbnik, 
ki ne more predložiti podatka o izvoru psa, mora psa oddati v 
zavetišče, ki ga obravnava kot zapuščeno žival.

Način označitve iz prvega odstavka tega člena in po-
drobnejše podatke o psu iz prve alineje tretjega odstavka tega 
člena, ki se vodijo v centralnem registru hišnih živali, predpiše 
minister, pristojen za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: mi-
nister).«.

4. člen
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b, 6.c in 6.č člen, ki 

se glasijo:

»6.a člen
Lastništvo domače mačke se izkazuje z označitvijo mačke 

na predpisan način ter z vpisom mačke in lastnika v centralni 
register hišnih živali.

Lastnik mačke ob prijavi sporoči, pristojna veterinarska 
organizacija pa v centralni register hišnih živali vnese naslednje 
podatke:

– o mački;
– osebno ime ali firmo, naslov prebivališča ali sedež, 

EMŠO ali matično številko pravne osebe ter kontaktne podatke 
lastnika mačke;

– osebno ime, naslov prebivališča, EMŠO in kontaktne 
podatke fizične osebe, ki je v pravni osebi določena kot skrbnik 
mačke.

Lastnik mačke sporoči:
– pristojni veterinarski organizaciji spremembo lastništva 

mačke, pogin ali evtanazijo mačke, če ni izvedena v pristojni 
veterinarski organizaciji;

– pristojni veterinarski organizaciji ali zavetišču pobeg ali 
odtujitev mačke.

Pristojna veterinarska organizacija in zavetišče podatke 
iz prejšnjega odstavka vneseta v centralni register hišnih živali.

Način označitve iz prvega odstavka tega člena in podrob-
nejše podatke o mački iz prve alineje drugega odstavka tega 
člena, ki se vodijo v centralnem registru hišnih živali, predpiše 
minister.

6.b člen
Vrste prostoživečih živalskih vrst, ki so po svoji naravi 

nevarne zaradi velikosti, neobvladljivosti, ki izločajo človeku 
nevarne strupe, in vrste živali, katerih zadrževanje v ujetništvu 
je z vidika zadovoljevanja njihovih etoloških potreb zahtevno, 
se določijo na seznamu prepovedanih vrst živali. Take živali 

lahko poseduje le živalski vrt, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, 
ki urejajo ohranjanje narave.

Če žival iz prejšnjega odstavka poseduje druga pravna 
ali fizična oseba ali se taka žival najde, inšpektor za ohranjanje 
narave tako žival odvzame in jo odda v živalski vrt iz prejšnjega 
odstavka ali zunaj Republike Slovenije, če to ni mogoče, pa 
odredi usmrtitev.

Seznam prepovedanih vrst živali določi minister v soglas-
ju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za posedovanje in 
ravnanje z živalmi v postopkih.

6.c člen
Fizične in pravne osebe lahko posedujejo živali živalskih 

vrst, ki so udomačene ali po svoji naravi niso nevarne zaradi 
velikosti, neobvladljivosti, ne izločajo človeku nevarnih strupov 
in niso zahtevne za oskrbo ter so določene na seznamu dovo-
ljenih vrst živali.

Seznam dovoljenih vrst živali določi minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za ohranjanje narave.

Na seznam iz prejšnjega odstavka se lahko dodatno uvrsti 
živalska vrsta, ki ni uvrščena na seznam prepovedanih vrst 
živali in za katero je mogoče dokazati:

1. da ta vrsta živali ne predstavlja posebne nevarnosti 
za življenje ali zdravje ljudi (zaradi agresivnosti, strupenosti, 
velikosti, neobvladljivosti ipd.);

2. da ta vrsta ne predstavlja tveganja za biodiverziteto in 
ohranitev okolja, ker ne obstajajo znaki, da bi se osebki, ki iz 
ujetništva pobegnejo v naravo, lahko prilagodili in predstavljali 
nevarnost za biodiverziteto oziroma nevarnost za ohranitev 
okolja;

3. da je mogoče za živali te vrste enostavno zagotavljati 
dobrobit v smislu zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev ter 
oskrbe ob upoštevanju njihovih bistvenih fizioloških, etoloških 
in ekoloških potreb;

4. da je na voljo dovolj poljudnih podatkov (bibliografskih 
enot) o bivalnih pogojih in oskrbi osebkov te vrste v ujetništvu.

Pobudo za spremembo seznama dovoljenih vrst živali 
lahko poda pravna ali fizična oseba, ki pisni predlog s stro-
kovno utemeljitvijo vseh točk iz prejšnjega odstavka pošlje na 
ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, ki prejeto pobudo pošlje 
v mnenje strokovnemu svetu za zaščito živali.

Mnenje strokovnega sveta vsebuje oceno okoliščin iz 
vseh točk tretjega odstavka tega člena in mnenje o primernosti 
uvrstitve vrste na seznam dovoljenih vrst živali.

O negativnem mnenju strokovnega sveta za zaščito živali 
ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, seznani pobudnika. Vse-
bina mnenja se objavi na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave.

6.č člen
Živali, ki niso na seznamu iz tretjega odstavka 6.b člena 

tega zakona ali drugega odstavka prejšnjega člena, lahko po-
leg živalskega vrta iz prvega odstavka 6.b člena tega zakona 
poseduje tudi:

– živalskemu vrtu podoben prostor, ki izpolnjuje pogoje po 
predpisih, ki urejajo ohranjanje narave;

– pravna ali fizična oseba, ki poseduje in uporablja te 
živali v skladu s predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo.

Če žival iz prejšnjega odstavka poseduje druga pravna 
ali fizična oseba ali je taka žival najdena, inšpektor, pristojen 
za ohranjanje narave, tako žival odvzame in jo odda fizični ali 
pravni osebi iz prejšnjega odstavka ali zunaj Republike Slove-
nije, če to ni mogoče, pa odredi usmrtitev.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za posedovanje in 
ravnanje z živalmi v postopkih.«.

5. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
Skrbniki živali in osebe, ki pri opravljanju dejavnosti, po-

vezanih z živalmi, prihajajo z njimi v neposreden stik, morajo 
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imeti osnovno znanje o potrebah živali glede vode, hrane, 
primernega okolja, vrsti značilnega obnašanja ter o predpisih 
glede dobrobiti in zaščite živali (v nadaljnjem besedilu: osnovno 
znanje o živalih).

Če skrbnik živali ustrezno skrbi za svojo žival oziroma 
ustrezno ravna z njo, se šteje, da ima ustrezno osnovno znanje 
o živali.

Ne glede na prejšnji odstavek je za skrbnike rejnih živali 
za pridobitev osnovnega znanja o živalih obvezno usposablja-
nje iz četrtega odstavka tega člena, če tako določa predpis 
Skupnosti.

Osebe, ki pri opravljanju dejavnosti, povezanih z živalmi, 
prihajajo z njimi v neposreden stik, osnovno znanje o živalih 
pridobijo na usposabljanjih, za katera upravni organ, pristojen 
za veterinarstvo, potrdi program in izvajalca. Udeleženci po 
opravljenem usposabljanju opravijo izpit in pridobijo potrdilo o 
opravljenem usposabljanju, ki velja deset let.

Ne glede na drugi, tretji in četrti odstavek tega člena se 
za osebe, ki so uspešno zaključile izobraževanje po učnih pro-
gramih, v katere so bile vključene vsebine iz prvega odstavka 
tega člena na poklicnih, srednjih, visokošolskih strokovnih ali 
univerzitetnih programih izobraževanja, šteje, da imajo že pri-
dobljeno osnovno znanje o živalih, če ni s predpisom iz tretjega 
odstavka tega člena določeno drugače.

Skrbnik živali, ki mu je s pravnomočno odločbo ugoto-
vljena kršitev prvega oziroma drugega odstavka prejšnjega 
člena in mu je odvzeta ena ali več živali zaradi zaščite njihove 
dobrobiti, pa želi posedovati žival, mora pridobiti osnovno zna-
nje o živalih na usposabljanju iz četrtega odstavka tega člena.

Usposabljanja iz četrtega odstavka tega člena izvajajo 
pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost izobra-
ževanja in izpolnjujejo pogoje glede strokovne usposobljenosti 
predavateljev, glede prostorov in opreme ter predložijo program 
usposabljanja, ki ga odobri upravni organ, pristojen za veteri-
narstvo. O izvedenih usposabljanjih vodijo evidenco, ki vsebuje 
naslednje podatke o udeležencih usposabljanj: osebno ime, 
naslov prebivališča, datum rojstva, vrsto in vsebino usposa-
bljanja ter datum usposabljanja in zaporedno številko potrdila 
o opravljenem usposabljanju.

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se obdelujejo za 
vodenje in vzdrževanje evidence o izvedenih usposabljanjih, 
usposobljenih osebah in za odločanje v skladu s tem zakonom 
ter se hranijo za obdobje veljavnosti potrdila o opravljenem 
usposabljanju.

Podrobnejše vsebine programov usposabljanj, pogoje za 
predavatelje in podrobnejše vsebine glede evidenc o izvedenih 
usposabljanjih predpiše minister.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za osebe iz 20.b čle-
na tega zakona ter za vodnike in konjenike oziroma skrbnike 
psov in konj državnih organov, ki osnovno znanje pridobijo v 
specialnih programih usposabljanja v državnih organih.«.

6. člen
V 10. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»Pri oglaševanju psov za namen prodaje ali drugačnega 

načina spremembe lastništva mora ponudnik oglasa navesti 
podatke o označitvi oglaševanega psa ali podatke o izvoru v 
skladu s sedmim odstavkom 6. člena tega zakona za mladiče, 
mlajše od osmih tednov. Ponudnik oglaševalskega prostora 
mora pri objavi oglasov preveriti, ali ponudnik oglasa navaja 
predpisane podatke.«.

7. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
Nevaren pes je pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neob-

vladljivosti ali kaže napadalno vedenje do človeka ali je ugriznil 
človeka oziroma žival.

Ne glede na prejšnji odstavek se za nevarne pse ne 
štejejo:

– službeni psi državnih organov, katerih ugriz je posledica 
izvajanja službene dolžnosti;

– pastirski psi, katerih ugriz se zgodi v času varovanja 
črede ali tropa na označenem ograjenem pašniku;

– pastirski psi, katerih ugriz se zgodi v času varovanja 
črede ali tropa na označenem neograjenem pašniku, kjer je 
čreda s pastirskim psom pod neposrednim nadzorom pastirja;

– pastirski psi, katerih ugriz se zgodi v času premeščanja 
črede ob prisotnosti pastirja;

– psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa 
osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu ozna-
čeno z opozorilnim znakom;

– psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med 
veterinarskimi posegi;

– psi, ki še niso dopolnili šest mesecev in so v tem ob-
dobju ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen v 
centralni register hišnih živali že pred ugrizom.

Uradni veterinar v primerih iz prvega odstavka tega člena 
v inšpekcijskem postopku izda odločbo, da je pes nevaren, 
in ga v centralnem registru hišnih živali označi za nevarnega. 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.«.

8. člen
V 15. členu se v prvem odstavku v deveti alineji za besedo 

»zdravju« doda vejica in besedilo »zlasti pa uporaba, prodaja in 
trženje naprav za daljinsko upravljanje ali avtomatskih naprav, 
ki se pritrdijo na žival in ob aktiviranju povzročijo električni šok«.

Dvajseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– oddaja več kot enega psa letno, ki ne izhaja iz lastne 

vzreje, za denarno nadomestilo;«.
V dvaindvajseti alineji se pika nadomesti s podpičjem, za 

njo pa se doda nova triindvajseta alineja, ki se glasi:
»– privezovanje psov.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek so dovoljena naslednja 

ravnanja:
a) odlov živali v skladu s predpisi, ki urejajo lovstvo in 

ribištvo;
b) odvzem živali iz narave v skladu s predpisi, ki urejajo 

ohranjanje narave, lovstvo in ribištvo;
c) sokolarjenje v skladu s predpisi o lovstvu;
č) začasno zadrževanje avtohtonih vrst prostoživečih ži-

vali v ujetništvu z namenom doselitve ali ponovne naselitve te 
vrste v naravno okolje;

d) streljanje gojene divjadi v oborah, kadar živali ni mogo-
če fiksirati z namenom zakola oziroma bi to dejanje ogrožalo 
varstvo in zaščito ljudi oziroma živali;

e) omama, anestezija ali usmrtitev nevarnih živali, če je to 
povezano z varstvom in zaščito ljudi oziroma živali;

f) oddaja psa, ki ne izhaja iz lastne vzreje, za denarno 
nadomestilo, če gre za psa iz zavetišča ali za psa v lasti dr-
žavnih organov;

g) privezovanje psov zaradi zagotavljanja nadzora in fi-
zičnega varstva na javnih mestih, zaradi oskrbe, zdravljenja 
ali šolanja, med vadbo v okviru tekmovanj, lova ali drugih 
dejavnosti, v katerih je pes udeležen, za počitek ali prenočitev 
na potovanju ali pri bivanju na območjih, kjer je vstop psom 
prepovedan;

h) privezovanje psov s širokimi ovratnicami, ki niso na 
zateg ali z oprsnicami na vodoravno vodilo, ki je dolgo najmanj 
pet metrov in je najmanj dva metra nad tlemi, s privezom, ki 
psu omogoča najmanj štiri metre gibanja v obe stranski smeri 
od vodoravnega vodila.«.

9. člen
V 26. členu se v prvem odstavku 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. iz veterinarske presoje izhaja, da je žival v agoniji, ne-

ozdravljivo bolna, ima poškodbo večje stopnje ali nepopravljivo 
motnjo v obnašanju, ki ji povzroča trpljenje;«.
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12. točka se črta.
Dosedanje 13. do 21. točka postanejo 12. do 20. točka.
Dosedanja 22. točka, ki postane 21. točka, se spremeni 

tako, da se glasi:
»21. gre za odvzete ali najdene živali iz 6.b in 6.č člena 

tega zakona, za katere ni mogoče zagotoviti bivanja in name-
stitve pod predpisanimi pogoji;«

V drugem odstavku se za besedo »volne« črta vejica in 
besedilo »kože, krzna«.

10. člen
V drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 26.a člena, 

tretjem odstavku 26.c člena in petem odstavku 28. člena se 
besedilo »centralni register psov« v vseh sklonih nadomesti 
z besedilom »centralni register hišnih živali« v vseh sklonih.

11. člen
V 29. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odsta-

vek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavetišče po najdbi označene zapuščene živali preveri 

lastništvo v centralnem registru hišnih živali in v 24 urah obvesti 
lastnika najdene živali na kontaktne podatke, ki so navedeni v 
centralnem registru hišnih živali.«.

12. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:

»31. člen
Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dotedanji 

skrbnik živali, če ni s predpisi določeno drugače. Če skrbnik ži-
vali ni znan oziroma če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije 
stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, 
če ni zagotovila zavetišča.

Zapuščena žival se namesti v zavetišče na območju ob-
čine, kjer je bila najdena, oziroma v zavetišče, ki zanjo izvaja 
javno službo oskrbe zapuščenih živali.

Če je občina zagotovila predpisano število mest za za-
puščene živali, vendar zavetišče zapuščenih živali ne more 
sprejeti, uradni veterinar odredi namestitev živali v drugo naj-
bližje zavetišče na stroške imetnika zavetišča, ki živali ne more 
sprejeti.

Imetnik zavetišča, ki žival odda, lahko zaračuna novemu 
skrbniku pavšalni znesek za oskrbo živali v skladu s cenikom 
zavetišča.

Občina krije stroške:
– odlova in prevoza živali;
– veterinarskega pregleda živali ob namestitvi;
– veterinarske oskrbe živali ob namestitvi, če je ta po-

trebna;
– označitve, sterilizacije in kastracije živali in
– stroške dnevne oskrbe živali v zavetišču za prvih 30 dni, 

razen v primerih iz tretjega odstavka tega člena.
Po 30. dnevu od namestitve krije nadaljnje stroške dnevne 

oskrbe živali imetnik zavetišča, v katerem je žival nameščena.
V primerih iz tretjega odstavka tega člena:
– krije stroške za prvih 30 dni občina, za katero izvaja 

javno službo oskrbe zapuščenih živali zavetišče, ki živali ne 
more sprejeti;

– po 30. dnevu krije stroške imetnik zavetišča, ki živali ne 
more sprejeti.

Če zapuščene živali ni mogoče oddati, po 120 dneh od 
dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, stroške dnevne oskr-
be živali krije Republika Slovenija.

Stroški dnevne oskrbe živali obsegajo zagotavljanje po-
treb po hrani, vodi in ustrezno veterinarsko oskrbo.

Podrobnejša merila za izračun stroškov iz petega in de-
vetega odstavka tega člena predpiše minister.

Stroški dnevne oskrbe živali ne smejo presegati dejanskih 
stroškov, ki izhajajo iz meril za oblikovanje stroškov. Cenik 
zavetišča potrdi upravni organ, pristojen za veterinarstvo.«.

13. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:

»31.a člen
Občina lahko zagotavlja sofinanciranje izvajanja kastracij 

in sterilizacij lastniških živali ter drugih ukrepov za zagotavljanje 
varnega okolja občanom v zvezi z zapuščenimi živalmi ter za 
spodbujanje odgovornega lastništva hišnih živali.«.

14. člen
Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:

»32.a člen
Zavetišče zdrave, sterilizirane ali kastrirane ter označene 

prostoživeče mačke vrne v okolje v 14 dneh po namestitvi v 
zavetišče, če jih ni mogoče oddati.

Podrobnejše pogoje ravnanja s prostoživečimi mačkami 
v zavetišču določi minister.«.

15. člen
V 38. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda 

nova tretja alineja, ki se glasi:
»– daje mnenja o primernosti uvrstitve vrste živali na se-

znam dovoljenih vrst živali v skladu s 6.c členom tega zakona 
na zahtevo pristojnega organa;«.

Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»Strokovni svet za zaščito živali lahko zaprosi za mnenje 

tudi druge strokovnjake.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 

odstavek.

16. člen
V 43. členu se za četrto alinejo doda nova peta alineja, 

ki se glasi:
»– odrediti usposabljanje v skladu s šestim odstavkom 

7.a člena tega zakona;«.
Dosedanje peta do enajsta alineja postanejo šesta do 

dvanajsta alineja.
Dosedanja dvanajsta alineja, ki postane trinajsta alineja, 

se spremeni tako, da se glasi:
»– odrediti plačilo stroškov v zvezi z zapuščeno živaljo 

skrbniku ali zavetišču oziroma občini, če ni zagotovila zaveti-
šča. Stroški oskrbe za zapuščeno žival, ki je bila odvzeta, se 
založijo iz proračuna Republike Slovenije do pravnomočnosti 
odločbe o odvzemu živali;«.

Dosedanje trinajsta do petnajsta alineja postanejo štirinaj-
sta do šestnajsta alineja.

17. člen
V 45. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku 

za besedilom »pravna oseba« doda vejica, besedilo »ali sa-
mostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z besedilom 
»samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost«.

V 4. točki se beseda »enaindvajsete« nadomesti z besedo 
»triindvajsete«.

5. točka se črta.
Dosedanje 6. do 18. točka postanejo 5. do 17. točka.
V drugem odstavku se za besedilom »podjetnika posa-

meznika« doda besedilo »ali odgovorna oseba posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost«.

V tretjem odstavku se besedilo »centralnega registra 
psov« nadomesti z besedilom »centralnega registra hišnih 
živali«.

18. člen
V 46. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku 

za besedilom »pravna oseba« doda vejica, besedilo »ali sa-
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mostojni podjetnik posameznik« pa se nadomesti z besedilom 
»samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost«.

V drugem odstavku se za besedilom »podjetnika posa-
meznika« doda besedilo »ali odgovorna oseba posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost«.

19. člen
46.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»46.a člen
Z globo od 800 do 33.000 eurov se kaznuje pravna oseba 

ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, ki:

1. kot lastnik psa ne zagotovi označitve psa v skladu s 
prvim odstavkom 6. člena tega zakona;

2. kot lastnik psa ne prijavi lastništva psa v predpisanem 
roku v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona;

3. kot lastnik psa ne posreduje predpisanih podatkov ob 
prijavi psa v skladu s tretjim odstavkom 6. člena tega zakona;

4. kot pristojna veterinarska organizacija ne vnese pred-
pisanih podatkov ob prijavi psa v skladu s tretjim odstavkom 
6. člena tega zakona;

5. kot lastnik psa ne javi spremembe lastništva, pogina 
ali evtanazije psa, odtujitve ali pobega psa v skladu s četrtim 
odstavkom 6. člena tega zakona;

6. kot pristojna veterinarska organizacija ali zavetišče ne 
vnese podatkov iz četrtega odstavka 6. člena tega zakona v 
centralni register hišnih živali (peti odstavek 6. člena zakona);

7. poseduje žival s seznama prepovedanih vrst živali in ne 
gre za živalski vrt, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo 
ohranjanje narave (prvi odstavek 6.b člena zakona);

8. poseduje žival, ki ni na seznamu prepovedanih vrst 
živali niti na seznamu dovoljenih vrst živali, pa ne gre za ose-
be iz prvega odstavka 6.č člena tega zakona (prvi odstavek 
6.č člena zakona);

9. kot skrbnik ne zagotovi katerega od pogojev iz prvega 
odstavka 7. člena tega zakona;

10. kot skrbnik ne zagotavlja postopkov za preprečevanje 
napak v reji, ki povzročajo tehnopatije in motnje v obnašanju 
(drugi odstavek 7. člena zakona);

11. kot oseba, ki pri opravljanju dejavnosti, povezanih z 
živalmi, prihaja z njimi v neposreden stik, ne pridobi osnovnega 
znanja o živalih na usposabljanju iz četrtega odstavka 7.a člena 
tega zakona;

12. kot izvajalec usposabljanja iz četrtega odstavka 
7.a člena tega zakona nima potrjenega programa usposablja-
nja (sedmi odstavek 7.a člena zakona);

13. kot izvajalec usposabljanja iz četrtega odstavka 
7.a člena tega zakona ne vodi evidence v skladu sedmim od-
stavkom 7.a člena tega zakona;

14. ne zagotovi ločene namestitve bolnih, poškodovanih 
ali onemoglih živali (drugi odstavek 8. člena zakona);

15. proda, odda ali podari hišno žival v nasprotju s prvim 
ali drugim odstavkom 10. člena tega zakona ali če oglašuje pse 
za namen prodaje ali drugačnega načina spremembe lastništva 
v nasprotju s tretjim odstavkom 10. člena tega zakona;

16. kot skrbnik ne zagotovi osamitve, kontracepcije, steri-
lizacije ali kastracije živali v skladu s prvim odstavkom 11. člena 
tega zakona;

17. kot skrbnik ne zagotovi ustrezne vzgoje in šolanja ozi-
roma drugih ukrepov in je žival nevarna okolici (drugi odstavek 
11. člena zakona);

18. kot skrbnik na javnem mestu ne zagotovi fizičnega 
varstva psa tako, da je ta na povodcu (tretji odstavek 11. člena 
zakona);

19. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 20.b člena tega 
zakona;

20. kot izvajalec usposabljanja izvaja usposabljanja v 
nasprotju s tretjim odstavkom 20.b člena tega zakona;

21. kot imetnik zavetišča ne poroča najmanj dvakrat letno 
o opravljenih nalogah lokalni skupnosti, za katero izvaja javno 

službo, ter enkrat letno upravnemu organu, pristojnemu za 
veterinarstvo (četrti odstavek 28. člena zakona);

22. kot imetnik zavetišča zaračuna novemu skrbniku pa-
všalni znesek, ki ni v skladu s cenikom zavetišča (četrti odsta-
vek 31. člena zakona).

Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba občine, če občina ne zagotavlja oskrbe zapuščenih živali 
v skladu s 27. členom tega zakona.

Z globo od 400 do 1.600 eurov se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

Z globo od 200 do 400 eurov se kaznuje posameznik, ki 
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.

20. člen
Za 46.a členom se doda nov 46.b člen, ki se glasi:

»46.b člen
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-

reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
Ne glede na prvi in drugi odstavek spremenjenega 6. čle-

na zakona lastniki tistih psov, ki so ob uveljavitvi tega zakona 
starejši od osmih tednov in mlajši od treh mesecev, zagotovijo 
označitev psa v skladu s prvim in drugim odstavkom 6. člena 
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20).

22. člen
Fizična ali pravna oseba, ki ob začetku uporabe novega 

6.b člena zakona poseduje žival živalske vrste, ki je uvrščena 
na seznam prepovedanih vrst živali, lahko poseduje to žival do 
njene naravne smrti, če v šestih mesecih od začetka uporabe 
novega 6.b člena zakona:

– zagotovi označitev živali in deponiranje odvzetega ma-
teriala za molekularno gensko analizo;

– prijavi označeno žival upravnemu organu, pristojnemu 
za veterinarstvo, ki žival vpiše v centralni register hišnih živali 
ter

– zagotovi izpolnjevanje predpisanih bivalnih razmer in 
oskrbo v skladu s predpisom, ki ureja bivalne razmere in oskrbo 
živali prostoživečih vrst v ujetništvu.

Ob prijavi iz druge alineje prejšnjega odstavka se sporoči 
naslednje podatke:

– o vrsti, spolu in starosti živali;
– osebno ime ali firmo, naslov prebivališča ali sedež, 

EMŠO ali matično številko pravne osebe ter kontaktne podatke 
lastnika.

Ne glede na prvi odstavek tega člena označitev ni po-
trebna, če je žival že označena v skladu s predpisom, ki ureja 
označevanje živali prostoživečih vrst v ujetništvu.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 
tega člena se z živaljo po izteku roka ravna v skladu z drugim 
odstavkom novega 6.b člena zakona.

Če imetnik živali iz prvega odstavka tega člena ne želi več 
posedovati, jo lahko proda ali odda živalskemu vrtu ali zunaj 
Republike Slovenije, o prodaji ali drugi spremembi lastništva pa 
mora obvestiti upravni organ, pristojen za veterinarstvo.

23. člen
Fizična ali pravna oseba, ki ob začetku uporabe novega 

6.č člena zakona ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 
novega 6.č člena zakona in poseduje žival ali živali živalskih 
vrst, ki niso uvrščene na seznam dovoljenih vrst živali ali na 
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seznam prepovedanih vrst živali, lahko poseduje te živali do 
njihove naravne smrti, če v šestih mesecih od začetka uporabe 
novega 6.č člena zakona:

– zagotovi označitev živali;
– prijavi označeno žival upravnemu organu, pristojnemu 

za veterinarstvo, ki žival vpiše v centralni register hišnih živali 
ter

– zagotovi izpolnjevanje predpisanih bivalnih razmer in 
oskrbo v skladu s predpisom, ki ureja bivalne razmere in oskrbo 
živali prostoživečih vrst v ujetništvu.

Ob prijavi iz druge alineje prejšnjega odstavka se sporoči 
naslednje podatke:

– o vrsti, spolu in starosti živali;
– osebno ime ali firmo, naslov prebivališča ali sedež, 

EMŠO ali matično številko pravne osebe ter kontaktne podatke 
lastnika.

Ne glede na prvi odstavek tega člena označitev ni po-
trebna, če je žival že označena v skladu s predpisom, ki ureja 
označevanje živali prostoživečih vrst v ujetništvu.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 
tega člena se z živalmi po izteku roka ravna v skladu z drugim 
odstavkom novega 6.č člena zakona.

Če imetnik živali iz prvega odstavka tega člena ne želi več 
posedovati, jo lahko proda ali odda živalskemu vrtu, osebam iz 
prvega odstavka novega 6.č člena zakona ali zunaj Republike 
Slovenije, o prodaji ali drugi spremembi lastništva pa mora 
obvestiti upravni organ, pristojen za veterinarstvo.

24. člen
Ne glede na 22. in 23. člen tega zakona, smejo osebe, ki 

imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno dovoljenje za gojitev 
v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, gojiti te živali 
do izteka veljavnosti dovoljenja za gojitev oziroma najdlje pet 
let od uveljavitve tega zakona.

25. člen
Občine zagotovijo izvajanje javne službe v skladu z dru-

gim odstavkom spremenjenega 31. člena zakona najpozneje v 
enem letu od uveljavitve tega zakona.

26. člen
Postopki glede zapuščenih hišnih živali, začeti pred uve-

ljavitvijo tega zakona, se končajo v skladu z Zakonom o zaščiti 
živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 
21/18 – ZNOrg in 92/20).

27. člen
Minister izda predpise iz osmega odstavka spremenje-

nega 6. člena, petega odstavka novega 6.a člena, devetega 
odstavka novega 7.a člena, desetega odstavka spremenjenega 
31. člena in drugega odstavka novega 32.a člena zakona v 
dveh letih od uveljavitve tega zakona.

Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje 
narave, izda predpisa iz tretjega odstavka novega 6.b člena 
in drugega odstavka novega 6.c člena zakona v enem letu od 
uveljavitve tega zakona.

28. člen
Novi 6.b, 6.c, 6.č in 7.a člen zakona ter 7., 8., 11., 12., 

13. in 14. točka spremenjenega 46.a člena zakona se začnejo 
uporabljati 18 mesecev od uveljavitve tega zakona.

Nova triindvajseta alineja prvega odstavka ter točki g) in 
h) spremenjenega drugega odstavka 15. člena zakona in spre-
menjena 4. točka prvega odstavka 45. člena zakona v delu, ki 
se nanaša na novo triindvajseto alinejo 15. člena zakona, se 
začnejo uporabljati 1. januarja 2023.

29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 510-05/21-5/25
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EPA 1867-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije
Branko Simonovič

podpredsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2994. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov 
med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo ter ve-
rodostojno evropsko voditeljstvo prejme

DR. ANGELA MERKEL, 
predsednica Vlade Zvezne republike Nemčije,

RED ZA IZREDNE ZASLUGE.

Št. 094-02-11/2021-1
Ljubljana, dne 1. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

2995. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Kubi

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Kubi

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Kubi s sedežem v Ottawi postavim 
Andreja Gregorja Rodeta.

Št. 501-03-16/2021-2
Ljubljana, dne 27. septembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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VLADA
2996. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode 

iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe 
kopališča v Termah Gaja

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 136. člena in 
137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – 
ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 
in 65/20), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) in 
drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o koncesiji za rabo termalne vode  

iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe 
kopališča v Termah Gaja

I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE

1. člen
(predmet koncesije)

(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vla-
da Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli 
koncesijo za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe ko-
pališča v Termah Gaja (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz vr-
tine JAN-1/04 (ID-znak 369–178/8-0; koordinate X: 147328,67, 
Y: 567653,18, Z: 254,85).

(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovolje-
na letna količina rabe termalne vode iz vrtine JAN-1/04, je 
220.752 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok termalne 
vode iz vrtine JAN-1/04 je 7,0 l/s.

(3) Koncesija se podeli za rabo termalne vode za ogre-
vanje s klasifikacijsko številko 4.2.1. in za potrebe dejavnosti 
bazenskega kopališča s klasifikacijsko številko 3.1.2. v skladu 
s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in 
naplavin.

(4) Razmejitev največje dovoljene skupne letne količine 
med rabama termalne vode iz prejšnjega odstavka se podrob-
neje določi v koncesijski pogodbi.

(5) Območje koncesije obsega območje vrtine JAN-1/04 
in zajema termalno vodo iz vodnega telesa podzemne vode 
zahodne Slovenske gorice (VTPodV_3015), in sicer iz tretjega 
vodonosnika – termalni vodonosniki v globljih terciarnih sedi-
mentih in predterciarni podlagi.

(6) Napajalno območje vrtine JAN-1/04 iz prvega odstav-
ka tega člena in meja tega območja se prikažeta na digitalnem 
podatkovnem sloju v državnem koordinatnem sistemu in obja-
vita v informacijskem sistemu okolja.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

2. člen
(začetek in trajanje koncesije)

(1) Koncesija se podeli za 30 let.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči 

z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki 

ureja vode.

3. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)

Koncesija se podeli osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje 

dejavnosti kopališč;
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne 

dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami;
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja 

ali likvidacijski postopek;
– ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge pri-

silne odločbe;
– ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila 

izdana izvršljiva sodna odločba za kaznivo dejanje, ali izvršljiva 
sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati 
dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije.

4. člen
(pogoji za izvajanje koncesije)

(1) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: 
koncesionar), mora izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na 
drugo dovoljeno posebno rabo vode.

(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati 
naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima 
in načina rabe termalne vode:

1. zagotavljati, da največja dovoljena letna količina rabe 
termalne vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe termal-
ne vode iz 1. člena te uredbe nista presežena;

2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči po-
slabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in 
količinskega stanja vodnega telesa termalne vode, določenega 
v skladu s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda;

3. imeti črpališče urejeno tako, da je preprečen vnos 
onesnaževal v vodonosnik;

4. zagotavljati, da je izkoristek toplotne energije odvzete 
termalne vode več kakor 70 % v skladu s Prilogo 1, ki je se-
stavni del te uredbe;

5. dejavnost izvajati tako, da nastanejo le občasne spre-
membe toka termalne vode ali stalne spremembe toka le na 
omejenem območju, vendar pa to ne sme povzročiti vdora 
druge vode ter stalnega in jasno izraženega umetnega trenda 
sprememb toka, zaradi česar bi taki vdori lahko nastali pozneje;

6. zagotavljati monitoring v skladu s 7. členom te uredbe 
in Prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe;

7. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja 
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja;

8. uporabljati termalno vodo izključno za lastne potrebe, 
za katere se podeljuje koncesija;

9. izpolnjevati pogoje in izvajati ukrepe za preprečevanje 
škodljivih vplivov na stanje rib.

(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati 
naslednja naravovarstvena pogoja:

1. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vo-
dnih in obvodnih ekosistemov, ter

2. preprečiti škodljive vplive ter ogrožanje naravnih vre-
dnot in območij, varovanih po predpisih, ki urejajo ohranjanje 
narave.

(4) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati 
naslednje druge pogoje:

1. zagotavljati varstvo objektov in naprav za rabo termalne 
vode ter njihovo redno vzdrževanje;

2. vzpostaviti stalni nadzor nad objekti in napravami za 
rabo termalne vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim 
osebam koncesionarja;

3. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega moni-
toringa podzemnih voda na vrtini iz prvega odstavka 1. člena 
te uredbe;

4. zagotavljati enkrat na dan (on-line) prenos podatkov 
iz Priloge 2 te uredbe v podatkovno zbirko Agencije Republike 
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija);

5. po navodilu koncedenta sodelovati pri izvajanju krat-
kotrajne (do 24-urne) popolne prekinitve odvzema vode, ki jo 
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zaradi ocenjevanja količinskega stanja termalne vode pravilo-
ma enkrat letno hkrati izvedejo vsi koncesionarji, ki odvzemajo 
vodo iz istega vodonosnika (prekinitveni test);

6. zagotoviti koncedentu brezplačni dostop do podatkov o 
opravljenih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi;

7. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se 
nanašajo na rabo vode;

8. vzdrževati ali sanirati vrtino, izvedeno pri raziskavah 
vodnega vira, ki je predmet koncesije;

9. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukre-
pov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega de-
lovanja voda, ali pri intervencijskih in sanacijskih ukrepih ob 
naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda in

10. redno odstranjevati plavje in odvzemati naplavine na 
območju najmanj 10 m gorvodno in dolvodno od posameznega 
izpusta odpadne vode v površinske vode.

(5) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi, 
vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe termalne vode, v dolo-
čenem obdobju prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram, 
če pride do:

1. značilnega trenda zniževanja gladine termalne vode, ki 
zajema najmanj šestletno obdobje;

2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih spre-
memb režima toka termalne vode;

3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sis-
tema ali

4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske 
vode.

(6) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na 
podlagi podatkov monitoringa iz 7. člena te uredbe ali ga o njih 
obvesti pristojni upravni organ.

III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA

5. člen
(vodenje ločenega računovodstva)

Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za de-
javnost koncesije in evidenco odvzetih količin termalne vode.

6. člen
(poslovnik)

Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje 
vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.

7. člen
(monitoring)

(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki vklju-
čuje monitoring odvzetih količin termalne vode in vpliva rabe 
vode ter nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine v skladu 
z zahtevami iz Priloge 2 te uredbe.

(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za tri zapore-
dna koledarska leta pripravi koncesionar, potrdi pa agencija (v 
nadaljnjem besedilu: program monitoringa).

(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo mo-
nitoring podzemnih in površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo 
meroslovje.

(4) Koncesionar predloži agenciji v potrditev program mo-
nitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom 
novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa. 
Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu po njego-
vem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni 
pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in Prilogo 2 te ured-
be, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev 
in priporočil agenciji poslati popravljeni program monitoringa.

(5) Koncesionar v skladu s Prilogo 2 te uredbe najpozneje 
do 28. februarja tekočega leta pošlje agenciji poročilo o meri-
tvah, obdelavi podatkov in rezultatih izvajanja monitoringa za 
preteklo leto.

(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni 

opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero 
se poročilo nanaša,

– rezultate monitoringa za preteklo leto po posameznih 
sestavnih delih monitoringa in parametrih ter

– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov moni-
toringa.

(7) Vzorec obrazca poročila iz petega odstavka tega člena 
je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

8. člen
(hramba dokumentacije)

Koncesionar hrani dokumentacijo, potrebno za izvajanje 
monitoringa iz prejšnjega člena, in dokumentacijo v zvezi s 
plačili za koncesijo najmanj pet let po prenehanju koncesije.

9. člen
(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije)

(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede vse ukre-
pe v skladu z zakonom, ki ureja vode.

(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo 
v koncesijski pogodbi.

IV. PODELITEV KONCESIJE

10. člen
(postopek podelitve koncesije)

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za vode 

(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega 

roka predložena najmanj ena veljavna prijava.
(5) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna 

in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni 
razpis ne uspe, se lahko ponovi.

(6) Predlog o izbiri koncesionarja se pripravi po pridoblje-
nem mnenju strokovne komisije.

(7) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Člane stro-
kovne komisije imenuje minister, pristojen za vode.

(8) Člani strokovne komisije ne smejo biti s prijavitelji na 
javni razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) ali zaposlenimi 
pri prijaviteljih v poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni 
ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski ali 
partnerski zvezi, svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi 
je zakonska ali partnerska zveza že prenehala, ali živeti z njimi 
v zunajzakonski skupnosti ali nesklenjeni partnerski zvezi. V 
strokovno komisijo prav tako ne sme biti imenovana oseba, ki 
je bila zaposlena pri prijavitelju ali je kako drugače delala za 
prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sode-
lovanja še niso pretekla tri leta.

(9) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno ko-
misijo vsak član potrdi s pisno izjavo. Če član pozneje izve 
za razlog iz prejšnjega odstavka, mora takoj predlagati svojo 
izločitev. Izločenega člana strokovne komisije zaradi razlogov 
iz prejšnjega odstavka nadomesti nadomestni član strokovne 
komisije, ki ga imenuje minister, pristojen za vode.

(10) Člani strokovne komisije ne smejo neposredno ko-
municirati s prijavitelji, temveč le posredno prek ministrstva.

11. člen
(vsebina javnega razpisa)

Javni razpis vsebuje:
1. podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet in predvideni obseg koncesije,
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4. pogoje za pridobitev koncesije,
5. podatke, ki jih mora vsebovati prijava na javni razpis, in 

dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na javni razpis,
6. začetek in trajanje koncesije,
7. način dostopa do razpisne dokumentacije,
8. čas in kraj oddaje prijave na javni razpis,
9. naslov, prostor, dan in uro javnega odpiranja prijav na 

javni razpis,
10. prednostna merila za izbiro koncesionarja,
11. postopek za izbiro koncesionarja,
12. rok za izbiro koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri 

koncesionarja,
14. podatke o odgovorni osebi za dajanje informacij med 

javnim razpisom.

12. člen
(prednostna merila za izbiro koncesionarja)

Prednostni merili, ki se upoštevata pri izbiri koncesionarja 
na podlagi javnega razpisa, sta:

– lastninska ali druga stvarna pravica na nepremičninah, 
ki so potrebne za dejavnost ogrevanja in kopališke dejavnosti, 
ter

– ponujena višina plačila za koncesijo, ki ne sme biti nižja 
od višine, določene v 16. členu te uredbe.

13. člen
(odločba o izboru)

(1) Koncesija se podeli z odločbo o izboru na podlagi 
javnega razpisa.

(2) Odločba o izboru koncesionarja se odpravi, če v 90 
dneh od njene dokončnosti koncesijska pogodba ni sklenjena 
zaradi razlogov na strani koncesionarja.

V. KONCESIJSKA POGODBA

14. člen
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)

(1) Razmerja med koncedentom in koncesionarjem se 
podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe 
pogodbeni stranki.

(3) V koncesijski pogodbi se podrobneje določijo ukrepi in 
pogoji iz 4. člena te uredbe na podlagi podatkov o:

1. globini črpanja in temperaturi termalne vode na ustju 
vrtine ter

2. stanju termalne vode na vodnem telesu iz 1. člena te 
uredbe.

(4) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko 
pogodbo veljajo določbe te uredbe.

VI. PLAČILO ZA KONCESIJO

15. člen
(opredelitev plačila za koncesijo)

(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako 
leto rabe vode.

(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z 
dnem začetka izvajanja koncesije.

(3) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve konce-
sijske pogodbe.

16. člen
(višina plačila za koncesijo)

(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko 
leto posebej.

(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledar-
sko leto izračuna po naslednji enačbi:

Vkoncesija = 0,15 × C × ((Qdej + Qvod_prav)/2) × ∆T × 4,2 × D,

pri čemer je:
– Vkoncesija: višina plačila za koncesijo, izražena v eurih;
– C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi 

iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz kurilne vrednosti 
ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra 
lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred 
letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna 
letna cena za 1 MJ toplote je izražena v eurih;

– Qdej: letna količina iz vseh vrtin odvzete termalne vode v 
m3 oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko niso 
na voljo meritve načrpane termalne vode, izražene brez enote 
za količino (m3);

– Qvod_prav: obseg vodne pravice v m3 iz drugega odstavka 
1. člena te uredbe, ki določa največjo dovoljeno letno prostorni-
no (količino) v m3, izraženo brez enote za količino (m3);

– ∆T: temperaturna razlika med povprečno letno tempera-
turo termalne vode na ustju vrtine in med 12 °C, izražena brez 
enote za stopinje (°);

– D: faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe 
vode.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se višina plačila za 
koncesijo v primeru vračanja neonesnažene termalne vode v 
vodonosnik za posamezno koledarsko leto izračuna po nasle-
dnji enačbi:

Vkoncesija_R = 0,15 × C × ((Qdej – 80 % Qvrnjene) + (Qvod_prav – 
80 % Qvrnjene))/2 × ∆T × 4,2 × D,

pri čemer:
– je Qvrnjena: letna količina vrnjene termalne vode v vodo-

nosnik v m3, izražena brez enote za količino (m3);
– spremenljivke Vkoncesija, C, Qdej, Qvod_prav, ∆T in D pome-

nijo enako, kakor je določeno v prejšnjem odstavku.
(4) Poročanje o količini vrnjene neonesnažene termalne 

vode iz prejšnjega odstavka se podrobneje uredi s koncesijsko 
pogodbo.

17. člen
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote 

posebne rabe vode (D))
(1) Povprečno letno ceno toplote za 1 MJ toplote (C) in 

faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) iz 
prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(2) Spremembo povprečne letne cene toplote za 1 MJ 
toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe 
vode (D) določi vlada najpozneje do 31. decembra tekočega 
leta za naslednje leto v skladu s prejšnjim odstavkom.

18. člen
(pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila  

za koncesijo)
(1) Koncesionar Direkciji Republike Slovenije za vode 

(v nadaljnjem besedilu: direkcija) vsako leto najpozneje do 
28. februarja pošlje podatke, potrebne za izračun plačila za 
koncesijo iz 16. člena te uredbe, za preteklo leto.

(2) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku 
iz prejšnjega odstavka, se za izračun plačila za koncesijo upo-
rabijo podatki, ki jih ima na voljo direkcija.

19. člen
(način plačila za koncesijo)

(1) Koncesionar med letom za koncesijo plačuje na podla-
gi računa v obliki dveh akontacij, in sicer na podračun, določen 
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s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih 
dajatev ter drugih javnofinančnih prihodkov.

(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zne-
ska, izračunanega po enačbi iz 16. člena te uredbe, pri čemer 
se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne 
vrednosti enote posebne rabe vode (D), določena na podlagi 
17. člena te uredbe. Vrednosti ∆T in Qdej se pridobita iz podat-
kov iz prejšnjega člena za preteklo leto.

(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni 
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v 
decembru.

(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma 
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamu-
dne obresti.

(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo, 
direkciji v 30 dneh po prenehanju izvajanja koncesije pošlje 
podatke iz prejšnjega člena.

20. člen
(poračun)

Morebitna razlika med z akontacijama plačanimi zneski in 
zneskom plačila za koncesijo, določenim v skladu s 16. členom 
te uredbe, se plača tako, kakor je določeno v prvem odstavku 
prejšnjega člena, ali vrne koncesionarju v 60 dneh po izdaji 
poračuna plačil za koncesijo.

VII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
(prvi program monitoringa in prvo poročilo o monitoringu)

(1) Koncesionar prvi program monitoringa iz drugega od-
stavka 7. člena te uredbe pošlje agenciji v potrditev najpozneje 
v šestih mesecih po začetku izvajanja koncesije.

(2) Koncesionar prvo poročilo iz petega odstavka 7. člena 
te uredbe pošlje agenciji najpozneje do 28. februarja leta, ki 
sledi letu potrditve prvega programa monitoringa.

22. člen
(povprečna cena toplote (C) in izhodiščna vrednost enote 

posebne rabe vode (D) v prehodnem obdobju)
Do uveljavitve sklepa iz 17. člena te uredbe znaša pov-

prečna letna cena za 1 MJ toplote (C) 0,026 eura, faktor izho-
diščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) pa 0,5.

23. člen
(prva akontacija plačila za koncesijo)

(1) Ne glede na 19. člen te uredbe se prva akontacija 
plačila za koncesijo obračuna naslednje leto po začetku izva-
janja koncesije.

(2) Za izračun akontacije iz prejšnjega odstavka se upo-
rabijo podatki o dejanski količini odvzete termalne vode v 
tekočem letu, ki jih koncesionar predloži direkciji najpozneje 
do 28. februarja naslednjega leta po sklenitvi koncesijske po-
godbe.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejav-
nost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 104/08).

25. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-40/2021
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-2550-0051

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1: Izračun izkoristka toplotne energije odvzete termalne vode 
 
 
 
 
ɳ = 100 x (Tvodni vir – Todpadna voda)/(Tvodni vir – 12 °C), 
 
 
pri čemer je: 
– ɳ: izkoristek toplotne energije, izražen v %, 
– Tvodni vir: letna povprečna temperatura vode v °C, 
– Todpadna voda: letna povprečna temperatura odpadne vode v °C. 
 
 
V primeru dodatnega ogrevanja odvzete termalne vode se zahteva po doseganju izkoristka toplotne 
energije odvzete termalne vode ne upošteva. 
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Priloga 2: Monitoring 
 
 
I. Splošno 
 
Monitoring iz 7. člena te uredbe vključuje: 
 monitoring odvzetih količin termalne vode ter 
 monitoring vpliva rabe in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine. 
 
Koncesionar mora zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne opreme. 
Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem obdobju programa 
monitoringa.  
 
Koncesionar mora za podatke, za katere je tako določeno v tej prilogi, enkrat na dan (on-line) 
zagotavljati prenos v podatkovno zbirko agencije.  
 
 
II. Monitoring odvzetih količin termalne vode 
 
Z monitoringom odvzetih količin termalne vode se količina odvzete termalne vode spremlja z 
meritvami dejanske količine odvzete termalne vode z ustreznim merilnikom pretoka vode in 
elektronskim zapisovanjem tako, da se trenutna količina in skupna odvzeta količina termalne vode 
lahko kadar koli preverita. 
 
Koncesionar mora enkrat na dan (on-line) zagotavljati prenos podatkov o meritvah v podatkovno 
zbirko agencije. 
 
 
III. Monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine 
 
1. Za ugotavljanje morebitnih sprememb razmer se izvajata monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad 
hidravličnimi značilnostmi objekta za odvzem vode. Pri tem se spremljajo:  
 stopnja količinskega obnavljanja, 
 stalnost fizikalno-kemijskih značilnosti termalne vode in 
 stalnost hidravličnih značilnosti objekta za odvzem termalne vode (v nadaljnjem besedilu: 

objekt). 
 
2. Spremljanje stopnje količinskega obnavljanja  
 
Stopnjo količinskega obnavljanja termalne vode je treba ugotavljati s stalnim spremljanjem gladine 
oziroma tlaka termalne vode, pretoka odvzete vode in njihovega trenda za posamezne objekte ter to 
letno vrednotiti v povezavi z rezultati vsakoletne kratkotrajne hkratne in popolne prekinitve odvzema 
termalne vode v celotnem termalnem vodonosniku (prekinitveni test). 
 
Ugotavljati je treba: 
 razpon gladine termalne vode ter sezonski in dolgoročni trend, 
 odvisnost znižanja gladine in temperature termalne vode od količine črpanja in hidroloških 

razmer, 
 učinke kratkotrajnih popolnih prekinitev rabe (odvzema) termalne vode (prekinitveni test) in 
 doseganje kritične vrednosti gladine termalne vode. 
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Monitoring spremljanja stopnje količinskega obnavljanja je treba izvajati z meritvami: 
 odvzete količine termalne vode iz vrtine za odvzem vode,  
 gladine (tlaka) termalne vode v vrtini za odvzem ter 
 skupne količine odpadne vode iz sistema za mestom, kjer se termalna voda nazadnje uporabi.  
 
Meritev pretoka odvzetih količin vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem trenutne količine 
pretoka in skupne količine načrpane vode najmanj enkrat na uro. Za te meritve morata biti 
zagotovljena elektronsko zapisovanje in enkrat na dan (on-line) prenos podatkov v podatkovno zbirko 
agencije.  
 
Meritve gladine termalne vode na vrtini za odvzem vode se izvajajo s tlačno sondo in elektronskim 
zapisovanjem gladine termalne vode ali na drug način, ki omogoča primerljivo kakovost rezultatov. 
Meritev gladine (tlaka) termalne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov najmanj 
enkrat na uro. Za meritve gladine (tlaka) morata biti zagotovljena elektronsko zapisovanje in enkrat na 
dan (on-line) prenos podatkov v podatkovno zbirko agencije.  
 
Skupna količina odpadne vode se zapisuje najmanj enkrat na dan. Mesto in način merjenja se posebej 
opredelita v programu monitoringa. 
 
3. Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti termalne in odpadne vode 
 
Z analizo fizikalno-kemijskih značilnosti termalne vode iz vrtine za odvzem vode je treba ugotavljati 
kemijsko sestavo in posredno tudi spremembo količinskega stanja (toplotne vrednosti) izkoriščanega 
vodonosnika. 
 
Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti vode je treba izvajati z: 
a) meritvijo temperature termalne vode na ustju vrtine za odvzem vode, 
b) meritvijo temperature odpadne vode na izpustu iz sistema za mestom, kjer se termalna voda 

nazadnje uporabi, 
c) analizo izotopske sestave termalne vode iz vrtine za odvzem vode in 
č)  analizo kemijske sestave termalne vode iz vrtine za odvzem vode. 

 
K točki a: 
Meritev temperature termalne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov najmanj 
enkrat na uro. Za meritve temperature odvzete termalne vode morata biti zagotovljena elektronsko 
zapisovanje in enkrat na dan (on-line) prenos podatkov v podatkovno zbirko agencije.  
 
K točki b: 
Meritev temperature odpadne vode mora biti stalna in zvezna z zapisovanjem podatkov najmanj 
enkrat na uro. Mesto oziroma mesta in način merjenja se posebej opredelijo v programu monitoringa. 
 
K točki c: 
Z analizo izotopske sestave vode je treba ugotoviti vrednosti razmerja med 16O in 18O, razmerje med 
vodikom in devterijem ter količino tricija. Vzorci za analizo izotopske sestave vode se prvič odvzamejo 
v prvem letu izvajanja koncesije. Vzorčenje termalne vode za analizo izotopske sestave vode je treba 
opraviti vsako leto v prvem triletnem programu monitoringa med ustaljenim režimom odvzemanja. V 
nadaljnjih letih se analiza opravlja vsako tretje leto za razmerje med 16O in 18O ter razmerje med 
vodikom in devterijem, za tricij pa le, če je bil zaznan v prvih treh analizah. Vzorčenje za analizo 
izotopske sestave vode se opravi pogosteje (letno), če se ugotovijo trendi slabšanja stanja (zniževanje 
gladine termalne vode). 
 
Vzorčenje in analiza morata biti izvedena v skladu z metodami iz predpisa, ki ureja monitoring stanja 
podzemnih voda. 
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K točki č: 
Ob vsakem vzorčenju za analizo kemijske sestave odvzete termalne vode je treba na mestu objekta 
izmeriti osnovne fizikalno-kemijske lastnosti termalne vode: 
‒ specifično električno prevodnost, 
‒ pH, 
‒ oksidacijsko-redukcijski potencial, 
‒ vsebnost kisika in nasičenost s kisikom ter 
‒ temperaturo vzorčene vode iz vrtine in odpadne vode v izpustu. 
 
Nabor parametrov 1: 
Iz pipe na ustju vrtine za odvzem vode morajo biti enkrat letno ugotovljene vsebnosti za naslednje 
značilne parametre:  
 kalcij (Ca2+),  
 magnezij (Mg2+),  
 kalij (K+),  
 natrij (Na+),  
 hidrogenkarbonat (HCO3

-),  
 klorid (Cl-),  
 sulfat (SO4

2-),  
 fosfat (PO4

3-),  
 nitrat (NO3

-),  
 nitrit (NO2

-),  
 amonij (NH4

+),  
 železo (Fe (skupno)),  
 mangan (Mn (skupni)),  
 sušni preostanek pri 105 °C,  
 kremenica (SiO2),  
 raztopljeni CO2,  
 mineralizacija (TDS – skupne 

raztopljene snovi). 
 

  
Nabor parametrov 2: 
V vzorcu odvzete vode je treba v prvem in tretjem letu izvajanja koncesije, nato pa na vsakih šest let 
ugotoviti tudi naslednje parametre: 
‒ arzen, 
‒ flourid, 
‒ bromid, 
‒ stroncij, 
‒ barij, 
‒ krom (skupni), 
‒ bor, 
‒ litij, 
‒ jodid, 
‒ železo (Fe2+, Fe3+), 
‒ celotni organski ogljik (TOC), 
‒ fenolne snovi, 
‒ mineralna olja (skupno), 
‒ policiklični aromatski ogljikovodiki, 
‒ aromatski ogljikovodiki, 
‒ motnost (NTU), 
‒ prosti CO2, 
‒ raztopljeni H2S. 
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Parametre iz nabora parametrov 2 je treba ugotoviti tudi, če se ugotovijo spremembe značilnih 
parametrov (nabor parametrov 1), ki so enake ali večje od: ± 20 %. Koncesionar lahko v programu 
monitoringa predlaga in utemelji razmeram prilagojeni seznam teh parametrov. 
 
Pri prvem merjenju je treba v odvzeti termalni vodi ugotoviti tudi koncentracijo in izotopsko sestavo 
žlahtnih plinov argona, helija in neona: koncentracijo v cc STP/g in ppm, izotopsko sestavo pa kot 
razmerje 40Ar/36Ar, 3He/4He, R/Ra in 20Ne/22Ne. 
 
Pri določanju vsebnosti analiziranih parametrov je treba upoštevati najnižje razpoložljive meje 
zaznavanja in določanja (meja določljivosti analitske metode). V letnem poročilu o monitoringu je treba 
navesti meje zaznavnosti in določljivosti analitske metode. 
 
Vzorčenje in analiza morata biti izvedena v skladu z metodami iz predpisa, ki ureja monitoring stanja 
podzemnih voda. 
 
4. Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi vrtine 
 
Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta je treba izvajati z: 
a) vzdrževanjem opreme in objektov za rabo termalne vode,  
b) meritvami učinkovitosti in specifične izdatnosti vrtine za odvzem vode,  
c) meritvami statičnih in dinamičnih pogojev v vrtini za odvzem vode. 

 
K točki a: 
Vsa dela in spremembe v ali pri objektu, merilni opremi ali opremi za rabo termalne vode je treba 
zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu odvzetih količin termalne vode. Enkrat 
tedensko je treba preverjati pravilno delovanje merilnih naprav. 
 
K točki b: 
Meritve učinkovitosti in specifične izdatnosti vrtine za odvzem vode je treba opraviti po vnaprej 
izdelanem postopku: gre za kratkotrajni preskus, pri čemer je treba vrtino najprej ugasniti in počakati 
na kvazistabilizacijo gladine ter nato črpati najmanj tri različne količine po nekaj ur, s čimer se 
preizkusijo učinkovitost vrtine in njene morebitne izgube (črpalni poskus). Črpalni poskus mora biti 
prvič izveden v treh mesecih po začetku izvajanja koncesije, če so od zadnjega poskusa pretekla več 
kakor tri leta, in drugič v tretjem letu prvega triletnega obdobja. Nato se črpalni poskus opravlja vsako 
šesto leto. Postopek izvajanja črpalnega poskusa se natančneje opredeli v programu monitoringa 
tako, da se zagotovi primerljivost rezultatov v celotnem obdobju. 
 
K točki c: 
Meritve statičnih in dinamičnih pogojev v vrtini za odvzem vode se izvajajo s spremljanjem gladine 
(tlaka) v času, ko se izvajajo črpalni poskusi iz prejšnje točke ali prekinitveni test iz 5. točke četrtega 
odstavka 4. člena te uredbe. 
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MINISTRSTVA
2997. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi 

delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov 
plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 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) ter 
za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18 in 116/21) 
minister za javno upravo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih 

mest direktorjev s področja javne uprave  
v plačne razrede znotraj razponov  

plačnih razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19, 
78/19, 101/20, 118/20, 121/20, 152/20, 173/20, 44/21, 73/21 
in 81/21) se v Prilogi, v preglednici »Tip osebe javnega prava: 
občina – občinska uprava, Ime delovnega mesta: direktor/
tajnik občinske uprave (OBČ UPR), Razpon plačnega razreda: 
44–56« vrstica
»

75426 OBČINA KAMNIK B017801 Direktor/tajnik 
OBČ UPR

51

«
nadomesti z vrstico

»
75426 OBČINA KAMNIK B017801 Direktor/tajnik 

OBČ UPR
53

«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-857/2021/7
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
EVA 2021-3130-0044

Boštjan Koritnik
minister

za javno upravo

2998. Odredba o določitvi programov strokovnega 
usposabljanja in obdobnega strokovnega 
izpopolnjevanja za varnostnega tehnika

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zaseb-
nem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) minister za notranje 
zadeve izdaja

O D R E D B O
o določitvi programov strokovnega 

usposabljanja in obdobnega strokovnega 
izpopolnjevanja za varnostnega tehnika

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odredba določa program strokovnega usposablja-
nja za varnostnega tehnika in program obdobnega strokovnega 
izpopolnjevanja za varnostnega tehnika.

(2) Program strokovnega usposabljanja za varnostnega 
tehnika je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe, pro-
gram obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega 
tehnika pa je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

2. člen
(prehodna določba)

Strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostne-
ga tehnika, začeta pred uveljavitvijo te odredbe, se končajo v 
skladu z Odredbo o določitvi programa strokovnega usposa-
bljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokov-
nega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika (Uradni list RS, 
št. 80/11).

3. člen
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 
določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjeva-
nja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za 
varnostnega tehnika (Uradni list RS, št. 80/11).

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 604-113/2021/16
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-1711-0068

Aleš Hojs
minister

za notranje zadeve



Uradni list Republike Slovenije Št. 159 / 1. 10. 2021 / Stran 8985 

PRILOGA 1 
 
 

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNOSTNEGA TEHNIKA 
 

 
1. IME KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 
 
Varnostni tehnik/varnostna tehnica 
 
 
2. IME POKLICNEGA STANDARDA 
 
Varnostni tehnik/varnostna tehnica 
 
 
3. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA ZA VKLJUČITEV V PROGRAM 

STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
 

Izpolnjevanje posebnih pogojev, določenih s katalogom strokovnih znanj in spretnosti na podlagi 
predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 
 
4. TRAJANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN TARIFA ZA IZVAJANJE 

 
4.1 Usposabljanje traja 60 ur.  
 
4.2 Tarifa za izvajanje programa znaša 133 točk.  
 
4.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki 
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 
 
5. CILJ PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 

 
Cilj programa strokovnega usposabljanja je pridobiti znanja, spretnosti in kompetence, določene z 
veljavnim katalogom strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnim standardom za nacionalno poklicno 
kvalifikacijo varnostni tehnik/varnostna tehnica. 
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6. VSEBINSKA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV PROGRAMA STROKOVNEGA 
USPOSABLJANJA 
 

 
VSEBINSKI SKLOP 

 
ŠTEVILO UR 

 
SKUPNO 
ŠTEVILO  

UR 
 

Teorija 
 
Normativna ureditev zasebnega 
varovanja 

 
14 

 
14 

 
Sistemi tehničnega varovanja 
 
Osnove tehničnega varovanja  
 
Sistemi video nadzora 
 
Sistemi protivlomnega varovanja 
 
Sistemi pristopne kontrole 
 
Mehansko varovanje v sistemu 
tehničnega varovanja 
 
Požarno varovanje 

 
 
 
8 
 
8 
 
6 
 
4 
 
4 
 
 
6 

 
36 

 
Izvajanje in vzdrževanje 
sistemov tehničnega varovanja 

 
10  

 
10 

 
7. OBLIKE IN METODE DELA PRI PROGRAMU STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
 
Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in metode dela: 
skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava in preučevanje primerov (študija primera). 
 
 
8. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH 
 
 
NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 14 UR  
 
 Predpisi, ki urejajo področje zasebnega varovanja (zakon in podzakonski predpisi) 
 Opredelitev zasebnega varovanja  
 Oblike zasebnega varovanja 
 Strokovna terminologija s področja tehničnega varovanja 
 Dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem 
 Pogoji za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja na področju izvajanja sistemov 

tehničnega varovanja  
 Nošenje delovne obleke in oznak ter uporaba vozil in druge opreme 
 Sistem notranjega nadzora zasebnega varovanja 
 Pristojnosti policije in inšpektorata, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ter drugih 

pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem 
 Ukrepi in druga sredstva ter dolžnosti varnostnika v povezavi z varovanjem človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter izvajanjem sistemov tehničnega varovanja 
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 Vsebine predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter varovanje tajnih podatkov in 
poslovnih skrivnosti v povezavi z zasebnim varovanjem 

 Etični kodeks zasebnega varovanja in osnove komunikacijskih veščin ter dobri poslovni običaji 
 Kazniva ravnanja, ki lahko ogrozijo varovanje objektov 
 Osnove predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter nujni ukrepi za preprečevanje 

najpogostejših tveganj pri delu varnostnega tehnika  
 
 
 
SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA – 36 UR  

 
Osnove tehničnega varovanja: 
 Standardi na področju tehničnega varovanja 
 Načrtovanje tehničnega varovanja (vloga pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, 

varnostnega menedžerja in varnostnega tehnika ter zahteve naročnika) 
 Sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije ter navodil za delo 
 Priprava specifikacije za nabavo tehnične in programske opreme za varovanje 
 Preverjanje brezhibnosti dobavljene tehnične in programske opreme za varovanje 
 Tehnologije na področju komunikacij za prenos podatkov 
 Delovanje in vloga VNC pri izvajanju in vzdrževanju sistema tehničnega varovanja  
 Tehnična sredstva v sistemih varovanja 
 Možnosti in posebnosti tehničnih rešitev  
 Elementi sistemov tehničnega varovanja  
 Osnove biometrije, akustike, optike in elektrotehnike 
 Osnove elektromagnetne združljivosti naprav in lastnosti gradbenih materialov 
 Osnove programiranja varnostnih sistemov 
 Načini osvetljevanja prostorov 
 Načrt sistema tehničnega varovanja  
 Načini izvedbe napeljav 
 Zahteve uporabnika in njihovo usklajevanje z možnostmi tehničnih rešitev 
 Analiziranje in predlaganje sprememb obstoječega sistema tehničnega varovanja ter priprava 

predlogov izboljšav 
 Ocena ogroženosti in ekonomski vidik načinov varovanja 
 Sestavni deli ponudbe 

 
Sistemi video nadzora: 
 Namen in uporaba video-nadzornega sistema 
 Standardi na tem področju 
 Vrste naprav za video nadzor 
 Postavitev in delovanje kamer glede na zahteve varovanja, zahteve naročnika in zakonske 

omejitve 
 Vrste prenosnih poti 
 Preverjanje opreme pred namestitvijo 
 Namestitev in programiranje ter preizkus delovanja video-nadzornega sistema  
 Način shranjevanja posnetkov video-nadzornega sistema in zakonske omejitve 
 Pomen in delovanje 24-urnega snemanja 
 Snemanje in shranjevanje zvočnih zapisov 

 
Sistem protivlomnega varovanja: 
 Namen in uporaba sistemov protivlomnega varovanja 
 Standardi na tem področju 
 Vrste javljalnikov in načini delovanja ter pravilna izbira glede na vrsto ogroženosti 
 Protivlomna alarmna centrala 
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 Vrste prenosov alarmnih sporočil  
 Programska in strojna zaščita prenosnih povezav 
 Sistemi, ki so povezani s sistemi tehničnega varovanja (varstvo pred požarom, javljanje 

eksplozivnih in drugih plinov, socialni alarmi, sistemi za detekcijsko merjenje eksplozivnih in 
strupenih snovi, plinov in pare, varnostne blagajne, varnostna vrata, ključavnice, trezorji in sefi) 
 

Sistemi pristopne kontrole: 
 Namen in uporaba pristopne kontrole 
 Standardi na tem področju 
 Vrste pristopne kontrole 
 Sistem kontrole pristopa (enote pristopne logike, identifikacijske enote in mediji, izvršne enote, 

mehanska oprema in osebni računalnik s programsko opremo)  
 Namestitev pristopne kontrole in programiranje sestavnih delov pristopne kontrole 
 Povezava pristopne kontrole z evidentiranjem vstopov in izstopov ter delovnega časa 

 
Mehansko varovanje v sistemu tehničnega varovanja: 
 Namen in uporaba mehanske zaščite 
 Standardi na tem področju 
 Vrsta mehanske zaščite (okna, vrata, ključavnice, trezorska tehnika in podobno) 
 Povezava mehanske in elektronske zaščite  

 
Požarno varovanje: 
 Namen in uporaba protipožarnega varovanja 
 Standardi na tem področju 
 Temeljni predpisi na področju požarnega varovanja 
 Vrste javljalnikov in način delovanja ter pravilna izbira glede na vrsto požarne ogroženosti 
 Protipožarna alarmna centrala 
 Programiranje in preizkušanje delovanja protipožarnih alarmnih sistemov in povezava na VNC 
 
 
 
IZVAJANJE IN VZDRŽEVANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA – 10 UR  

 
 Delovna dokumentacija in tehnična navodila ter navodila za delo 
 Montaža in konfiguracija opreme za varovanje ter druge potrebne opreme v skladu s 

slovenskimi standardi in tehničnimi predpisi 
 Vgradnja programske opreme za varovanje 
 Prenapetostna zaščita in delovanje 
 Nastavitev posameznih delov tehničnega varovanja  
 Meritve in ustrezni popravki sistema za tehnično varovanje 
 Funkcionalni preizkusi vgrajene opreme za tehnično varovanje  
 Tehnični pregled vgrajene opreme za tehnično varovanje 
 Komunikacija o poteku del z naročnikom, vodjem in nadzorno osebo za objekt 
 Dokumentiranje sprememb v izvedbi v skladu s tehnično dokumentacijo 
 Zapis o opravljenem delu in gradbeni dnevnik 
 Izjava o skladnosti vgrajene opreme s tehnično dokumentacijo 
 Seznanitev naročnika s tehničnimi rešitvami, tehnično in programsko opremo za varovanje, 

podatki o lastnostih in pogoji delovanja sistemov za tehnično varovanje ter pošiljanje 
dokumentacije naročniku  

 Stanje in delovanje naprav za tehnično varovanje  
 Odpravljanje napak v skladu z veljavnimi standardi in podpisano pogodbo 
 Vzdrževanje in popravila vgrajenih sistemov za tehnično varovanje 
 Merilne naprave in njihova uporaba 
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 Normativi dela in porabe materiala 
 Varovanje okolja (ravnanje z materialom in embalažo ter nevarnimi odpadki - pravilno 

odlaganje, hranjenje in oddaja v razgradnjo) 
 
 
9. MATERIALNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ORGANIZATOR STROKOVNEGA 

USPOSABLJANJA  
 
Prostor, v katerem se izvaja usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: učilnica), mora zagotavljati najmanj 
dva m² delovne površine na kandidata oziroma predavatelja, sedež z mizo za vsakega kandidata in 
šolsko tablo. Učilnica mora biti ustrezno osvetljena in ogrevana ter opremljena z avdiovizualnimi 
pripomočki za prikaz vsebine programa usposabljanja (računalnik s projektorjem in podobno).  
 
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, določeni v veljavnem katalogu strokovnih znanj in 
spretnosti za poklicno kvalifikacijo varnostni tehnik/varnostna tehnica. 
 
Zagotovljena morajo biti tudi delovna sredstva za izvajanje usposabljanja. 
 
 
10. POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
 
10.1 DOKONČANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
 
Za uspešno dokončanje programa strokovnega usposabljanja se mora kandidat udeležiti strokovnega 
usposabljanja in opraviti obveznosti po programu.  
 
10.2 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 
 
Kandidat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti pred komisijo za preverjanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.  
 
 
11.  PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami. 
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12. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV PROGRAMA 
STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 

 
 

IZVAJALEC 
VSEBINSKEGA 

SKLOPA 

 
KADROVSKE ZAHTEVE ZA 

IZVAJALCA VSEBINSKEGA SKLOPA 

 
VSEBINSKI SKLOP 

 
Predavatelj 
 
 
 
 

 
Najmanj visokošolska izobrazba* 

 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 
področju zasebnega varovanja ali dela 
ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve 

 
Normativna ureditev zasebnega 
varovanja 
 

 
Najmanj visokošolska izobrazba* 

 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 
strokovnem področju vsebinskega sklopa 

 
Sistemi tehničnega varovanja 
 
Izvajanje in vzdrževanje sistemov 
tehničnega varovanja  

 
* Najmanj visokošolska izobrazba pomeni najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
prve stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve 
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali 
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 
januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. 
raven. 
 
 
13.  LITERATURA  
 
Organizator strokovnega usposabljanja pred izvedbo pripravi učno gradivo in ga preda kandidatom. 
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PRILOGA 2 
 
 
PROGRAM OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA VARNOSTNEGA TEHNIKA  

 
 
1. IME PROGRAMA 
 
Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika/varnostno tehnico 
 
 
2.  POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA ZA VKLJUČITEV V PROGRAM 

OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 
 
Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni tehnik/varnostna tehnica ali strokovno 
usposobljenost za opravljanje del varnostnega tehnika.  
  
 
3. TRAJANJE PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN TARIFA ZA 

IZVAJANJE 
 
3.1 Izpopolnjevanje traja najmanj osem ur.  
 
3.2 Tarifa za izvajanje programa znaša 21 točk.  
 
3.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki 
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer organizatorju usposabljanja pripada 48 odstotkov 
najvišje predpisane vrednosti za stroškovno področje A – administrativno-tehnična in strokovna dela, 
svetovanje, materialni in drugi stroški. Trem članom komisije pripada 100 odstotkov vrednosti za 
stroškovno področje B/2 – neposredno preverjanje (pisno, ustno in praktično preverjanje). 
 
 
4. CILJ PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 
 
Cilj programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja je osvežitev znanja in seznanitev z novostmi 
na področju dela varnostnega tehnika, normativne ureditve zasebnega varovanja in sistemov 
tehničnega varovanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stran 8992 / Št. 159 / 1. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

5. VSEBINSKA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA 
IZPOPOLNJEVANJA 
 

 
VSEBINSKI SKLOP 

 
ŠTEVILO UR 

 
SKUPNO 
ŠTEVILO  

UR 
 

Teorija 
 
Normativna ureditev zasebnega 
varovanja  

 
4 

 
4 

 
Sistemi tehničnega varovanja 

 
4 

 
4 

 
 
6. OBLIKE IN METODE DELA PRI PROGRAMU OBDOBNEGA STROKOVNEGA 

IZPOPOLNJEVANJA 
 
Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in metode dela: 
skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava in preučevanje primerov (študija primera). 
 
 
7. PROGRAM OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH 
 
 
NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 4 URE 

 
Osvežitev znanja/seznanitev z novostmi glede: 
– Predpisov, ki urejajo področje zasebnega varovanja (zakon in podzakonski predpisi) 
– Predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter varovanje tajnih podatkov in poslovnih 

skrivnosti v povezavi z zasebnim varovanjem 
– Standardov na področju zasebnega varovanja 
– Pomena spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v povezavi z zasebnim 

varovanjem  
– Strokovne terminologije s področja tehničnega varovanja 
 
 
 
SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA – 4 UR  

 
Osvežitev znanja/seznanitev z novostmi glede: 
– Osnov tehničnega varovanja 
– Sistemov tehničnega varovanja (sistemi videonadzora, protivlomnega varovanja in pristopne 

kontrole, mehansko varovanje, požarno varovanje) 
– Izvajanja in vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja 
 

 
8. MATERIALNI POGOJI 
 
Prostor, v katerem se izvaja izpopolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: učilnica), mora zagotavljati 
najmanj dva m² delovne površine na kandidata oziroma predavatelja, sedež z mizo za vsakega 
kandidata in šolsko tablo. Učilnica mora biti ustrezno osvetljena in ogrevana ter opremljena z 
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avdiovizualnimi pripomočki za prikaz vsebine programa usposabljanja (računalnik s projektorjem in 
podobno).  
 
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, določeni v veljavnem katalogu strokovnih znanj in 
spretnosti za poklicno kvalifikacijo varnostni tehnik/varnostna tehnica. 
 
Zagotovljena morajo biti tudi delovna sredstva za izvajanje izpopolnjevanja. 
 
 
9. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 

 
Preizkus strokovne usposobljenosti traja skupaj največ 45 minut in se opravi najmanj pet dni po 
opravljenem obdobnem strokovnem izpopolnjevanju. Preizkus je pisni in ustni ter zajema tudi 
praktično izvedbo naloge. Izpitno polo pisnega preizkusa izdela Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije, ustna vprašanja in primere za praktično nalogo pa oblikuje komisija za preizkus 
strokovne usposobljenosti po lastni presoji. 
 

 
ZGRADBA 

PREIZKUSA 

 
MERILA OCENJEVANJA 

 
% MOŽNIH 

TOČK 

 
OBSEG IN ČAS 

PREIZKUSA 
 
Pisni preizkus 

 
Pravilnost odgovora 

 
50 % 

 
Najmanj 20 vprašanj 
 
Čas reševanja: največ 30 
minut 

 
Ustna vprašanja in 
praktična izvedba 
naloge 

 
Pravilnost odgovora, 
celovitost, jasnost, pravilna 
praktična izvedba  

 
50 % 

 
Ustna vprašanja in tematska 
vprašanja s praktično nalogo 
 
Trajanje: največ 15 minut 

 
Izločilna merila: nepoznavanje vsebin, določenih v veljavnem katalogu strokovnih znanj in spretnosti 
za nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostni tehnik/varnostna tehnica.  
 
Kandidat preizkus opravi, če skupaj doseže najmanj 60 odstotkov zahtevanega znanja celotnega 
preizkusa strokovne usposobljenosti. 
 
Preizkus se opravi pred komisijo, ki jo določi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. 
Komisija ima tri člane, od katerih ima: 
– en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj:  

– na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu na področju zasebnega varovanja pri imetniku 
licence, ali 
– v pedagoškem procesu na področju strokovnih vsebin zasebnega varovanja; 

– en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 s področja elektrotehnike ali mehatronike ali 
telekomunikacij ali računalništva in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju zasebnega varovanja 
pri imetniku licence za izvajanje ali načrtovanje sistemov tehničnega varovanja; 
– en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju notranjih 
zadev, od tega najmanj dve leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti. 
 
Organizator usposabljanja kandidatu izda potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. 
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10. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV 
 

 
IZVAJALEC 

VSEBINSKEGA 
SKLOPA 

 
KADROVSKE ZAHTEVE ZA 

IZVAJALCA VSEBINSKEGA SKLOPA 

 
VSEBINSKI SKLOP 

 
Predavatelj 
 
 
 
 

 
Najmanj visokošolska izobrazba* 

 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 
področju zasebnega varovanja ali dela 
ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve 

 
Normativna ureditev zasebnega 
varovanja  

 
Najmanj visokošolska izobrazba* 

 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 
strokovnem področju vsebinskega sklopa 

 
Sistemi tehničnega varovanja  

 
* Najmanj visokošolska izobrazba pomeni najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
prve stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve 
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali 
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 
januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. 
raven. 
 
 
11. LITERATURA  
 
Organizator usposabljanja pred izvedbo pripravi učno gradivo in ga preda kandidatom. 
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2999. Odredba o določitvi programov strokovnega 
usposabljanja in obdobnega strokovnega 
izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja 
varnostnih sistemov

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zaseb-
nem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) minister za notranje 
zadeve izdaja

O D R E D B O
o določitvi programov strokovnega 

usposabljanja in obdobnega strokovnega 
izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja 

varnostnih sistemov

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odredba določa program strokovnega usposablja-
nja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov in program 
obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega 
inženirja varnostnih sistemov.

(2) Program strokovnega usposabljanja za pooblašče-
nega inženirja varnostnih sistemov je določen v Prilogi 1, ki je 
sestavni del te odredbe, program obdobnega strokovnega izpo-
polnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov pa 
je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

2. člen
(prehodna določba)

Strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja za pooblašče-
nega inženirja varnostnih sistemov, začeta pred uveljavitvijo te 
odredbe, se končajo v skladu z Odredbo o določitvi programa 
strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter obdobnega 
strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja var-
nostnih sistemov (Uradni list RS, št. 81/11).

3. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 
določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjeva-
nja ter obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblašče-
nega inženirja varnostnih sistemov (Uradni list RS, št. 81/11).

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 604-114/2021/17
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-1711-0069

Aleš Hojs
minister

za notranje zadeve
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PRILOGA 1 
 
 

PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA 
VARNOSTNIH SISTEMOV 

 
 
1. IME KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 
 
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 
 
 
2. IME POKLICNEGA STANDARDA 
 
Pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov 
 
 
3. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA ZA VKLJUČITEV V PROGRAM 

STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
  

Izpolnjevanje posebnih pogojev, določenih s katalogom strokovnih znanj in spretnosti na podlagi 
predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.  
 
 
4. TRAJANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN TARIFA ZA IZVAJANJE 

 
4.1 Usposabljanje traja 46 ur.  
 
4.2 Tarifa za izvajanje programa znaša 129 točk.  
 
4.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki 
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije. 
 
 
5. CILJ PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 

 
Cilj programa strokovnega usposabljanja je pridobiti znanja, spretnosti in kompetence, določene z 
veljavnim katalogom strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnim standardom za nacionalno poklicno 
kvalifikacijo pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov. 
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6. VSEBINSKA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
 

 
VSEBINSKI SKLOP 

 
ŠTEVILO UR 

 
SKUPNO 
ŠTEVILO  

UR 
 

Teorija 
 
Normativna ureditev zasebnega 
varovanja 

 
10  

 
10 

 
Tehnični predpisi in veljavni 
standardi na področju 
varovanja 

 
8  

 
8 

 
Ocenjevanje ogroženosti in 
varnostnih tveganj 

 
8  
 

 
8 

 
Projektiranje varnostnih rešitev 
in projektantski nadzor 

 
20 

 
20 

 
 

7. OBLIKE IN METODE DELA PRI PROGRAMU STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 

Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in metode dela: 
skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava in preučevanje primerov (študija primera). 
 

8. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH 
 
 
NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 10 UR  

− Predpisi, ki urejajo področje zasebnega varovanja (zakon in podzakonski predpisi) 
− Opredelitev zasebnega varovanja  
− Oblike zasebnega varovanja 
− Strokovna terminologija s področja tehničnega varovanja 
− Dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem 
− Pogoji za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja na področju načrtovanja sistemov 

tehničnega varovanja 
− Nošenje delovne obleke in oznak ter uporaba vozil in druge opreme 
− Sistem notranjega nadzora zasebnega varovanja 
− Pristojnosti policije in inšpektorata, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ter drugih 

pristojnih organov in inšpektoratov za nadzor nad zasebnim varovanjem 
− Ukrepi in druga sredstva ter dolžnosti varnostnika v povezavi z varovanjem človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter sistemi tehničnega varovanja 
− Vsebine predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter varovanje tajnih podatkov in 

poslovnih skrivnosti v povezavi z zasebnim varovanjem 
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− Predpisi s področja kritične infrastrukture 
− Etični kodeks zasebnega varovanja in pravila poslovnega komuniciranja ter dobri poslovni 

običaji 
− Kazniva ravnanja, ki lahko ogrozijo varovanje objektov 
− Osnove predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter nujni ukrepi za preprečevanje 

najpogostejših tveganj pri delu pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov 
 
 
 
TEHNIČNI PREDPISI IN VELJAVNI STANDARDI NA PODROČJU VAROVANJA – 8 UR  

 
 Predpisi in standardi na področju tehničnega varovanja  
 Predpisi in standardi za gradnjo in delovanje VNC z vidika delovanja sistemov tehničnega 

varovanja (povezave, nadzor, javljanje sprememb alarmnih stanj sistemov tehničnega 
varovanja in drugo) 

 Predpisi o gradnji objektov in požarnem varovanju 
 Standardi kakovosti pri zasebnem varovanju  
 Priprava tehničnih navodil in navodil za delo s sistemi tehničnega varovanja 
 Dokumentirane izjave o politiki kakovosti in ciljih kakovosti 
 Metode nenehnega izboljševanja uspešnosti sistema vodenja kakovosti 
 Spremljanje trendov v stroki in metode za razvoj storitev  
 Pomen kakovosti dela in estetike 
 Postopki arhiviranja in hrambe dokumentacije o varovanju 
 
 
 
OCENJEVANJE OGROŽENOSTI IN VARNOSTNIH TVEGANJ – 8 UR 

 
 Pomen analiziranja varnostnega stanja  
 Vrste in stopnje ogroženosti  
 Temeljni pojmi in načini ter metode ocenjevanja stopnje varnostnih tveganj 
 Ugotavljanje varnostno vitalne točke ter tveganja, povezana z ogroženostjo  
 Pomen sodelovanja z varnostnim menedžerjem pri izdelavi projektne dokumentacije glede 

usklajevanja zahtev fizičnega in tehničnega varovanja ter obstoječega načrta varovanja  
 Delovanje različnih varnostnih sistemov in njihova medsebojna povezljivost  
 Pomen upoštevanja zahtev uporabnika pri načrtovanju varnostnih rešitev v povezavi z 

upoštevanjem zakonitosti in strokovnosti ter možnosti tehničnih rešitev 
 
 
 
PROJEKTIRANJE VARNOSTNIH REŠITEV IN PROJEKTANTSKI NADZOR – 20 UR 

 
 Vsebina projektne in tehnične dokumentacije po veljavnih predpisih  
 Tehnično risanje in programska orodja za tehnično risanje  
 Ogledi objekta pred pripravo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije PZI 
 Sodelovanje pri pripravi ponudb in pogodb za izdelavo projektne dokumentacije  
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 Analiza obstoječega sistema fizičnega in tehničnega varovanja ter priprava predlogov izboljšav  
 Načrtovanje virov za izvedbo projekta tehničnega varovanja 
 Svetovanje v postopku projektiranja in usklajevanje z možnostmi tehničnih rešitev z zahtevami 

uporabnika 
 Ocenjevanje sorazmernosti med ekonomskim vidikom ocene ogroženosti ter načinom in 

obsegom tehničnega varovanja v sodelovanju z varnostnim menedžerjem, ter utemeljevanje 
strokovne projektne rešitve naročniku varovanja 

 Izdelava tehnične specifikacije za strojno in programsko opremo za tehnično varovanje 
 Izdelava projektne dokumentacije tehničnega varovanja, tj. varnostnih sistemov samodejnega 

odkrivanja in javljanja požara in plina oziroma gašenja požara, javljanja vloma, ropa in klica v 
sili, video nadzora, elektronske kontrole dostopa, mehanskega varovanja, varnostnih 
komunikacij in drugih varnostnih delov  

 Predstavitev projektne rešitve naročniku ter potrebnih virov za izvedbo, poznavanje normativov 
dela in porabe materiala 

 Sodelovanje z arhitektom, odgovornim projektantom, nadzornikom del, vodjem projekta in 
revidentom 

 Sodelovanje z varnostnim osebjem 
 Nudenje tehnične podpore operativnim izvajalcem gradbenih, instalacijskih in zaključnih del ter 

sodelovanje z njimi v skladu s projektno dokumentacijo 
 Sodelovanje s predstavniki državnih organov in operaterji telekomunikacij 
 Projektantski nadzor v skladu s tehničnimi in terminskimi dogovori v fazi gradnje ali prenove 

objekta 
 Projektantski nadzor nad montažo in izvedbo naprav tehničnega varovanja 
 Postopki preveritve usklajenosti dela, delovnih postopkov in kakovosti storitev z veljavnimi 

predpisi in izdelanim projektom varovanja  
 Izdelava projektne dokumentacije PID 
 Priprava dokazila o zanesljivosti objekta z vsemi ustreznimi certifikati vgrajene opreme 
 Pregled objekta in vgrajene tehnične opreme za varovanje  
 Priprava navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajene opreme 
 Sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta in vgrajene tehnične opreme za varovanje 
 Metode za pridobivanje in uporabo povratnih informacij o zadovoljstvu uporabnikov 
 
 
9. MATERIALNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI ORGANIZATOR STROKOVNEGA 

USPOSABLJANJA  
 
Prostor, v katerem se izvaja usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: učilnica), mora zagotavljati najmanj 
dva m² delovne površine na kandidata oziroma predavatelja, sedež z mizo za vsakega kandidata in 
šolsko tablo. Učilnica mora biti ustrezno osvetljena in ogrevana ter opremljena z avdiovizualnimi 
pripomočki za prikaz vsebine programa usposabljanja (računalnik s projektorjem in podobno).  
 
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, ki so določeni v veljavnem katalogu strokovnih znanj in 
spretnosti za poklicno kvalifikacijo pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov. 
 
Zagotovljena morajo biti tudi delovna sredstva za izvajanje usposabljanja. 
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10. POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
 
10.1 DOKONČANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
 
Za uspešno dokončanje programa strokovnega usposabljanja se mora kandidat udeležiti strokovnega 
usposabljanja in opraviti obveznosti po programu.  
 
10.2 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 
 
Kandidat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti pred komisijo za preverjanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.  
 
 
11.  PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami. 
 
 
12.  KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV PROGRAMA 

STROKOVNEGA USPOSABLJANJA 
 

 
IZVAJALEC 

VSEBINSKEGA 
SKLOPA 

 
KADROVSKE ZAHTEVE ZA 

IZVAJALCA VSEBINSKEGA SKLOPA 

 
VSEBINSKI SKLOP 

 
Predavatelj 
 
 
 
 

 
Najmanj visokošolska izobrazba* 

 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 
področju zasebnega varovanja ali dela 
ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve 

 
Normativna ureditev zasebnega 
varovanja 
 

 
Najmanj visokošolska izobrazba* 

 

Najmanj osem let delovnih izkušenj na 
strokovnem področju vsebinskega sklopa 

 
Tehnični predpisi in veljavni 
standardi na področju varovanja 
 
Ocenjevanje ogroženosti in 
varnostnih tveganj 
 
Projektiranje varnostnih rešitev in 
projektantski nadzor 

 
* Najmanj visokošolska izobrazba pomeni najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
prve stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve 
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali 
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 
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1. januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 
6. raven. 
 
 
13.  LITERATURA  
 
Organizator strokovnega usposabljanja pred izvedbo pripravi učno gradivo in ga preda kandidatom. 
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PRILOGA 2 
 
 

PROGRAM OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA POOBLAŠČENEGA 
INŽENIRJA VARNOSTNIH SISTEMOV 

 
 
1. IME PROGRAMA 

 
Program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja/pooblaščeno inženirko 
varnostnih sistemov 
 
 
2.  POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA ZA VKLJUČITEV V PROGRAM  

OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 
 

Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka 
varnostnih sistemov ali strokovno usposobljenost za opravljanje del pooblaščenega inženirja 
varnostnih sistemov.  
 
 
3. TRAJANJE PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN TARIFA ZA 

IZVAJANJE 
 
3.1 Izpopolnjevanje traja najmanj osem ur.  

 
3.2 Tarifa za izvajanje programa znaša 21 točk.  
 
3.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki 
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer organizatorju usposabljanja pripada 48 odstotkov 
najvišje predpisane vrednosti za stroškovno področje A – administrativno-tehnična in strokovna dela, 
svetovanje, materialni in drugi stroški. Trem članom komisije pripada 100 odstotkov vrednosti za 
stroškovno področje B/2 – neposredno preverjanje (pisno, ustno in praktično preverjanje). 
 
 
4. CILJ PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA 
 
Cilj programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja je osvežiti znanje in se seznaniti z novostmi na 
področju dela pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, normativne ureditve zasebnega varovanja 
in ocenjevanja ogroženosti, varnostnih tveganj ter projektiranja varnostnih rešitev. 
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5. VSEBINSKA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV PROGRAMA OBDOBNEGA STROKOVNEGA 
IZPOPOLNJEVANJA 
 

 
VSEBINSKI SKLOP 

 
ŠTEVILO UR 

 
SKUPNO 
ŠTEVILO  

UR 
 

Teorija 
 
Normativna ureditev zasebnega 
varovanja  

 
3  

 
3  

 
Ocenjevanje ogroženosti in 
varnostnih tveganj ter 
projektiranje varnostnih rešitev  

 
5  

 
5  

 
 
6. OBLIKE IN METODE DELA PRI PROGRAMU OBDOBNEGA STROKOVNEGA 

IZPOPOLNJEVANJA 
 
Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in metode dela: 
skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava in preučevanje primerov (študija primera). 
 
 
7. PROGRAM OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH 
 
 
NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 3 URE 

 
Osvežitev znanja/seznanitev z novostmi glede: 
– Predpisov, ki urejajo področje zasebnega varovanja (zakon in podzakonski predpisi) 
– Predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varovanje tajnih podatkov, ter glede poslovnih 

skrivnosti v povezavi z zasebnim varovanjem 
– Standardov na področju zasebnega varovanja 
– Predpisov s področja kritične infrastrukture 
– Pomena spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v povezavi z zasebnim 

varovanjem 
– Strokovne terminologije s področja tehničnega varovanja 
 
 
 
OCENJEVANJE OGROŽENOSTI IN VARNOSTNIH TVEGANJ TER PROJEKTIRANJE 
VARNOSTNIH REŠITEV – 5 UR 

 
Osvežitev znanja/seznanitev z novostmi glede: 
– Predpisov na področju tehničnega varovanja 
– Ocenjevanja stopnje ogroženosti in varnostnih tveganj 
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– Delovanja različnih varnostnih sistemov in njihove medsebojne povezljivosti 
– Priprav in izdelav projektne dokumentacije 

Projektantskega nadzora  
 
 
8. MATERIALNI POGOJI 
 
Prostor, v katerem se izvaja izpopolnjevanje (v nadaljnjem besedilu: učilnica), mora zagotavljati 
najmanj dva m² delovne površine na kandidata oziroma predavatelja, sedež z mizo za vsakega 
kandidata in šolsko tablo. Učilnica mora biti ustrezno osvetljena in ogrevana ter opremljena z 
avdiovizualnimi pripomočki za prikaz vsebine programa usposabljanja (računalnik s projektorjem in 
podobno).  
 
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, ki so določeni v veljavnem katalogu strokovnih znanj in 
spretnosti za poklicno kvalifikacijo pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov. 
 
Zagotovljena morajo biti tudi delovna sredstva za izvajanje izpopolnjevanja. 
 
 
9. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 
 
Preizkus strokovne usposobljenosti traja skupaj največ 45 minut in se opravi najmanj pet dni po 
opravljenem obdobnem strokovnem izpopolnjevanju. Preizkus je pisni in ustni ter zajema tudi 
praktično izvedbo naloge. Izpitno polo pisnega preizkusa izdela Ministrstvo za notranje zadeve 
Republike Slovenije, ustna vprašanja in primere za praktično nalogo pa oblikuje komisija za preizkus 
strokovne usposobljenosti po lastni presoji. 
 

 
ZGRADBA 

PREIZKUSA 

 
MERILA OCENJEVANJA 

 
% MOŽNIH 

TOČK 

 
OBSEG IN ČAS 

PREIZKUSA 
 
Pisni preizkus 

 
Pravilnost odgovora 
 

 
50 % 
 

 
Najmanj 20 vprašanj 
 
Čas reševanja: največ 30 
minut 

 
Ustna vprašanja in 
praktična izvedba 
naloge 

 
Pravilnost odgovora, 
celovitost, jasnost, pravilna 
praktična izvedba  

 
50 % 

 
Ustna vprašanja in tematska 
vprašanja s praktično nalogo
 
Trajanje: največ 15 minut 

 
Izločilna merila: nepoznavanje vsebin, določenih v veljavnem katalogu strokovnih znanj in spretnosti 
za nacionalno poklicno kvalifikacijo pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov.  
 
Kandidat preizkus opravi, če skupaj doseže najmanj 60 odstotkov zahtevanega znanja celotnega 
preizkusa strokovne usposobljenosti. 
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Preizkus se opravi pred komisijo, ki jo določi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. 
Komisija ima tri člane, od katerih ima: 

- en član potrdilo za pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke in nacionalno poklicno 
kvalifikacijo pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov in najmanj pet let 
delovnih izkušenj na področju projektiranja sistemov tehničnega varovanja;  

- en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj pri imetniku 
licence za načrtovanje ali izvajanje sistemov tehničnega varovanja; 

- en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 7 in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
notranjih zadev, od tega najmanj dve leti na področju sistemskega urejanja notranje varnosti. 

 
Organizator usposabljanja kandidatu izda potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. 
 
 
10. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV 

 
 

IZVAJALEC 
VSEBINSKEGA 

SKLOPA 

 
KADROVSKE ZAHTEVE ZA 

IZVAJALCA VSEBINSKEGA SKLOPA 

 
VSEBINSKI SKLOP 

 
Predavatelj 
 
 
 
 

 
Najmanj visokošolska izobrazba* 

 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 
področju zasebnega varovanja ali dela 
ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve 

 
Normativna ureditev zasebnega 
varovanja  
 

 
Najmanj visokošolska izobrazba* 

 

Najmanj pet let delovnih izkušenj na 
strokovnem področju vsebinskega sklopa 

 
Ocenjevanje ogroženosti in 
varnostnih tveganj ter 
projektiranje varnostnih rešitev  

 
* Najmanj visokošolska izobrazba pomeni najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 
prve stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve 
stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali 
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 
januarjem 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. 
raven. 
 
 
11. LITERATURA  
 
Organizator usposabljanja pred izvedbo pripravi učno gradivo in ga preda kandidatom. 
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3000. Odločba o soglasju k sklepu uprave 
o prenehanju Fundacije za pomoč učencem 
Osnovne šole Cirila Kosmača Piran, ustanove

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja 
kot organ, pristojen za ustanovo, na podlagi prvega odstavka 
3. člena, prve alineje 31. člena in 32. člena Zakona o ustano-
vah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo 
in 91/05 – popr.) in 3. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 
– ZIUOPDVE) v upravni zadevi prenehanja ustanove Funda-
cija za pomoč učencem Osnovne šole Cirila Kosmača Piran, 
ustanova, naslednjo

O D L O Č B O
o soglasju k sklepu uprave o prenehanju 

Fundacije za pomoč učencem Osnovne šole 
Cirila Kosmača Piran, ustanove

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja so-
glasje k sklepu uprave o prenehanju Fundacije za pomoč 
učencem Osnovne šole Cirila Kosmača Piran, ustanove, Oljčna 
pot 24, 6330 Piran z dne 18. 2. 2021.

Št. 0070-153/2021/1
Ljubljana, dne 31. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0112

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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USTAVNO SODIŠČE
3001. Odločba o ugotovitvi, da drugi in tretji 

odstavek 8. člena, prvi odstavek 9. člena, 
prvi in tretji odstavek 10. člena, prvi in drugi 
odstavek 11. člena ter prvi odstavek 27. člena 
Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) niso v neskladju 
z Ustavo

Številka: U-I-65/17-15
Datum: 2. 9. 2021

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Mestne občine Ljubljana, ki jo zastopa Odvetni-
ška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., 
Ljubljana, na seji 2. septembra 2021

o d l o č i l o :

1. Drugi in tretji odstavek 8. člena, prvi odstavek 9. člena, 
prvi in tretji odstavek 10. člena, prvi in drugi odstavek 11. člena 
ter prvi odstavek 27. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) niso v neskladju z Ustavo.

2. Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, 
28. člena, prvega odstavka 40. člena ter drugega in sedmega 
odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagateljica vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 

drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. čle-
na, prvega odstavka 10. člena in prvega odstavka 11. člena 
Zakona o lekarniški dejavnosti (v nadaljevanju ZLD-1), ki 
določajo merila za določitev mreže lekarniške dejavnosti. Po 
mnenju predlagateljice so merila (število prebivalcev in cestne 
razdalje med lekarnami) določena preveč podrobno, določitev 
mreže pa je v celoti odvisna od volje države, saj je ustanovitev 
javnega lekarniškega zavoda na primarni ravni možna zgolj 
po predhodnem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije (v na-
daljevanju LZS) in s soglasjem pristojnega ministrstva (tretji 
odstavek 10. člena, drugi odstavek 11. člena in prvi odstavek 
27. člena ZLD-1); prav tako lahko javni zavod ustanovi lekar-
no in podružnico lekarne kot svojo organizacijsko enoto samo 
po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s soglasjem 
ministrstva (28. člen ZLD-1). Zaradi tega po mnenju predla-
gateljice izpodbijane določbe, ki določajo merila in potrebna 
soglasja, ob smiselni uporabi testa sorazmernosti prekomerno 
posegajo v izvirno pristojnost občin, da zagotavlja mrežo le-
karniške dejavnosti na primarni ravni (prvi odstavek 140. čle-
na Ustave). Predlagateljica meni, da določitev zgornje meje 
števila lekarn ni niti nujen niti primeren ukrep za doseganje 
cilja, tj. zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z 
zdravili, ob tem, da se z določitvijo mreže lekarn dodatno ne 
obremenjuje plačnik lekarniških storitev (Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije – v nadaljevanju ZZZS). Merila naj 
bi bila tudi nejasna, ker naj pojem »gravitacijsko območje« ne 
bi bil jasen in pomensko določljiv. Predlagateljica zatrjuje tudi 
obstoj protiustavne pravne praznine, ker zakonodajalec pri 
določitvi najkrajših dopustnih cestnih razdalj med lekarnami 
ni določil, da je treba v zvezi z vsako predvideno novo lekarno 
v odločbi o podelitvi koncesije določiti tudi naslov, sicer izpod-
bijanih določb ne bo mogoče izvajati. Meni, da bi morala biti 
ureditev, ki bi bila z vidika prvega odstavka 140. člena Ustave 
še dopustna, ravno obratna: zakon bi lahko določil največje še 
dopustne razdalje med lekarnami oziroma najmanjše število 

lekarn glede na število prebivalcev ali na površino občine 
in s tem minimalen obseg mreže lekarniške dejavnosti na 
primarni ravni. Predlagateljica zatrjuje tudi neskladje izpodbi-
janih določb o merilih v zvezi s prvim odstavkom 123. člena 
ZLD-1 z vidika načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 
14. člena Ustave), ker bodo lokalne skupnosti v statističnih 
regijah, kjer je že po ureditvi iz Zakona o lekarniški dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo – v 
nadaljevanju ZLD) gostota lekarn večja od tiste, ki jo dovoljuje 
ZLD-1, v primerjavi z lokalnimi skupnostmi v regijah, kjer bo 
njihova gostota zaradi izpodbijanih določb ZLD-1 manjša, v 
neenakopravnem položaju, saj bodo slednje težje zagotavljale 
višjo kakovost in učinkovito preskrbo z zdravili. Predlagateljica 
meni tudi, da določitev meril za največje dovoljeno število 
lekarn, kolikor se nanaša na drugo dejavnost lekarn po 7. čle-
nu ZLD-1, nesorazmerno posega v svobodno gospodarsko 
pobudo (74. člen Ustave) izvajalcev lekarniške dejavnosti.

2. V neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave 
naj bi bilo tudi omejevanje medobčinskega povezovanja pri 
zagotavljanju mreže lekarniške dejavnosti le na sosednje 
občine (tretji odstavek 5. člena in prvi odstavek 40. člena 
ZLD-1). Predlagateljica navaja, da za omejevanje sodelovanja 
na sosednje občine ni razumnega razloga. Prav tako naj ne 
bi bilo jasno, kakšen cilj se zasleduje s to omejitvijo, omejitev 
pa naj bi bila sporna tudi z vidika določnosti pravnih pravil, 
saj naj ne bi bilo jasno, kaj izraz »sosednje« sploh pomeni. 
Predlagateljica zatrjuje tudi, da je zakonodajalec določil ome-
jitve za izvajanje lekarniške dejavnosti na sosednje občine le 
za javne zavode (prvi odstavek 27. člena ZLD-1), ne pa tudi 
za koncesionarje zasebnike, ki niso omejeni na delovanje v 
določeni občini ali le v sosednjih občinah, zaradi česar jih je 
obravnaval neenakopravno. Tudi s tem naj bi nedopustno in 
nesorazmerno posegel v izvirno pristojnost lokalnih skupnosti 
zagotavljati mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni, saj 
naj bi lokalne skupnosti v veliki meri omejeval, da bi mrežo 
lekarniške dejavnosti zagotavljale preko v ta namen (že) usta-
novljenih javnih zavodov.

3. Predlagateljica izpodbija tudi prehodni določbi druge-
ga in sedmega odstavka 121. člena ZLD-1, ki urejata uskladi-
tev trajanja koncesijskih odločb in pogodb, ki so bile po uve-
ljavitvi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06 – v nadaljevanju ZJZP) podeljene oziroma skle-
njene za nedoločen čas (drugi odstavek 121. člena ZLD-1) 
z ZLD-1, in možnost statusnega preoblikovanja izvajalcev 
lekarniške dejavnosti, ki so na dan uveljavitve ZLD-1 opravljali 
lekarniško dejavnost na podlagi koncesije in so bili registrirani 
kot zasebni zdravstveni delavci, v gospodarsko družbo (sed-
mi odstavek 121. člena ZLD-1). Navaja, da sta izpodbijani 
določbi v neskladju z načelom enakosti pred zakonom, ker 
brez razumnega razloga različno obravnavata posamezne 
skupine koncesionarjev glede na čas pridobitve koncesije 
in posegata v izvirno pristojnost občine zagotavljati mrežo 
lekarniške dejavnosti, ker zahtevata od občin, naj selektivno 
obravnavajo določene kategorije koncesionarjev, in omogoča-
ta, da nekateri koncesionarji brez vpliva (mimo volje) občine 
kot koncedenta dobijo trajne in prosto prenosljive koncesije.

4. Državni zbor v odgovoru navaja, da lahko občine z 
izpodbijanimi zakonskimi merili učinkovito izvršujejo svojo 
izvirno pristojnost določati mrežo izvajalcev lekarniške de-
javnosti. Merila namreč po mnenju Državnega zbora pred-
postavljajo, da so obstoječe velikosti mrež izvajalcev lekar-
niške dejavnosti v posameznih občinah skladne z zakonom 
oziroma s temi merili in da določajo le razrede za morebitno 
bodočo nadgradnjo obstoječih mrež izvajalcev lekarniške 
dejavnosti po posameznih občinah, pri čemer hitrost razvoja 
mreže prepuščajo posameznim občinam. V prosti presoji Dr-
žavnega zbora pa je določati velikost posameznih razredov 
za nadgradnjo obstoječih mrež izvajalcev lekarniške dejav-
nosti. Poleg tega naj bi izpodbijani način določanja kriterijev 
omogočal tudi učinkovitejše izvrševanje lokalne samouprave 
v primerjavi z načinom določanja kriterijev, kot ga predlaga 
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predlagateljica. Glede omejevanja medobčinskega povezo-
vanja na sosednje občine Državni zbor navaja, da je pri tem 
uporabil merilo ozemeljske sklenjenosti občin, kot izhaja iz 
sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-246/06 z dne 10. 5. 2007, 
ki se sklicuje na odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-103/02 z 
dne 18. 4. 2002 (Uradni list RS, št. 39/02, in OdlUS XI, 64) in 
št. U-l-354/98 z dne 14. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 72/98, in 
OdlUS VII, 188). V zvezi z zahtevo po predhodnem soglasju 
ministrstva, pristojnega za zdravje, Državni zbor navaja, da 
je občina dolžna spoštovati zakonska merila za določitev 
mreže izvajalcev lekarniške dejavnosti, pri čemer nadzor 
nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov, ki jih izdajajo 
organi lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti lokalnih 
skupnosti, opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje. Soglas-
je pristojnega ministrstva naj bi zato po eni strani pomenilo 
ex ante nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih ak-
tov organov lokalnih skupnosti, po drugi strani pa procesno 
predpostavko za ex post nadzor v obliki vložitve zahteve Vla-
de za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z Ustavo 
oziroma zakonom, kadar organ lokalne skupnosti v roku, ki 
mu ga določi pristojno ministrstvo, ne uskladi svojega pred-
pisa z Ustavo ali zakonom. Državni zbor meni, da določba 
o ustanavljanju podružnice lekarne (28. člen ZLD-1) in pre-
hodne določbe o uskladitvi koncesijskih odločb in pogodb 
glede na čas podelitve koncesije (drugi in sedmi odstavek 
121. člena ZLD-1) ne posegajo v ustavni položaj ali ustav-
ne pravice predlagateljice, ker zatrjevano različno pravno 
urejanje koncesionarjev (zasebnih zdravstvenih delavcev) 
učinkuje na koncesionarje, ne pa na predlagateljico. Meni 
tudi, da zakonska določba, ki izvajalcu lekarniške dejavnosti 
omogoča statusno preoblikovanje iz zasebnega zdravstve-
nega delavca v gospodarsko družbo, ne posega v učinkovito 
izvrševanje predlagateljičine pristojnosti urejati lekarniško 
dejavnost na primarni ravni, ker je bila njena avtonomija pri 
izbiri koncesionarja konzumirana z izdajo koncesijske od-
ločbe in s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Predlagateljičina 
avtonomija pri nadzorovanju podeljenih koncesij in izvrše-
vanja sklenjenih koncesijskih razmerij pa naj bi se izražala 
z možnostjo koncedenta, da koncesionarju ob pogojih iz 
56. člena ZLD-1 koncesijo odvzame.

5. Vlada v mnenju navaja, da je mreža lekarniške dejav-
nosti oblikovana z namenom zagotavljanja dostopnosti zdravil 
vsem prebivalcem. ZLD-1 naj bi sledil merilom iz Resoluci-
je o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008–2013 
»Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev« 
(Uradni list RS, št. 72/08 in 47/08 – popr. – ReNPZV) in 
ciljem iz Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega var-
stva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, 
št. 25/16 – ReNPZV16–25). Vlada poudarja, da je lekarniška 
dejavnost javna služba, ki je pretežno financirana iz javnih 
sredstev ZZZS. Zato morajo biti po njenem mnenju vnaprej 
določeni kriteriji za odpiranje novih lekarn, ti kriteriji pa morajo 
zagotavljati, da bosta preskrba in farmacevtska obravnava 
pacientov zagotovljeni trajno in nemoteno. Če bi bilo odpi-
ranje novih lekarniških enot dovoljeno neomejeno, bi lahko 
nastale razmere (npr. premajhno število izdanih receptov), ki 
bi vodile tudi v moteno preskrbo z zdravili, slabšo dostopnost 
do zdravil in v veliki meri tudi v zapiranje lekarn, kar bi se od-
razilo v nestanovitnem okolju za pacienta. Vlada navaja tudi, 
da možnost reguliranja mreže lekarn zaradi zaščite javnega 
interesa kot utemeljen poseg države v svobodno gospodar-
sko pobudo dopušča tudi Evropska unija, kot je razvidno iz 
odločitev Sodišča Evropske unije. Glede drugega in sedmega 
odstavka 121. člena ZLD-1 Vlada zatrjuje, da so vsi konce-
sionarji izenačeni glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje 
lekarniške dejavnosti ne glede na pravni status in ne glede 
na morebitno preoblikovanje v gospodarsko družbo. Zato naj 
bi zakonodajalec koncesionarje obravnaval enakopravno, ne 
glede na trenutek pridobitve koncesije, je pa ob tem glede 
trajanja koncesij upošteval tudi, da je prej veljavna zakonoda-
ja omogočala legitimno pridobitev koncesije pod drugačnimi 

pogoji (za nedoločen čas), in zato ločil koncesije, ki so bile 
pridobljene pred uveljavitvijo ZJZP in po njej.

6. Predlagateljica v odgovorih na odgovor Državnega 
zbora in mnenje Vlade vztraja, da 28. člen ter drugi in sedmi 
odstavek 121. člena ZLD-1 neposredno posegajo v izvirno 
pristojnost občin glede podeljevanja koncesij, ker določajo 
možnost (trajne) pridobitve koncesije mimo volje koncedenta. 
Navaja, da je omejevanje lokalnih skupnosti pri urejanju mre-
že lekarniške dejavnosti na primarni ravni zgolj na sosednje 
občine brez razumnega razloga, ker zagotavljanje mreže 
lekarniške dejavnosti ni lokalna zadeva širšega pomena, pri 
kateri bi imel kriterij ozemeljske sklenjenosti kakršnokoli vlogo 
ali pomen. Prav tako naj ne bi šlo za zadevo, ki bi imela kakr-
šnokoli zvezo z ozemeljsko povezanostjo, na podlagi katere 
bi se oblikovali mreža medosebnih in sosedskih odnosov 
ter zavest o skupni pripadnosti, ki je pomembna za občino. 
Predlagateljica navaja tudi, da izpodbijana ureditev onemo-
goča javnim zavodom v posamezni občini, da bi odpirali 
svoje poslovalnice tudi v občinah, na katere občina, v kateri 
imajo sedež, neposredno ne meji. Glede meril za postavitev 
mreže lekarniške dejavnosti pa predlagateljica vztraja, da 
so določena arbitrarno, brez kakršnihkoli razumnih razlogov 
in povsem v nasprotju s ciljem zagotavljanja kakovostne in 
učinkovite preskrbe z zdravili in lekarniškimi storitvami. Po-
udarja, da ZLD-1 ne določa nobenih možnosti prilagoditev 
meril konkretnim lokalnim potrebam. Nasprotuje navedbam 
Vlade, da neomejeno možnost reguliranja mreže lekarn za-
radi zaščite javnega interesa kot utemeljen poseg države v 
svobodno gospodarsko pobudo dopušča tudi Evropska unija. 
Predlagateljica zavrača tudi navedbe Državnega zbora, da je 
soglasje ministrstva potrebno zaradi zagotavljanja ex ante in 
ex post nadzora, in zatrjuje, da pri takšnem ex ante nadzoru, 
ki posega v bistvo podeljene izvirne pristojnosti, dejansko 
ne gre za nadzor, ampak za predpostavljanje, da bodo ob-
čine kršile zakon, kar pa ob tem, da obstajajo tudi dodatni 
mehanizmi ex post nadzora nad občinami, ne more pomeniti 
razumnega razloga za takšno omejitev izvirne pristojnosti 
občin. Predlagateljica tudi glede prehodnih določb drugega in 
sedmega odstavka 121. člena ZLD-1 vztraja, da omogočajo 
prenašanje koncesij na pravne osebe (preko statusnega pre-
oblikovanja zasebnih zdravstvenih delavcev), glede katerih 
koncedent nima nobenih pravic preverjati, kaj šele odločati, 
ali izpolnjujejo pogoje za podelitev koncesije, in ki določajo 
izjemno majhne možnosti koncedenta, da bi takim subjektom 
odvzel koncesijo.

B. – I.
7. Predlagateljica kot pravno podlago za vložitev zah-

teve navaja tako 91. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 30/18 – v nadaljevanju ZLS) kot deveto 
alinejo 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 
92/21 – v nadaljevanju ZUstS).1 Zahtevo je vložila občina, ki 
jo zastopa župan2 oziroma po njegovem pooblastilu odvetni-
ška družba. Ustavno sodišče je zato štelo, da je vložena po 
upravičenem predlagatelju iz 91. člena ZLS.

8. Na podlagi 91. člena ZLS občina lahko vloži zahtevo 
za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s kate-
rimi se posega v ustavni položaj in pravice lokalne skupnosti.3 

1 V skladu z deveto alinejo prvega odstavka 23.a člena ZUstS 
z zahtevo lahko začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zako-
nitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih 
pooblastil, predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti, 
če se posega v ustavni položaj ali v ustavne pravice samoupravne 
lokalne skupnosti.

2 Župan ima pooblastilo za vlaganje zahtev za oceno ustav-
nosti v dvajseti alineji 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.).

3 Podobno za občinski svet določa tudi deveta alineja 
23.a člena ZUstS.
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Iz ustavnosodne presoje izhaja, da mora na podlagi navedene 
določbe vlagatelj v zahtevi izkazati, da izpodbijani predpis po-
sega v ustavni položaj občine oziroma ogroža pravice občine 
kot lokalne skupnosti.4

9. Predlagateljica izpodbija določbe ZLD-1, ki določajo 
možnost medobčinskega sodelovanja pri zagotavljanju mreže 
lekarniške dejavnosti (tretji odstavek 5. člena in prvi odstavek 
40. člena ZLD-1). Tretji odstavek 5. člena ZLD-1 med drugim 
določa, da mrežo lekarniške dejavnosti v skladu s tem za-
konom na primarni ravni zagotavlja občina ali več sosednjih 
občin skupaj. V skladu s prvim odstavkom 40. člena ZLD-1 
lahko zaradi zagotovitve javnega interesa več sosednjih ob-
čin sprejme skupni koncesijski akt in izvede skupni postopek 
za podelitev koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti na 
primarni ravni na območju občin, ki se vključijo v skupni po-
stopek. Medsebojne pravice in obveznosti določijo občine s 
koncesijskim aktom.

10. Iz ustavne zasnove občine (drugi odstavek 139. čle-
na, prvi odstavek 140. člena ter 142. člen) in iz določb Evrop-
ske listine o lokalni samoupravi (Zakon o ratifikaciji Evropske 
listine lokalne samouprave, Uradni list RS, št. 57/96, MP, 
št 15/96 – v nadaljevanju MELLS) izhaja, da je lokalna sa-
mouprava pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da ure-
jajo lokalne zadeve v svoji občini. Funkcija občine je to-
rej zadovoljevanje javnih potreb na ravni lokalne skupnosti. 
Predlagateljica, ki ima status mestne občine, ni utemeljila, 
na kakšen način izpodbijane določbe o omejitvi sodelovanja 
(zgolj) na sosednje občine pri zagotavljanju mreže lekarniške 
dejavnosti ogrožajo izvajanje te njene naloge in s tem pose-
gajo v njen ustavni položaj in pravice. Omejitev sodelovanja 
zgolj na sosednje občine ne more bistveno oteževati ali celo 
onemogočati lokalni skupnosti, da na območju svoje občine 
zagotavlja mrežo lekarniške dejavnosti. Glede na navedeno 
predlagateljica ni izkazala obstoja procesne predpostavke iz 
91. člena ZLS in je Ustavno sodišče zahtevo za oceno ustav-
nosti tretjega odstavka 5. člena in prvega odstavka 40. člena 
ZLD-1 zavrglo (2. točka izreka).

11. Predlagateljica izpodbija tudi 28. člen ZLD-1, ki dolo-
ča, da javni zavod ustanovi lekarno in podružnico lekarne kot 
svojo organizacijsko enoto za izvajanje lekarniške dejavnosti 
na območju občine ustanoviteljice oziroma občin soustanovi-
teljic v skladu z mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni 
po predhodnem mnenju pristojne zbornice in s soglasjem mi-
nistrstva. Ta določba se nanaša na pravni položaj javnega za-
voda in ne posega v ustavni položaj in pravice predlagateljice. 
Glede na navedeno je Ustavno sodišče zavrglo tudi zahtevo 
za oceno ustavnosti 28. člena ZLD-1 (2. točka izreka).

12. Predlagateljica izpodbija tudi določbe o uskladitvi 
koncesijskih odločb in pogodb, ki so bile po uveljavitvi ZJZP 
podeljene oziroma sklenjene za nedoločen čas, z ZLD-1 in 
možnost statusnega preoblikovanja koncesionarjev zasebni-
kov v gospodarsko družbo (drugi in sedmi odstavek 121. čle-
na ZLD-1). Ustavno sodišče je o ustavnosti izpodbijane ure-
ditve že odločilo z odločbo št. U-I-166/17 z dne 5. 11. 2020 
(Uradni list RS, št. 173/20). Presodilo je, da v izpodbijani 
prehodni ureditvi na številna in kompleksna pravna vprašanja, 
ki jih v okviru posebnega režima javne službe opravljanja le-
karniške dejavnosti na primarni ravni odpira morebiten prenos 
lastniškega deleža nosilca lekarniške dejavnosti, ni mogoče 
najti odgovora na podlagi nobene ustaljene metode pravne 
razlage izpodbijanih zakonskih določb. Ker je šlo za primer, 
ko zakonodajalec določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, 
ni uredil, razveljavitev ni bila mogoča. Zato je Ustavno sodi-
šče ugotovilo protiustavnost 121. člena ZLD-1, ker vsebuje 
protiustavno pravno praznino, in zakonodajalcu naložilo, naj 
ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku enega leta po objavi 
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Glede na to, da 
je z navedeno odločbo že ugotovljena protiustavnost izpod-

4 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-292/00 z dne 14. 11. 
2002 (OdlUS XI, 235), 4. točka obrazložitve.

bijanih določb, te ne morejo več posegati v ustavni položaj 
in pravice lokalne skupnosti. Zato je Ustavno sodišče tudi 
zahtevo za oceno drugega in sedmega odstavka 121. člena 
ZLD-1 zavrglo (2. točka izreka).

13. Drugi in tretji odstavek 8. člena, prvi odstavek 9. čle-
na, prvi in tretji odstavek 10. člena, prvi in drugi odstavek 
11. člena ter prvi odstavek 27. člena ZLD-1 določajo merila 
in potrebna soglasja za postavitev mreže lekarniške dejav-
nosti na primarni ravni. Predlagateljica zatrjuje, da so merila 
določena preveč podrobno, določitev mreže pa je dejansko v 
celoti odvisna od volje države. Zaradi tega po mnenju predla-
gateljice izpodbijane določbe posegajo v izvirno pristojnost 
občin, da zagotavlja mrežo lekarniške dejavnosti na primarni 
ravni (prvi odstavek 140. člena Ustave). S temi navedbami 
predlagateljica utemeljuje (domnevni) poseg v izvirno pristoj-
nost občine (zagotavljanja mreže lekarniške dejavnosti na pri-
marni ravni) in ustavno zagotovljeni položaj občine. Procesna 
predpostavka iz 91. člena ZLS za vložitev zahteve za oceno 
ustavnosti teh izpodbijanih določb je zato izpolnjena.

B. – II.
Merila za določitev mreže lekarniške dejavnosti (dru-

gi in tretji odstavek 8. člena, prvi odstavek 9. člena, prvi 
odstavek 10. člena in prvi odstavek 11. člena ZLD-1)

14. Člen 9 Ustave določa, da je v Republiki Sloveniji za-
gotovljena lokalna samouprava. S tem je samoupravni položaj 
lokalnim skupnostim zagotovljen na ustavni ravni, kar pomeni, 
da ga zakonodajalec ne sme odvzeti ali ogrožati. Lokalna 
samouprava zagotavlja prebivalcem lokalnih skupnosti sode-
lovanje pri upravljanju javnih zadev lokalne (krajevne) narave, 
lokalnim skupnostim pa določeno stopnjo neodvisnosti, zlasti 
v razmerju do države. Bistveni elementi lokalne samouprave 
so predvsem njena funkcionalna, organizacijska in finančna 
avtonomija. Občina avtonomno skrbi za lokalne zadeve jav-
nega pomena in v okviru tega ureja javne službe ter skrbi za 
ustvarjanje razmer gospodarskega in družbenega razvoja na 
lokalni ravni. Skladno s 3. členom MELLS označuje lokalna 
samouprava pravico in sposobnost lokalnih skupnosti, da v 
mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v 
okviru svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva ter da to 
pravico uresničujejo neposredno voljeni predstavniški organi.

15. Za položaj lokalne skupnosti je pomembno načelo, ki 
ga vsebuje 4. člen MELLS in ki pravi, da morajo biti temeljna 
pooblastila in naloge lokalne samouprave določeni z Ustavo in 
zakonom. Načelo avtonomije samoupravnih lokalnih skupno-
sti narekuje pravno ureditev, ki bo zagotavljala pravico lokalne 
samouprave, da v okviru Ustave in zakona samostojno opra-
vlja bistveni del javnih zadev v korist svojega prebivalstva.5 
Avtonomnost občine pri izvrševanju izvirnih pristojnosti ne 
pomeni, da je občina popolnoma samostojna pri njihovem 
izvrševanju.6 Zato vsako zakonodajno urejanje načina izvrše-
vanja izvirnih pristojnosti občin še ne pomeni nedopustnega 
posega v zagotovljeno lokalno samoupravo.7

16. ZLD-1 določa, da je lekarniška dejavnost javna zdra-
vstvena služba, s katero se zagotavljata trajna in nemotena 
oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z 
zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov (prvi odstavek 
5. člena ZLD-1). Izvaja se na primarni, sekundarni in terci-

5 Povzeto po S. Vlaj, Lokalna samouprava, Teorija in praksa, 
tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, Fakulteta za upravo, 
Ljubljana 2006, str. 159.

6 Država je nosilec suverenosti, ki pomeni najvišjo stopnjo 
samostojnosti, podprto z vojsko in zakonodajno oblastjo. Država 
je nad vsemi družbenimi subjekti na svojem področju, vključno 
z lokalno in vsako drugo samoupravo. S svojo zakonodajo, ki jo 
omejuje le Ustava, določa mesto in položaj ter ureditev lokalne 
samouprave v političnem sistemu države (J. Šmidovnik, Lokalna 
samouprava, Zbirka Pravna obzorja, Cankarjeva založba, Ljubljana 
1995, str. 31).

7 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-230/10 z dne 23. 6. 
2011 (Uradni list RS, št. 56/11), 11. točka obrazložitve.
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arni ravni zdravstvene dejavnosti (drugi odstavek 5. člena 
ZLD-1).8 Mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni za-
gotavlja občina ali več sosednjih občin skupaj, na sekundarni 
in terciarni ravni pa država (tretji odstavek 5. člena ZLD-1). 
Lekarniška dejavnost na primarni ravni se opravlja v lekar-
nah, njihovih podružnicah in s priročno zalogo zdravil (prvi 
odstavek 8. člena ZLD-1). Izvajanje te dejavnosti občine za-
gotavljajo z ustanavljanjem javnih zavodov (27. do 38. člen 
ZLD-1) ali dajanjem koncesij fizičnim ali pravnim osebam 
(39. do 61. člen ZLD-1). ZLD-1 določa tudi splošna merila za 
določitev mreže izvajalcev lekarniške dejavnosti na primarni 
ravni. Predlagateljica zatrjuje, da so ta merila določena pre-
več podrobno, brez razumnih razlogov in v nasprotju s ciljem 
zagotavljanja kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili, 
zaradi česar prekomerno posegajo v izvirno pristojnost občin, 
da zagotavljajo mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni 
(prvi odstavek 140. člena Ustave).

17. Opredelitev lekarniške dejavnosti kot (negospodar-
ske) javne službe pomeni, da se ta dejavnost na nepridobiten 
način opravlja v javnem interesu izven sistema delovanja 
tržnih zakonitosti oziroma mehanizmov. Odsotnost teh nado-
mesti s svojo ureditvijo država oziroma lokalna skupnost, ki 
vzpostavi poseben pravni režim javne službe. Gre namreč za 
eksistenčno pomembne dobrine, katerih zagotovitev mora biti 
zaradi skrbi za življenje in zdravje ljudi trajna in nemotena. Cilj 
izvajanja lekarniške dejavnosti ni pridobivanje dobička; pri-
dobitni namen je popolnoma podrejen zadovoljevanju javnih 
potreb.9 Cene storitev in blaga se zato v lekarniški dejavnosti 
ne oblikujejo prosto na trgu. Na ta način država zagotavlja 
posamezniku dobrine, ki so nujne za zadovoljevanje njego-
vih potreb, ne glede na njegovo gmotno stanje, ter mu s tem 
omogoča neodvisno in človeka vredno ter dostojno življenje.10

18. Zakonska ureditev lekarniške dejavnosti temelji na 
51. členu Ustave, ki ureja pravico do zdravstvenega varstva. 
Ta terja od države, da mora poskrbeti za človekovo zdravje 
(pravno varovana dobrina), ki je ena od najpomembnejših 
ustavnih vrednot.11 Zato je pravica do zdravstvenega varstva 
dana vsakomur. Gre za človekovo pravico pozitivnega statu-
sa, ki od države zahteva aktivno delovanje. Država mora z 
ustreznimi ukrepi zagotoviti učinkovito uresničevanje te člo-
vekove pravice.12 Zaradi uresničevanja te pravice so z Ustavo 
določene dolžnosti države na socialnem in zdravstvenem 
področju. V prvem odstavku 51. člena Ustave je določeno, 
da ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, 
ki jih določa zakon, kar pomeni, da Ustava navedeno pravico 
zagotavlja s t. i. zakonskim pridržkom. Tako oblikovan zakon-
ski pridržek zakonodajalca pooblašča, da uredi pravico do 
zdravstvenega varstva, pri čemer lahko vzpostavi tudi ustav-

8 Zakonodajalec je lekarniško dejavnost opredelil kot del 
zdravstvene dejavnosti. Pri uporabi zakonskih predpisov je tre-
ba upoštevati razlagalne metode, zlasti metode o razmerju med 
splošnim (lex generalis) in posebnim predpisom (lex specialis) ter 
med poprej sprejetim (lex prior) in kasneje sprejetim predpisom 
(lex posterior). V obravnavanem primeru je ZLD-1 v razmerju do 
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20 – ZZDej) 
posebni in novejši predpis, zato je treba uporabiti določbe ZLD-1 
kot specialnega in novejšega predpisa (prim. sklep Ustavnega 
sodišča št. U-I-135/05 z dne 6. 2. 2008, 6. točka obrazložitve).

9 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-230/10, 5. točka 
obrazložitve.

10 Tako B. Brezovnik, Lekarniška dejavnost, Lex localis, let. V, 
št. 2 (2007), str. 61.

11 Zdravje je v Ustavi Svetovne zdravstvene organizacije 
(Uradni list FLRJ, št. 93/47 in 7/61, Uradni list SFRJ, MP, št. 6/66, 
1/68, 49/75 in 12/84, Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 in 23/93 
– popr.) opredeljeno kot stanje popolnega telesnega, duševnega 
in socialnega blagostanja in dobrega počutja in ne samo kot odso-
tnost bolezni in poškodbe.

12 Tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-127/01 z dne 12. 2. 
2004 (Uradni list RS, št. 25/04, in OdlUS XIII, 10).

no dopustne omejitve te pravice (tretji odstavek 15. člena in 
2. člen Ustave),13 pričakuje pa se tudi, da uredi način njenega 
izvrševanja (drugi odstavek 15. člena Ustave), ker je to glede 
na naravo take pravice nujno. člen 51 Ustave torej od zako-
nodajalca zahteva, da mora vzpostaviti učinkovit sistem za 
zagotavljanje storitev zdravstvenega varstva. Zakonodajalec 
je v tem okviru določil, da se lekarniška dejavnost opravlja kot 
negospodarska javna služba, ki je na primarni ravni izvirna 
pristojnost občin, na sekundarni in terciarni ravni pa pristoj-
nost države.

19. Peta alineja drugega odstavka 21. člena ZLS do-
loča, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev 
med drugim v okviru svojih pristojnosti ureja in upravlja lo-
kalne javne službe ter skrbi zanje. Vendar način in pogoje 
upravljanja javnih služb občina (samostojno) predpiše le, če 
zakon ne določa drugače (62. člen ZLS). ZLS torej izhaja iz 
predpostavke, da je ustrezen del ureditve javne službe lahko 
v državni pristojnosti in zato predmet urejanja zakona, ki ga 
mora občina pri izvrševanju svojih pristojnosti spoštovati.14

20. Dostopnost do storitev lekarniške dejavnosti čim 
širšemu krogu uporabnikov (prebivalcev) pod enakimi pogoji 
zakonodajalec lahko zagotovi tako, da določi splošen pravni 
okvir te javne službe enotno za vso državo. S tem zagotavlja 
oskrbo z zdravili in lekarniškimi storitvami tudi v oddaljenih in 
demografsko ogroženih krajih. Določitev splošnega pravnega 
okvira zajema tudi določitev oblik oziroma načina izvajanja 
lekarniške dejavnosti in v tem okviru tudi določitev meril za 
postavitev mreže lekarniške dejavnosti enotno za vso državo. 
Glede na navedeno je zakonodajalec upravičen določiti merila 
za postavitev mreže lekarniške dejavnosti. Ustavno sodišče 
mora v okviru prvega odstavka 140. člena Ustave presoditi, ali 
določitev teh meril tako posega v jedro lokalne samouprave, 
da predlagateljica na svojem območju ne more učinkovito iz-
vrševati svoje izvirne pristojnosti iz tretjega odstavka 5. člena 
ZLD-1.15 Pri tem Ustavno sodišče ne presoja, ali izpodbijane 
določbe zagotavljajo najboljši možni način (optimalen) pre-
skrbe prebivalcev občine, temveč ali izpodbijana ureditev 
omogoča postavitev takšne mreže lekarniške dejavnosti, da 
je prebivalcem občine zagotovljena nemotena in trajna oskrba 
z zdravili in lekarniškimi storitvam. Ustavno sodišče pri presoji 
prav tako ne more upoštevati navedb, s katerimi predlagate-
ljica z vidika oziroma v imenu svojih prebivalcev utemeljuje 
zatrjevano protiustavnost izpodbijane ureditve, ker naj jim ta 
ne bi zagotavljala optimalne preskrbe in naj bi jih postavljala 
v neenakopraven položaj v primerjavi s prebivalci drugih 
občin. Z razlogi, ki so povezani s položajem prebivalcev 
lokalne skupnosti, predlagateljica namreč ne more izkazati, 
da izpodbijana ureditev posega v ustavni položaj in pravice 
lokalne skupnosti.16

21. Za zagotavljanje dostopnosti do zdravil in lekar-
niških storitev na primarni ravni so pomembna geografska 
in demografska merila ter prisotnost zdravstvene dejavnosti 
(zdravstvenih ambulant). V skladu z izpodbijanimi določbami 
je mreža izvajalcev lekarniške dejavnosti na primarni ravni 
določena na podlagi naslednjih meril: 1) potreb prebivalstva 
po dostopu do zdravil in drugih izdelkov za podporo zdra-
vljenja in ohranitev zdravja, 2) števila prebivalcev na gravita-
cijskem območju lekarne, 3) cestne razdalje med lekarnami 
in 4) prisotnosti zdravstvene dejavnosti na primarni ravni 
(drugi odstavek 8. člena ZLD-1). Najmanjša razdalja med 
obstoječo in novo lekarno ali podružnico lekarne, merjena 
po javni cesti, mora biti na urbanih območjih vsaj 400 m, na 

13 Tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-47/94 z dne 19. 1. 
1995 (Uradni list RS, št. 13/95, in OdlUS IV, 4).

14 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-88/10 z dne 
22. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 97/12), 6. točka obrazložitve.

15 Podobno Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-264/95 z dne 
25. 1. 1996 (Uradni list RS, št. 9/96, in OdlUS V, 11).

16 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-149/10 z dne 19. 9. 
2012.
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drugih območjih pa vsaj 5 km (tretji odstavek 8. člena ZLD-1). 
Lekarna se ustanovi, če število prebivalcev na njenem gra-
vitacijskem območju presega 6000 (prvi odstavek 9. člena 
ZLD-1). Podružnica lekarne se ustanovi na območjih, kjer 
število prebivalcev na gravitacijskem območju podružnice 
presega 2500 in je v kraju organizirana zdravstvena dejavnost 
na primarni ravni (prvi odstavek 10. člena ZLD-1). Priročno 
zalogo zdravil lahko organizira lekarna pri zdravniku v kraju, ki 
je od najbližje lekarne ali podružnice lekarne oddaljen najmanj 
10 km (prvi odstavek 11. člena ZLD-1).

22. Ustavno sodišče ugotavlja, da predlagateljica niti 
ne zatrjuje, da ji izpodbijana merila preprečujejo, da bi svo-
jim prebivalcem v skladu s pristojnostmi, ki jih ima na tem 
področju, zagotavljala nemoteno in trajno oskrbo z zdravili 
in lekarniškimi storitvami. Merilom nasprotuje zato, ker so 
oblikovana na način, da določajo največje dovoljeno število 
izvajalcev lekarniške dejavnosti v občini, zaradi česar naj 
občina ne bi mogla zagotoviti še boljše, optimalne oskrbe 
prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Meni, da 
bi morala zakonska merila določati le najmanjše še dopustno 
število lekarn v občini, navzgor pa njihovo število ne bi smelo 
biti omejeno. Vendar iz prvega odstavka 140. člena Ustave 
ali katerekoli druge ustavne določbe ne izhaja zahteva, da 
mora zakonodajalec v primeru, ko določeno nalogo opredeli 
kot izvirno pristojnost občine, omogočiti, da občina popolnoma 
samostojno in brez zakonskih okvirov oziroma omejitev izvaja 
to pristojnost na način, za katerega oceni, da je najboljši. Kot 
je že navedeno, ta ustavna določba zahteva le, da mora zako-
nodajalec, če določeno nalogo opredeli kot izvirno pristojnost 
občine, lokalni skupnosti omogočiti, da vsaj deloma odloča o 
izvrševanju te naloge.17

23. ZLD-1 določa naslednje pristojnosti občine pri za-
gotavljanju mreže lekarniške dejavnosti: za izvajanje lekar-
niške dejavnosti lahko ustanovi javni zavod in prek svojih 
predstavnikov v svetu zavoda nadzoruje in upravlja zavod, 
podeljuje in odvzema koncesije, odloča o začasnem prenosu 
koncesije (prvi odstavek 59. člena ZLD-1), izdaja in odvzema 
dovoljenja za poslovanje podružnice lekarne (tretji in peti 
odstavek 10. člena ZLD-1), ne glede na zakonsko določena 
merila izjemoma dovoli ustanovitev nove podružnice lekarne 
na demografsko ogroženih območjih (šesti odstavek 10. člena 
ZLD-1) in izdaja dovoljenja za organiziranje priročne zaloge 
zdravil (drugi odstavek 11. člena ZLD-1). V skladu z navede-
nimi pristojnostmi so torej občine tiste, ki (ob upoštevanju za-
konskih meril za določitev mreže lekarn) določajo in upravljajo 
mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni.18 Glede na 
navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da občine soodločajo o 
izvrševanju svoje naloge iz tretjega odstavka 5. člena ZLD-1 
in da zakonodajalec z določitvijo meril za postavitev mreže 
lekarniške dejavnosti ni posegel v njihovo izvirno pristojnost, 
da zagotavljajo mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni. 
Zato drugi in tretji odstavek 8. člena, prvi odstavek 9. člena, 
prvi odstavek 10. člena in prvi odstavek 11. člena ZLD-1 niso 
v neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave.

24. Predlagateljica zatrjuje neskladje drugega odstavka 
8. člena, prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka 10. čle-
na ZLD-1 v zvezi s 5. točko prvega odstavka 4. člena ZLD-1, 
ki opredeljuje pojem »gravitacijsko območje«, tudi z 2. členom 
Ustave (načelo jasnosti in pomenske določljivosti). Navaja, da 
ni jasno, kaj pomeni pojem »gravitacijsko območje«, in zato 
za predlagateljico in njej podobne občine z večjimi naselji ni 
mogoče ugotoviti, kaj naj bi gravitacijsko območje pomenilo.

25. Eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave 
zahteva, da so predpisi jasni in določni, tako da je mogoče 

17 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-97/05 z dne 7. 7. 
2005 (Uradni list RS, št. 69/05, in OdlUS XIV, 69), 9. točka obra-
zložitve.

18 Prim. npr. Sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti na 
primarni ravni na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 26/19).

ugotoviti njihovo vsebino in namen. Načelo jasnosti in po-
menske določljivosti predpisov med drugim zahteva, da so 
opredeljeni jasno in določno, tako da jih je mogoče izvajati, 
da ne omogočajo arbitrarnega ravnanja ter da nedvoumno 
in dovolj določno opredeljujejo pravni položaj subjektov, na 
katere se nanašajo.19

26. Zahteva po jasnosti in pomenski določljivosti pred-
pisa pa ne pomeni, da morajo biti predpisi taki, da jih ne bi 
bilo treba razlagati. Uporaba predpisov vedno pomeni njihovo 
razlago, in tako kot vsi drugi predpisi so tudi zakoni predmet 
razlage. Z vidika pravne varnosti, ki je eno od načel pravne 
države iz 2. člena Ustave, pa postane predpis sporen takrat, 
kadar s pomočjo razlage ne moremo priti do njegove jasne 
vsebine, oziroma tedaj, ko se z ustaljenimi metodami razlage 
ne da ugotoviti vsebine (ne pa že tedaj, ko samo besedilo 
predpisa ne daje odgovorov na vsa vprašanja, ki se utegnejo 
pojaviti v praksi).20 Predpis torej izpolnjuje zahtevo po jasnosti 
in pomenski določljivosti, če je mogoče z ustaljenimi metoda-
mi razlage ugotoviti vsebino pravila in je na ta način dolžno 
ravnanje naslovnikov določno in predvidljivo.21

27. ZLD-1 opredeljuje gravitacijsko območje lekarne kot 
določeno geografsko območje sosednjih naselij in povprečno 
število prebivalcev tega območja, ki iz različnih razlogov gravi-
tirajo k določenemu središču, kjer se organizira lekarna oziro-
ma podružnica lekarne za preskrbo prebivalcev tega območja. 
Povprečno število prebivalcev na določenem gravitacijskem 
območju se ugotavlja na podlagi uradnih statističnih podatkov 
o stalnem prebivališču (5. točka prvega odstavka 4. člena 
ZLD-1). Predlagateljica ne utemelji, v čem je nejasnost tega 
pojma oziroma zakaj ob upoštevanju vseh zakonskih meril za 
določitev mreže lekarniške dejavnosti ne more ugotoviti, kaj 
pomeni gravitacijsko območje in koliko takih območij lahko do-
loči v svoji občini. Tak očitek ne omogoča vsebinske presoje.

28. Predlagateljica zatrjuje tudi obstoj protiustavne prav-
ne praznine (2. člen Ustave), ker zakonodajalec pri določitvi 
najkrajših dopustnih cestnih razdalj med lekarnami ni določil, 
da je treba v zvezi z vsako predvideno novo lekarno v odločbi 
o podelitvi koncesije določiti tudi naslov lekarne, zaradi česar 
se bodo lahko koncesionarji prosto selili po območju občine, 
s čimer bo dejansko onemogočeno, da bi občine izvrševale 
svojo pristojnost.

29. Obstoj pravnih praznin v pravnem redu sam po sebi 
ni v neskladju z Ustavo. Pravne praznine je mogoče zapolnje-
vati z ustaljenimi metodami pravne razlage. Če to ni mogoče 
in če iz Ustave izhaja zahteva po izrecni zakonski ureditvi, 
brez katere posamezne človekove pravice ni mogoče uresni-
čevati, gre za t. i. protiustavno pravno praznino.22 Intervencija 
Ustavnega sodišča z odločitvijo o neskladju zakona z Ustavo 
zaradi pravne praznine je glede na navedeno potrebna in 
upravičena le, če gre za pravno praznino, ki je ni mogoče 
zapolniti z metodami razlage pravnih predpisov.23

30. Odločba o podelitvi koncesije je upravna odločba 
(prvi odstavek 50. člena ZLD-1), ki se izda na podlagi javne-

19 Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-131/04 z 
dne 21. 4. 2005 (Uradni list RS, št. 50/05, in OdlUS XIV, 24), 
št. U-I-24/07 z dne 4. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in Od-
lUS XVI, 74) in št. U-I-155/11 z dne 18. 12. 2013 (Uradni list RS, 
št. 114/13, in OdlUS XX, 12).

20 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-32/02 z dne 10. 7. 
2003 (Uradni list RS, št. 73/03, in OdlUS XII, 71). Prim. tudi odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-I-29/04 z dne 30. 6. 2005 (Uradni list RS, 
št. 68/05, in OdlUS XIV, 64), 12. točka obrazložitve, in odločbo 
Ustavnega sodišča št. U-I-277/05 z dne 9. 2. 2006 (Uradni list RS, 
št. 21/06, in OdlUS XV, 15), 45. točka obrazložitve.

21 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-98/02 z dne 28. 10. 
2004.

22 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-191/17 z dne 25. 1. 
2018 (Uradni list RS, št. 6/18, in OdlUS XXIII, 1), 20. točka obra-
zložitve.

23 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-129/15 z dne 11. 2. 
2016, 10. točka obrazložitve.
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ga razpisa. V izreku odločbe o podelitvi koncesije koncedent 
odloči o predmetu postopka in o vseh zahtevkih strank (prvi 
odstavek 213. člena Zakona o splošnem upravnem postop-
ku, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP). Predmet postopka o 
podelitvi koncesije je podelitev koncesije določenemu konce-
sionarju, ki bo opravljal lekarniško dejavnost na določenem 
območju.24 Glede na to, da je cestna razdalja med lekarnami 
merilo za postavitev mreže izvajalcev lekarniške dejavnosti in 
da so prostori in oprema za lekarno pogoj za koncesionarja,25 
je logično, da določitev območja izvajanja lekarniške dejav-
nosti vsebuje tudi določitev sedeža lekarne. Zato je sestav-
ni del izreka odločbe o podelitvi koncesije (in koncesijske 
pogodbe)26 v okviru območja izvajanja lekarniške dejavnosti, 
za katero se podeljuje koncesija, tudi sedež lekarne. Kon-
cesionar zato sedeža lekarne brez soglasja koncedenta ne 
more spreminjati. Glede na navedeno je na podlagi logične 
in sistematične razlage ZLD-1 v povezavi z namenom lekar-
niške dejavnosti27 razvidno, da mora izrek odločbe o podelitvi 
koncesije pri določitvi območja izvajanja lekarniške dejavnosti 
vsebovati tudi sedež lekarne, na katerem bo koncesionar 
izvajal lekarniško dejavnost na podlagi podeljene koncesije. 
ZLD-1 zato ne vsebuje protiustavne pravne praznine in ni v 
neskladju z 2. členom Ustave.

31. Predlagateljica zatrjuje tudi, da izpodbijana merila 
brez razumnega razloga postavljajo v neenakopraven po-
ložaj občine in njihove občane, v katerih je na podlagi prej 
veljavne ureditve več lekarn, kot jih dopuščajo izpodbijana 
merila, v primerjavi z občinami in v njih živečimi občani, v 
katerih število lekarn ustreza tem merilom. Slednje naj na-
mreč ne bi mogle zagotavljati tako visoke ravni oskrbe svojih 
prebivalcev z zdravili kot tiste z več lekarnami. Splošno 
načelo enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave terja, 
da zakonodajalec v bistvenem enake položaje ureja enako, 
v bistvenem različne položaje pa različno. Če zakonodajalec 
v bistvenem enake položaje ureja različno ali v bistvenem 
različne položaje ureja enako, mora za to obstajati razumen 
razlog, stvarno povezan s predmetom urejanja (ustavno 
dopusten razlog).28 Položaja navedenih občin se razlikuje-
ta, saj mora zakonodajalec pri urejanju koncesij spoštovati 
pridobljene pravice (pravice koncesionarjev na podlagi že 
pridobljenih koncesij). Drugačno ravnanje bi bilo v nasprotju 
z 2. členom Ustave, ki določa, da je Republika Slovenija 
pravna država.29 Glede na navedeno navedene občine niso 
v enakih položajih in jih zakonodajalec z vidika števila lekarn 
lahko različno ureja. Zato izpodbijana ureditev ni v neskladju 
z drugim odstavkom 14. člena Ustave.

32. Predlagateljica zatrjuje tudi neskladje izpodbijanih 
določb v zvezi s 7. členom ZLD-1, ki se nanaša na drugo 
dejavnost lekarn, in s 74. členom Ustave, ker nesorazmerno 

24 Območje izvajanja lekarniške dejavnosti določa že konce-
sijski akt (prva alineja prvega odstavka 42. člena ZLD-1). Vsebu-
jeta ga tudi javni razpis (tretja alineja tretjega odstavka 43. člena 
ZLD-1) in razpisna dokumentacija (druga alineja šestega odstavka 
43. člena ZLD-1).

25 Drugi odstavek 45. člena ZLD-1.
26 V skladu s prvo alinejo drugega odstavka 52. člena ZLD-1 

mora biti območje izvajanja lekarniške dejavnosti določeno v kon-
cesijski pogodbi. 

27 Namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne 
in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdra-
vljenja in ohranitev zdravja ter svetovanja glede njihove varne, pra-
vilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem 
v zdravstvu ter farmacevtske obravnave za ohranjanje zdravja in 
doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih 
izidov zdravljenja (2. člen ZLD-1).

28 Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-512/18 z 
dne 23. 4. 2020 (Uradni list RS, št. 74/20), 10. točka obrazložitve.

29 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-32/95 z dne 30. 6. 
1995 (Uradni list RS, št. 44/95, in OdlUS IV, 65), 9. točka obrazlo-
žitve.

posegajo v svobodno gospodarsko pobudo izvajalcev lekar-
niške dejavnosti. Teh očitkov predlagateljica v okviru svojih 
pooblastil za vložitev zahteve na podlagi 91. člena ZLS ne 
more uveljavljati. Pooblastilo iz te zakonske določbe se nana-
ša le na položaj, ko država s svojimi predpisi posega v ustavni 
položaj in pravice lokalne skupnosti, kot so opredeljeni v 138. 
do 144. členu Ustave, ne pa v položaj drugih subjektov. Zato 
Ustavno sodišče teh navedb ni presojalo.

33. Glede na navedeno drugi in tretji odstavek 8. člena, 
prvi odstavek 9. člena, prvi odstavek 10. člena in prvi odsta-
vek 11. člena ZLD-1 iz razlogov, ki jih uveljavlja predlagatelji-
ca, niso v neskladju z Ustavo (1. točka izreka).

Predhodno mnenje LZS in soglasje ministrstva (tretji 
odstavek 10. člena, drugi odstavek 11. člena in prvi odsta-
vek 27. člena ZLD-1)

34. Predlagateljica zatrjuje, da so v neskladju s prvim 
odstavkom 140. člena Ustave tudi določbe ZLD-1, ki dolo-
čajo, da lahko občina ali več sosednjih občin skupaj na svo-
jem območju ustanovi javni lekarniški zavod (prvi odstavek 
27. člena ZLD-1), izda dovoljenje za poslovanje podružnice 
lekarne (tretji odstavek 10. člena ZLD-1) in izda dovoljenje 
za organiziranje priročne zaloge zdravil, na območju ka-
tere se priročna zaloga zdravil organizira (drugi odstavek 
11. člena ZLD-1), na podlagi predhodnega mnenja LZS in 
soglasja pristojnega ministrstva. Navaja, da je določitev 
mreže lekarniške dejavnosti zaradi zahteve po pridobitvi 
mnenja LZS in soglasja ministrstva dejansko v celoti odvisna 
od volje države.

35. Mnenje LZS in soglasje pristojnega ministrstva ob-
segata oceno spoštovanja zakonskih meril oziroma zahtev, 
ki veljajo za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, po-
slovanje podružnice lekarne oziroma organiziranje priročne 
zaloge zdravil. Glede na vsebino sta mnenje in soglasje (le) 
oblika nadzora nad spoštovanjem državnih predpisov. Ker se 
dejavnost negospodarske javne službe izvajanja lekarniške 
dejavnosti opravlja v javnem interesu in ker gre očitno za 
dejavnost, za katero je glede na njeno naravo (glej 17. in 
18. točko obrazložitve te odločbe) z vidika opredeljevanja 
meril za postavitev mreže lekarniške dejavnosti razumlji-
vo, da tovrstno urejanje presega zgolj lokalni pomen (kar 
je razvidno tudi iz tega, da pristojnost zagotavljati mrežo 
lekarniške dejavnosti ni izključno lokalna zadeva, temveč 
je razmejena med državo in lokalne skupnosti), je nadzor 
nad spoštovanjem predpisov, ki so podlaga za opravljanje 
te dejavnosti, bistven.30 Le tako država lahko zagotavlja 
določen minimalni standard javnih dobrin vsem državlja-
nom pod enakimi pogoji na območju celotnega državnega 
ozemlja, kar je v javnem interesu. Občine pa so tiste, ki (ob 
upoštevanju zakonskih meril) določajo in upravljajo mrežo 
lekarniške dejavnosti na primarni ravni.

36. Glede na navedeno izpodbijane določbe ne posegajo 
v izvirno pristojnost občin, da zagotavljajo mrežo lekarniške 
dejavnosti na primarni ravni. Zato tretji odstavek 10. člena, 
drugi odstavek 11. člena in prvi odstavek 27. člena ZLD-1 niso 
v neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave (1. točka 
izreka).

C.
37. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi 21. člena in prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: 
podpredsednik dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki dr. Rok 
Čeferin, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), 
dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Ka-
tja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik 
Accetto je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Dr. Matej Accetto
podpredsednik

30 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-88/10, 19. točka 
obrazložitve.
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BANKA SLOVENIJE
3002. Sklep o izračunu letnih nadomestil v zvezi 

z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank 
in EU podružnic in izračunu prispevkov 
EU podružnic za namene reševanja

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in četrtega od-
stavka 159. člena Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju 
bank (Uradni list RS, št. 92/21) ter v skladu s prvim odstavkom 
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke 
Slovenije

S K L E P
o izračunu letnih nadomestil v zvezi  

z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank  
in EU podružnic in izračunu prispevkov EU 

podružnic za namene reševanja

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina sklepa)

Ta sklep določa podrobnejša pravila za izračun:
1. rednih letnih in izrednih prispevkov EU podružnic za 

namene reševanja, pod pogoji, ki jih določata Uredba (EU) 
št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 
2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reše-
vanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v 
okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada 
za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 
št. 225 z dne 30. julija 2014, str. 1, zadnjič spremenjena z Ured-
bo (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. 
novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja 
ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, 
(EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L št. 314 z dne 
5. 12. 2019, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 806/2014) 
in Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list 
RS, št. 92/21; v nadaljevanju: ZRPPB-1), ter

2. letnega nadomestila, ki ga zaračunava Banka Slove-
nije bankam in EU podružnicam v zvezi z izvajanjem nalog in 
pooblastil, ki jih opravlja Banka Slovenije glede reševanja in 
prisilnega prenehanja na podlagi Uredbe (EU) št. 806/2014 in 
ZRPPB-1.

2. člen
(opredelitev pojmov)

(1) V tem sklepu so za akte Evropske unije uporabljeni 
naslednji skrajšani naslovi:

(a) Delegirana uredba (EU) št. 2015/63 je Delegirana 
uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o do-
polnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reše-
vanja (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 44), zadnjič po-
pravljena s Popravkom (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 38; 
v nadaljevanju: Delegirana uredba (EU) št. 2015/63);

(b) Uredba (EU) št. 575/2013 je Uredba (EU) št. 575/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o boni-
tetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja 
ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 
27. junija 2013, str. 1, zadnjič popravljena s Popravkom (UL L 
št. 406 z dne 3. 12. 2017, str. 67; v nadaljevanju: Uredba (EU) 
št. št. 575/2013).

(2) Pojmi uporabljeni v tem sklepu imajo enak pomen kot 
v določbah ZRPPB-1, Delegirane uredbe (EU) št. 2015/63, 
Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – 
ZBNIP; v nadaljevanju: ZBan-3), Uredbe (EU) št. 575/2013 ter 
predpisih, izdanih na njihovi podlagi.

(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpi-
sov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem 
besedilu.

2. IZRAČUN PRISPEVKOV EU PODRUŽNIC  
ZA REŠEVANJE

3. člen
(izračun predhodnih prispevkov)

(1) Letni predhodni prispevek EU podružnice je pavšalni 
znesek v višini 15.000 EUR.

(2) Banka Slovenije lahko v posamičnem primeru za EU 
podružnico določi drugačen znesek predhodnega prispev-
ka, upoštevajoč okoliščine iz tretjega odstavka 159. člena 
ZRPPB-1.

(2) Če se institucija na novo nadzoruje samo določen 
del prispevnega obdobja, se njen delni letni prispevek pobere 
skupaj z letnim prispevkom za poznejše prispevno obdobje.

4. člen
(izračun izrednih naknadnih prispevkov)

(1) V primeru potrebe po vplačilu izrednih naknadnih 
prispevkov se višina izrednega naknadnega prispevka EU po-
družnice izračuna upoštevajoč sorazmerno višino vplačanega 
rednega letnega prispevka EU podružnice v skupnem znesku 
rednih letnih prispevkov vseh bank in EU podružnic.

(2) Izredni prispevki v posamičnem letu ne smejo preseči 
trikratnika višine rednega letnega prispevka.

3. LETNO NADOMESTILO V ZVEZI Z REŠEVANJEM  
IN PRISILNIM PRENEHANJEM BANK IN EU PODRUŽNIC

5. člen
(izračun letnega nadomestila)

(1) Banka Slovenije za namen izračuna letnega nadome-
stila izračuna skupni znesek letnega nadomestila na podlagi 
dejanskih stroškov, ki v zvezi z nalogami in pooblastili glede re-
ševanja in prisilnega prenehanja, ki jih opravlja Banka Slovenije 
na podlagi ZRPPB-1 in Uredbe (EU) št. 806/2014, nastanejo 
Banki Slovenije v posameznem letu, za katerega se zaračuna-
va nadomestilo. Skupni znesek letnega nadomestila v posa-
meznem poslovnem letu ne presega dejanskih stroškov Banke 
Slovenije v tem letu. Dejanski stroški obsegajo neposredne in 
posredne stroške Banke Slovenije v zvezi z opravljanjem nalog 
in pooblastil glede reševanja in prisilnega prenehanja v skla-
du z ZRPPB-1 in Uredbo (EU) št. 806/2014. Pri ugotavljanju 
dejanskih stroškov Banke Slovenije se ne upoštevajo stroški, 
ki Banki Slovenije nastanejo v zvezi s konkretnim postopkom 
reševanja ali prisilnega prenehanja.

(2) Fiksni delež skupnega letnega nadomestila znaša 
20 %, variabilni pa 80 % skupnega zneska letnega nadomestila.

(3) Višina letnega nadomestila zavezanca za posamezno 
leto je vsota fiksnega in variabilnega dela, ki se izračuna za 
tega zavezanca v skladu s četrtim do šestim odstavkom tega 
člena.

(4) Fiksni del letnega nadomestila zavezanca se izračuna 
tako, da se fiksni del skupnega zneska letnega nadomestila, 
deli s številom vseh bank in EU podružnic.

(5) Variabilni del letnega nadomestila za vse zavezance 
se izračuna tako, da se variabilni del skupnega letnega na-
domestila, razdeli med banke in EU podružnice po deležih v 
skupni višini bilančnih vsot. Pri tem se za izračun tega dela 
letnega nadomestila za posamezno leto upoštevajo bilančne 
vsote po stanju na zadnji dan predhodnega leta.

(6) V primeru statusnih sprememb iz 121. člena ZBan-3 
se letno nadomestilo za posamezno leto izračuna s smiselnim 
upoštevanjem stanja po statusni spremembi zavezanca.
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6. člen
(obvestilo zavezancu ob izdaji računa)

Banka Slovenije v roku iz tretjega odstavka 14. člena ZR-
PPB-1 izda posameznemu zavezancu račun, ki mora vsebovati 
višino dejanskih stroškov reševanja in prisilnega prenehanja, 
višino skupnega letnega nadomestila in znesek, ki ga mora 
plačati zavezanec.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
(razveljavitev predpisov)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
izračunu prispevkov EU podružnic za namene reševanja in le-
tnih nadomestil v zvezi z reševanjem in prisilnim prenehanjem 
(Uradni list RS, št. 60/16 in 92/21 – ZRPPB-1).

8. člen
(uveljavitev sklepa)

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

Ljubljana, dne 28. septembra 2021

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije

3003. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora 
in taksah v zvezi s postopki odločanja 
Banke Slovenije

Na podlagi šestega odstavka 268. člena in 362. člena 
Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – 
ZBNIP; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3) ter prvega odstavka 
31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja 
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnih 
nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah  
v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije

1. člen
V Sklepu o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in 

taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni 

list RS, št. 47/15, 72/17, 173/20 in 92/21 – ZBan-3) se besedilo 
5. člena spremeni tako, da se glasi:

»Banka Slovenije, v roku iz tretjega odstavka 268. člena 
ZBan-3, izda posameznemu zavezancu račun, ki mora vsebo-
vati višino dejanskih stroškov nadzora, višino skupnega letnega 
nadomestila in znesek, ki ga mora plačati zavezanec.«.

2. člen
V 8. členu se v 1. točki beseda »uprave« nadomesti z 

besedama »upravljalnega organa«.

3. člen
Črta se 13. člen.

4. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena znaša taksa 

za uradno obvestilo banke, ki ni razvrščena kot pomembna 
kreditna institucija v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013, gle-
de naknadnih izdaj oblik instrumentov navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala po drugem pododstavku tretjega odstavka 
26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 250 točk.«.

5. člen
Za 15. členom se dodata nova 15.a in 15.b člen, ki se 

glasita:

»15.a člen
(odobritev in izvzetje iz odobritve finančnega holdinga  

ali mešanega finančnega holdinga)
Taksa za izdajo odobritve oziroma izvzetja iz odobritve 

nadrejenega finančnega holdinga ali nadrejenega mešanega 
finančnega holdinga, za nadzor nad katerim je na konsolidirani 
podlagi pristojna Banka Slovenije, znaša 2400 točk.

15.b člen
(dovoljenje v zvezi z ustanovitvijo dveh vmesnih EU 

nadrejenih oseb)
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi z ustanovitvijo dodatne 

vmesne EU nadrejene osebe znaša 800 točk.«.

6. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se ta sklep ne 

uporablja za postopke izdaje dovoljenja iz 2. ter 4. člena tega 
sklepa, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa.

Ljubljana, dne 28. septembra 2021

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije
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3004. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede v Komisiji za preprečevanje korupcije

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A, 59/10, 
85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 
– ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A, 
104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 – 
ZIPRS1415, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 
90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 
67/17, 83/18 – ZIPRS1819-A, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 
49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 112/21 – ZNUPZ; v 
nadaljnjem besedilu: ZSPJS) izdajam

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o napredovanju  

javnih uslužbencev v plačne razrede  
v Komisiji za preprečevanje korupcije

1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 

razrede v Komisiji za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, 
št. 74/17 in 13/19) se v 5. členu v prvem odstavku beseda 
»marca« nadomesti z besedo »novembra«.

2. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »15 dni po roku 

iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika« nadomesti z 
besedilom »do 30. novembra v letu napredovanja«.

3. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače 

na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, 
s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v 
višji plačni razred.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-4/2017/8
Ljubljana, dne 23. septembra 2021

Dr. Robert Šumi
predsednik

Pravilnik je bil dne 18. 8. 2021 posredovan Sindikatu 
zaposlenih Komisije za preprečevanje korupcije (dopis št. 101-
1/2021/18, z dne 18. 8. 2021). Sindikat zaposlenih Komisije 
za preprečevanje korupcije na posredovani pravilnik ni podal 
pripomb.

3005. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
avgust 2021

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, avgust 2021

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2021 v primerjavi z 
julijem 2021 je bil 0,015.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta 
2021 je bil 0,077.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca avgusta 2021 je bil 0,009.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu avgusta 2021 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,082.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin av-
gusta 2021 v primerjavi z julijem 2021 je bil 0,001.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do avgusta 2021 je bil 0,033.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do avgusta 2021 je bil 0,004.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 
2021 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,021.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do avgusta 2021 v primerjavi s povprečjem 
leta 2020 je bil 0,008.

Št. 9621-180/2021/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2021
EVA 2021-1522-0028

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

3006. Poročilo o gibanju plač za julij 2021

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za julij 2021

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za julij 2021 je znašala 1.940,69 EUR in je bila za 
0,6 % nižja kot za junij 2021.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za julij 2021 je znašala 1.249,88 EUR in je bila za 
0,5 % nižja kot za junij 2021.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–julij 
2021 je znašala 1.975,27 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–julij 
2021 je znašala 1.269,26 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj–julij 
2021 je znašala 1.966,62 EUR.

Št. 9611-249/2021/4
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
EVA 2021-1522-0030

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada 
Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3007. Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja 

mestnih občin Slovenije

Na podlagi 4. člena Akta o ustanovitvi Združenja mestnih 
občin Slovenije (Uradni list RS, št. 69/10 in 8/20) ter 7. člena 
Statuta Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/10, 42/13, 1/14, 23/15, 28/16 in 8/20) je Skupščina Zdru-
ženja mestnih občin Slovenije na 32. redni seji dne 6. maja 
2021 sprejela

S P R E M E M B E    
I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Združenja mestnih občin Slovenije

1. člen
V Statutu Združenja mestnih občin Slovenije (Uradni list 

RS, št. 69/10, 42/13, 1/14, 23/15, 28/16 in 8/20) se doda nov 
3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
Častni naziv

(1) Županu članice se za dolgoletno aktivno delovanje v 
okviru združenja ter za njegov prispevek k razvoju združenja 
in krepitvi lokalne samouprave lahko podeli naziv častni član 
skupščine ZMOS ali častni predsednik ZMOS.

(2) O podelitvi častnega naziva iz prejšnjega odstavka 
odloča skupščina na predlog predsednika.

(3) Naziv se podeli na seji skupščine s posebno listino, ki 
vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva

(4) Naziv častni član skupščine ZMOS oziroma častni 
predsednik ZMOS se lahko podeli tudi osebi, ki ne opravlja več 
funkcije župana, ali posmrtno.«

2. člen
V 7. členu se na koncu devetega odstavka piko nadomesti 

z vejico in doda besedilo »ali pa dvotretjinska večina članic«.

3. člen
V 9. členu se spremeni 4. točka drugega odstavka tako, 

da se glasi:
»4. odbor za gospodarske dejavnosti in trajnostno mo-

bilnost,«
Na koncu drugega odstavka se piko nadomesti z vejico in 

doda nova točka, ki se glasi:
»8. odbor za digitalizacijo in pametna mesta.«
V tretjem odstavku se črta prvi stavek.

4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike ZMOS v mednarodnih delegacijah lokalnih 

skupnosti, posvetovalnih telesih Državnega zbora RS in Vlade 
RS ter drugih institucijah imenuje oziroma izvoli skupščina. 
Kandidata lahko predlaga predsednik, drug član skupščine 
ali stalno delovno telo ZMOS. Predstavnike ZMOS v delovnih 
skupinah za sodelovanje z državnimi in drugimi organi oziroma 
organizacijami lahko imenuje tudi predsednik. Pred imenova-
njem oziroma izvolitvijo predstavnika ZMOS v mednarodnih 
delegacijah se izvede evidentiranje kandidatov.«

5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem spre-

jema, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-5/2021-1
Celje, dne 6. maja 2021

Matjaž Rakovec
predsednik

3008. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter 
na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 
– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami 
in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in 
popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 29. 6. 2021 
in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 15. 7. 2021 
sprejela naslednjo

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

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

št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 
36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21) se v 2.12. 
točki (»Fakulteta za strojništvo«) drugega poglavja dodajo na-
slednje dejavnosti:

»G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih 
prodajalnah

G 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-
nah s tekstilom

G 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-
nah z oblačili

G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah

G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 
drugim blagom

G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 
stojnic in tržnic«

2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Prof. dr. Emil Erjavec 
predsednik UO UL

Prof. dr. Igor Papič
predsednik Senata UL

rektor UL

Vlada RS je podala soglasje k navedeni dopolnitvi Priloge 
k Statutu UL na seji dne 21. 9. 2021.
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OBČINE
BREŽICE

3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju javnega zavoda Zavod 
za šport Brežice

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, 
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 
31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) 
je Občinski svet Občine Brežice na 19. redni seji dne 20. 9. 
2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o preoblikovanju javnega zavoda  
Zavod za šport Brežice

1. člen
Prvi odstavek 25. člena Odloka o preoblikovanju javnega 

zavoda Zavod za šport Brežice (Uradni list RS, št. 12/12, 47/13 
in 32/15, v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se glasi:

»Zavod upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem:
– Atletski stadion, parcela št. 196 – k.o. Zakot;
– Nogometni stadion z upravno stavbo, parcele št. 144/21 

– k.o. Brežice, 650, 651/3 in 651/7 – k.o. Črnc;
– Nadkrito rokometno igrišče »Balon«, parcela št. 280/2, 

281/4 in 293/1 – k.o. Brežice;
– Športna dvorana Brežice, parcela št. 270/1 (del), 294/6, 

294/10 (del) – k.o. Brežice;
– Športna dvorana Dobova, parcelna št. 223/2 (del) – 

k.o. Gaberje;
– zunanja športna igrišča Dobova, parcela št. 229/1, 

229/4, 230/1, 231, 234/1, 237/1, 237/5, 238/1 (del) – k.o. Ga-
berje;

– asfaltni kolesarski poligon, parcela št. 252/1 in 252/3 
k.o. Zakot.«

2. člen
Četrti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Objekt Športne dvorane Brežice v okvirnem času med 

7.00 in 14.00 prioritetno uporablja Osnovna šola Brežice za iz-
vajanje obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega 
izobraževanja.«

3. člen
Peti odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Objekt Športne dvorane Dobova v okvirnem času med 

7.00 in 14.00 prioritetno uporablja Osnovna šola Dobova za iz-
vajanje obveznega in razširjenega programa osnovnošolskega 
izobraževanja.«

Črta se šesti odstavek 28. člena.

4. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti 

opredeljene v letnem programu dela:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
– z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih 

virov.

Zavod pridobiva sredstva iz proračuna Občine Brežice 
na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega 
programa dela in poslovnega poročila za preteklo leto. Višina 
sredstev se opredeli v proračunu ustanovitelja. Osnova za 
izračun sredstev za izvajanje javne službe so:

– splošni materialni stroški delovanja,
– stroški dela,
– programski materialni stroški,
– stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja ter na-

kup opreme.
Pri splošnih materialnih stroških delovanja se upoštevajo:
– fiksni materialni stroški (električna energija, ogrevanje, 

komunalne storitve in voda ter stroški rednih pregledov proti-
požarnega in drugih podobnih sistemov), ki nastanejo z opra-
vljanjem dejavnosti, opredeljenih v tretjem, četrtem in petem 
odstavku 28. člena tega odloka,

– splošni stroški poslovanja izvajanja dejavnosti javne 
službe,

– stroški zavarovanja objektov,
– materialni stroški za izvajanje prevozov iz tretje alineje 

prvega odstavka 6. člena tega odloka in vzdrževanja vozila 
danega v upravljanje zavodu,

– materialni stroški za izvajanje šolskih športnih tekmo-
vanj na občinski ravni.

Pri stroških dela se zavodu za izvajanje javne službe v 
osnovnem obsegu priznajo sredstva za:

– direktorja,
– dve delovodji,
– tri vzdrževalce športne infrastrukture,
– receptorja,
– tri čistilke,
– šoferja in spremljevalca otrok, ki izvajata prevoze otrok 

iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega odloka in
– strokovnega sodelavca, ki opravlja strokovna opravila 

za potrebe športnih društev in njihovih zvez.
Zapisana delovna mesta se uskladijo skladno z veljavno 

področno zakonodajo in katalogom delovnih mest. Zavod mora 
k sistemizaciji delovnih mest, sofinanciranih s strani ustanovi-
telja pridobiti predhodno soglasje. Iz občinskega proračuna se 
lahko sofinancirajo tudi drugi stroški dela, glede na dogovorjen 
projekt in veljaven letni program dela za posamezno prora-
čunsko leto.

Ustanovitelj in zavod določita vsa medsebojna razmerja s 
posebno pogodbo, s katero uredita predvsem:

– financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja za 
tekoče proračunsko obdobje,

– izvajanje letnega programa dela zavoda,
– način izvrševanja drugih medsebojnih pravic in obve-

znosti, ki so določena s tem odlokom, pravili zavoda in drugimi 
predpisi.«

5. člen
31. člen se nadomesti tako, da se glasi:
»Za programe v javnem interesu ustanovitelj skladno z 

določenim rednim financiranjem oblikuje informativni cenik s 
katerim ovrednoti vrednost odobrenih programov v javnem 
interesu.

S prostimi kapacitetami športne infrastrukture zavod upra-
vlja samostojno, skladno s tržnim cenikom, ki ga na predlog 
direktorja sprejme svet zavoda.«

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2021
Brežice, dne 20. septembra 2021

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan
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3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sofinanciranju letnega programa športa 
v Občini Brežice

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list 
RS, št. 26/14) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list 
RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 19. redni 
seji 20. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Brežice

1. člen
V tretji točki prvega odstavka 6. člena Odloka o sofinan-

ciranju letnega programa športa v Občini Brežice (Uradni list 
RS, št. 59/19, v nadaljevanju: odlok) se doda tretja alineja, 
ki se glasi: »– informacijsko-komunikacijska tehnologija na 
področju športa«

2. člen
(1) V drugem odstavku 7. člena odloka se črta peta ali-

neja.
(2) V tretji točki tretjega odstavka 7. člena odloka se doda 

nova pod točka, ki se glasi:
»3.3 Informacijsko-komunikacijske tehnologije na podro-

čju športa:
– deficitarnost,
– dostopnost informacijsko-komunikacijske tehnologije 

uporabnikom,
– uporabnost informacijsko-komunikacijske tehnologije 

za uporabnike.«

3. člen
Priloga 1: Podrobnejši pogoji in merila za izbor in sofi-

nanciranje posameznih programov in področij športa v Občini 
Brežice se nadomesti z novo Prilogo 1: Podrobnejši pogoji in 
merila za izbor in sofinanciranje posameznih programov in 
področij športa v Občini Brežice.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2021
Brežice, dne 20. septembra 2021

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan
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Priloga 1 
 

PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH 
PROGRAMOV IN PODROČIJ ŠPORTA V OBČINI BREŽICE 

 
I. ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

A.  Športni programi 
1. Športna vzgoja otrok in mladine 

1.1 Promocijski športni programi 
1.2 Šolska športna tekmovanja  
1.3 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

3.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
3.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

4. Kakovostni šport 
5. Vrhunski šport 
6. Šport invalidov 
7. Športna rekreacija 
8. Šport starejših 

B. Športni objekti in površine za šport v naravi 
C. Razvojne dejavnosti v športu:  
o izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu  
o založništvo v športu 
o informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu 

D. Organiziranost v športu  
o delovanje športnih organizacij 

E. Športne prireditve in promocija športa  
o športne prireditve 

F. Družbena in okoljska odgovornost v športu  
 

II. SPLOŠNI POGOJI 
Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja preko javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) 
na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje: 

o imajo sedež v občini Brežice, 
o so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto 

registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,  
o njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,  
o izvajajo športne programe skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na 

javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 
o imajo za prijavljena športne programe in področja:  

- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali 
usposobljen strokovni kader za delo v športu, 
- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in 
stroškov izvedbe programov, 
- urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o 
udeležencih programov. 
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III. DODATNI POGOJI 
o v posamezno vadbeno skupino mora biti vključenih najmanj 80 % vadečih s 

stalnim prebivališčem v občini Brežice, 
o posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in v enem 

programu, 
o v posamezno vadbeno skupino mora biti vključenih najmanj 80 % vadečih 

znotraj starostnega razpona določene vadbene skupine, 
o prijavitelji, ki prijavljajo programe kakovostnega in vrhunskega športa, morajo 

izvajati in prijaviti programe vadbe tudi v najmanj dveh (2) starostnih mlajših 
skupinah oz. v primeru specifičnih športnih panog, kjer izvajajo vadbo le v eni 
starostni skupini, morajo dokazati, da je v vadbeno skupino vključenih vsaj 
40 % otrok in mladine, 

o prijavitelj, ki prijavlja programe redne športne vadbe, ki so vključeni v 
tekmovalni sistem, mora ob prijavi predložiti ustrezna dokazila o članstvu v 
nacionalni panožni športni zvezi ter potrdilo o registraciji tekmovalcev pri tej 
isti nacionalni panožni športni zvezi, 

o dodatni pogoji, opredeljeni podrobneje v LPŠ. 
 

IV. PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH 
PROGRAMOV  

A. ŠPORTNI PROGRAMI 
1. Športna vzgoja otrok in mladine 
1.1 Promocijski športni programi  
Promocijski športni programi so opredeljeni kot del športne vzgoje, ki poteka zunaj 
obveznega vzgojno izobraževalnega sistema. Njihov namen je razvijanje gibalnih 
sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport, plavalno 
opismenjevanje, idr.  
Med promocijske športne programe spadajo športni programi: Mali sonček, Ciciban 
planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan, Mladi planinec. 
a) Naučimo se plavati  
Sofinancira se lahko največ ½ cene dnevne vstopnice na bazen za udeležence 10-urnih 
plavalnih tečajev v vrtcu ali v 1. razredih OŠ, ki so lahko izvedeni tudi v šoli v naravi 
Sredstva niso predmet javnega razpisa.  

 
1.2 Šolska športna tekmovanja 
(1) Sofinancirajo se aktivnosti šolskega tekmovalnega športa, ki presega športno vzgojo 
po učnem načrtu. Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije občinskih šolskih 
športnih tekmovanj, pri čemer gre del sredstev za nakup medalj, pokalov in diplom, oz. 
udeležbe najboljših ekip in posameznikov občine na višjih nivojih tekmovanj (področna, 
državna). 
 
(2) Osnovnim šolam, ki se udeležujejo šolskih športnih tekmovanj, se zagotovijo sredstva 
za povračilo potnih stroškov na posamezno tekmovanje.  
 
(3) Sredstva niso predmet javnega razpisa 
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1.3 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
(1) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine zajema športne programe, namenjene 
otrokom in mladini, ki niso vključeni v uradni tekmovalni sistem NPŠZ in so vzgojno 
naravnani. Izvajalci športnih programov so športna društva, osnovne šole, vrtci in 
zasebniki.  
 
(2) Iz sredstev LPŠ se sofinancira programe celoletne vadbe, promocijske športne 
programe (v celoti ali delno), če niso sofinancirani iz drugih virov.  
 
(3) Izvajalci programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine morajo v primeru 
izvajanja programa na OŠ ali v vrtcu skleniti dogovor s to OŠ ali vrtcem, v katerem 
opredelijo medsebojne obveznosti. V primeru, da vadba poteka v prostorih OŠ ali vrtca 
do 18. ure, mora šola oz. vrtec zagotoviti izvajalcu brezplačen najem prostora. V primeru, 
da se program izvaja na OŠ ali vrtcu po 18. uri oz. na drugih javnih ali zasebnih športnih 
objektih se sredstva za zakup objektov zagotovijo v posameznem LPŠ. 
 
(4) Minimalno število vadečih v posamezni skupini prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine (točka 1.3.1 do 1.3.3 te priloge Odloka) velja za individualne in ekipne športne 
panoge. V primeru izvajanja programa specifične športne panoge, kjer obstajajo 
varnostna in druga tveganja, se kot minimalno število vadečih v skupini upošteva število 
učencev kakor ga določa zakonski, varnostni ali drug predpis, ki se ga priloži ali navede 
ob prijavi.  

  
1.3.1  Prostočasna vzgoja predšolskih otrok (oznaka športnega programa: PO) 
Programi so namenjeni predšolskim otrokom. Sofinancira se strokovni kader za celoletne 
programe, ki se izvajajo najmanj 1 uro na teden in vsaj 30 tednov na leto.  
Preglednica 1: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, predšolskih 
otrok (PO) 
Oznaka programa PO 
Število ur vadbe 30–60 
Potek vadbe min 1 ura/teden, 30 tednov/leto 
Starost vadečih do 6 let 
Minimalno št. vadečih v skupini  12 

 
1.3.2 Prostočasna vzgoja šoloobveznih otrok (oznaka športnega programa: ŠO) 
Programi so namenjeni osnovnošolskim otrokom (do starosti 15 let). Sofinancira se 
strokovni kader za celoletne programe, ki se izvajajo najmanj 1 uro na teden in vsaj 
30 tednov na leto. 
 Preglednica 2: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, šoloobveznih 
otrok (ŠO) 
Oznaka programa ŠO 
Število ur vadbe 30–60 
Potek vadbe min 1 ura/teden, 30 tednov/leto 
Starost vadečih 6–15 let 
Minimalno št. vadečih v skupini  12 
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1.3.3 Prostočasna vzgoja mladine (oznaka športnega programa: PM) 
Programi so namenjeni srednješolski mladini, ki se ne ukvarja s tekmovalnim športom. 
Sofinancira se strokovni kader za celoletne programe, ki se izvajajo najmanj 2 uri na 
teden in vsaj 30 tednov na leto. 
 Preglednica 3: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, mladina (PM) 
Oznaka programa PM 
Število ur vadbe 60 
Potek vadbe min 2 uri/teden, 30 tednov/leto 
Starost vadečih 15–19 let 
Minimalno št. vadečih v skupini  12 

 
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
Programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti enako kot 
programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, s tem, da je velikost vadbene 
skupine v vsakem programu manjša za 50 %.  

 
3. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport 
(1) V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
so vključeni otroci in mladina, ki se ukvarjajo s športom zaradi doseganja vrhunskih 
rezultatov. Temeljijo na kakovostni športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih in 
njihovih zvezah ter nadgrajuje v trening posamezne športne panoge, ki ga izvaja 
strokovno izobražen ali pa tudi strokovno usposobljen strokovni kader. 
 
(2) Za programe prostočasne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, ki so vključeni v uradni tekmovalni sistem, mora prijavitelj predložiti dokazilo o 
registraciji pri ustrezni NPŠZ za tekoče leto. Posamezni program prijavitelja mora 
vključevati tudi določeno število registriranih športnikov, ki so registrirani skladno s pogoji 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju: OKS-ZŠZ). 
Prijavitelj mora za te programe predložiti tudi seznam registriranih tekmovalcev, ki ga 
potrdi NPŠZ, registracija pa se preverja preko uradne evidence registriranih športnikov, ki 
jo vodi OKS-ZŠZ.  
 
(3) V kolikor prijavitelj prijavlja tekmovalno vadbeno skupino otrok ali mladine usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport, kjer v skladu s pravili nacionalne panožne športne zveze 
lahko na državnih in pokalnih tekmovanjih tekmujejo tudi tekmovalci, ki pri tej isti 
nacionalni panožni športni zvezi niso registrirani kot tekmovalci, mora priložiti potrdilo, 
nacionalne panožne športne zveze, iz katerega nedvoumno izhaja, da na državnih in 
pokalnih tekmovanjih lahko nastopajo tekmovalci, ki niso registrirani. 
 
(4) Minimalno število vadečih v posamezni vadbeni skupini je opredeljeno za individualne 
športne panoge. V primeru, da prijavitelj prijavlja kolektivno športno panogo, je minimalno 
število vadečih in registriranih v skupini za dva večje od minimalnega števila 
posameznikov potrebnih za ekipo, ki igra (npr. nogomet 11+2=13, rokomet 7+2=9, 
košarka 5+2=7...), vendar ne manjše kot je določeno v preglednicah 4 in 5. Minimalno 
število posameznikov za ekipo, ki nastopa v ekipnih športih, se preverja iz tekmovalnih 
pravil športne panoge, ki jih je opredelila NPŠZ. V primeru izvajanja programa specifične 
športne panoge, kjer so zaradi varnosti ali drugih objektivnih razlogov velikosti skupin 
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zakonsko določene in so manjše od skupin določenih v tem odloku, se kot minimalno 
število vadečih v skupini upošteva število vadečih določeno v zakonskem predpisu.  

 
3.1 Prostočasna športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

(oznaka programov: O1, O2) 
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se izvaja v dveh 
programih in sicer glede na starost članov v vadbeni skupini ter glede obsega ur redne 
vadbe. Sofinancira se strokovni kader in najem objektov v odobrenih programih pa so 
lahko izvajalci upravičeni tudi do povračila dela tekmovalnih stroškov, v kolikor nastopajo 
v tekmovalnem sistemu 

 
 Preglednica 4: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, mladina  
(O1, O2) 
Oznaka programa O1 O2 
Število ur vadbe 90–120 90–220 

Potek vadbe min 3 ure na teden,  
30 tednov/leto 

min 3 ure na teden,  
30 tednov/leto 

Starost vadečih 6–12 let 6–15 let 
Minimalno št. 
vadečih v skupini 10 10 

Vključenost v 
tekmovalni sistem Ne Da 

Število registriranih* 0  6 
 

3.2 Prostočasna športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport (oznaka programov: (M1, M2) 

(1) Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se izvaja v dveh 
programih in sicer glede na obseg ur redne vadbe. Sofinancira se strokovni kader in 
najem objektov, v odobrenih programih pa so izvajalci upravičeni tudi do povračila dela 
tekmovalnih stroškov. 
Preglednica 5: Pogoji za sofinanciranje prostočasnih športnih programov, mladina  
(M1, M2) 
Oznaka programa M1 M2 
Število ur vadbe 120–220 280–320 

Potek vadbe min 3 ure na teden,  
40 tednov/leto 

min 3 ure na teden,  
40 tednov/leto 

Starost vadečih 15–21 let 15–21 let 
Minimalno št. 
vadečih v skupini 6 6 

Število registriranih* min. 80 % vadečih v skupini  min. 80 % vadečih v skupini 
Vključenost v 
tekmovalni sistem Da Da 

Dodatni pogoji – 1 x MLR 
 

(2) Dodatni pogoj 1 x MLR pomeni, da mora biti v posamezno vadbeno skupino vključen 
najmanj 1 vadeči, ki je dosegel naziv športnika mladinskega razreda ali višje. Pri 
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kolektivnih športnih panogah ekvivalentno velja, da mora ekipa nastopati v 1. državni ligi, 
kjer tekmovalni sistem sestavljajo vsaj 3 lige. 

 
4. Kakovostni šport (oznaka programov: K1, K2) 
(1) V programe kakovostnega športa se uvrščajo vsi športniki in športne ekipe v članskih 
kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, 
tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova 
državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.  
 
(2) Športni programi kakovostnega športa se izvajajo v dveh programih, in sicer glede na 
obseg ur redne vadbe. Sofinancira se najem objektov, lahko pa tudi strokovni kader v 
primeru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu Občine. V odobrenih programih pa 
so izvajalci lahko upravičeni tudi do plačila dela tekmovalnih stroškov.  
 
(3) Minimalno število vadečih v posamezni vadbeni skupini je opredeljeno za individualne 
športne panoge. V primeru, da prijavitelj prijavlja kolektivno športno panogo, je minimalno 
število vadečih in registriranih v skupini za dva večje od minimalnega števila 
posameznikov potrebnih za ekipo, ki igra (npr. nogomet 11+2=13, rokomet 7+2=9, 
košarka 5+2=7...), vendar ne manjše kot je določeno v preglednici 6. Minimalno število 
posameznikov za ekipo, ki nastopa v ekipnih športih, se preverja iz tekmovalnih pravil 
športne panoge, ki jih je opredelila NPŠZ. V primeru izvajanja programa specifične 
športne panoge, kjer so zaradi varnosti ali drugih objektivnih razlogov velikosti skupin 
zakonsko določene in so manjše od skupin določenih s tem odloku, se kot minimalno 
število vadečih v skupini upošteva število vadečih določeno v zakonskem predpisu.  

 
Preglednica 6: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (K1, K2) 
Oznaka programa K1 K2 
Število ur vadbe 160–220 280–320 

Potek vadbe min 4 ure na teden,  
40 tednov/leto 

min 8 ur na teden,  
40 tednov/leto 

Starost vadečih nad 20 let nad 20 let 
Minimalno št. vadečih 
v skupini 6 6 

Število registriranih* 100 % vadečih v skupini  100 % vadečih v skupini 
Vključenost v 
tekmovalni sistem Da Da 

Dodatni pogoji – 1 x DR 
 

(4) Dodatni pogoj 1 x MLR pomeni, da mora biti v posamezno vadbeno skupino vključen 
najmanj 1 vadeči, ki je dosegel naziv športnika državnega razreda ali višje. Pri kolektivnih 
športnih panogah ekvivalentno velja, da mora ekipa nastopati v 1. državni ligi, kjer 
tekmovalni sistem sestavljajo vsaj 3 lige. 
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5. Vrhunski šport (oznaka programa: V) 
(1) V programih vrhunskega športa se sofinancira strokovni kader ter najem objektov, v 
odobrenih programih pa so izvajalci upravičeni tudi do povračila dela tekmovalnih 
stroškov. 
Preglednica 7: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (V) 
Oznaka programa V 
Število ur vadbe 320 
Potek vadbe min 8 ur na teden, 40 tednov/leto 
Starost vadečih nad 20 let 
Minimalno št. vadečih v skupini 6 
Število registriranih 100 % vadečih v skupini  
Vključenost v tekmovalni sistem Da 
Dodatni pogoji 2 x MR ali 1x SR 

 
(2) Dodatni pogoj 2 x MR ali 1 x SR pomeni, da morata biti v posamezno vadbeno 
skupino vključena najmanj 2 vadeča, ki sta dosegla naziv športnika mednarodnega 
razreda ali višje ali najmanj 1 vadeči, ki je dosegel naziv športnika svetovnega razreda. 
Pri kolektivnih športih ekvivalentno velja, da mora ekipa nastopati v 1. državni ligi, kjer 
tekmovalni sistem sestavljajo vsaj 3 lige in je v pretekli sezoni dosegla najmanj 4 mesto v 
državi ali nastopa v evropskih športnih tekmovanjih. 

 
6. Šport invalidov (oznaka programa: IN) 
Med programe športa invalidov se uvrščajo pilotski programi, ki jih izvajajo invalidska ter 
dobrodelna društva in zveze, in se izvajajo vsaj 1 uro na teden. Sofinancira se strokovni 
kader ter najem objektov.  
 Preglednica 8: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (IN) 
Oznaka programa IN 
Število ur vadbe 30–60 

Potek vadbe min 1 uro na teden,  
30 tednov/leto 

Starost vadečih nad 20 let 
Minimalno št. vadečih v skupini 10 

 
7. Športna rekreacija (oznaka programa: ŠR) 
Športna rekreacija vključuje celoletne ciljne športne rekreativne programe. Namenjena je 
za odrasle nad 19 let, ki ne nastopajo v tekmovalnih sistemih. Njihovo izvajanje ima visok 
zdravstveni učinek in ima vpliv na dobro počutje širšega prebivalstva. Programi se 
izvajajo vsaj 2 uri na teden, 30 tednov na leto. Med celoletne programe se uvršča tudi 
planinske izlete.  
Sofinancira se strokovni kader in najem objektov, v primeru, da se vadba izvaja v ali na 
športnem objektu.  
Preglednica 9: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (ŠR) 
Oznaka programa ŠR 
Število ur vadbe  60 
Potek vadbe  min 2 uri/teden, 30 tednov/leto 
Starost vadečih nad 19 let 
Minimalno št. vadečih v skupini 25 
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8. Šport starejših (oznaka programa ŠS) 
Zajema skupinsko gibalno vadbo starejših na površinah za šport v naravi in v urbanem 
okolju. Namenjena je populaciji nad 65 letom starosti. 
Sofinancira se strokovni kader in najem športnih objektov.  
Preglednica 10: Pogoji za sofinanciranje programov kakovostnega športa (ŠS) 
Oznaka programa ŠS 
Število ur vadbe 60 

Potek vadbe min 2 uri na teden,  
30 tednov na leto 

Starost vadečih Nad 65 let 
Minimalno št. vadečih v skupini 12 

 
B. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
(1) Iz LPŠ se sofinancira najem in uporaba športnih objektov za izvajanje redne vadbe. 
Spodbuja se uporaba športnih površin v lasti Občine. V primeru večjega interesa po 
uporabi objektov in površin od razpoložljivih kapacitet v občinski lasti, Občina sorazmerno 
sofinancira najem objektov v lasti drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov in ustanov ter 
privatnih športnih objektov in površin. Višina priznanega stroška na uro uporabe 
posameznega objekta se določi v LPŠ in Ceniku za določanje vrednosti vsebin športa v 
Občini Brežice (v nadaljevanju: cenik), ki ga določi župan.  
 
(2) Pogoj za sofinanciranje najema športnega objekta je sklenjen dogovor med 
izvajalcem prijavljenega programa in upravljalcem športnega objekta oz. urnik redne 
vadbe posameznega programa prijavitelja na posameznem športnem objektu, ki ga z 
žigom in podpisom potrdi odgovorna oseba upravljalca športnega objekta, kjer poteka 
vadba. 
 
(3) LPŠ zagotavlja sredstva za urejanje športnih površin na podeželju (območje izven 
krajevnih skupnosti mesta Brežic). Sredstva so namenjena vzpostavljanju, vzdrževanju in 
obnavljanju športnih površin na podeželju in so v lasti, upravljanju ali dolgoročnem 
najemu lokalnih društev ali krajevnih skupnosti ter urejanju planinskih poti (markacije). Na 
ta način se omogoča, da so objekti za športno rekreacijo dostopni vsem skupinam 
prebivalstva. 
 
(4) Sredstva za investicije, posodobitve, ureditve ter novogradnje športnih objektov, ki so 
v lasti Občine Brežice, se določajo v proračunu občine na posameznih proračunskih 
postavkah v skladu s potrebami in zmožnostmi. 
 
(5) Sofinanciranje vlaganj v ostale športne objekte, ki niso v lasti Občine Brežice, je 
odvisno od zagotovljenih sredstev v proračunu občine za posamezna proračunska 
obdobja. Sredstva se lahko dodelijo na podlagi izvedenega ločenega javnega razpisa po 
postopku, določenem v tem Odloku. Podrobnejši način razdelitve sredstev, merila in 
kriteriji se opredelijo v javnem razpisu.  
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C. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu.  
Občina Brežice sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
delavcev, ki pri izvajalcih LPŠ opravljajo strokovno delo, in sicer največ v višini 50 % 
cene izobraževanja, usposabljanja oz. izpopolnjevanja, pod naslednjimi pogoji:  
- Usposabljanje se izvaja po veljavnem programu usposabljanja, sprejetem v skladu z 

Zakonom o športu 
- Po strokovnem usposabljanju delavec pridobi 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti za 

opravljanje strokovnega dela v športu 
- Izpopolnjevanje (licenciranje) se izvaja v skladu s pravili mednarodne športne zveze, 

NPŠZ oz. izdajatelja licenc.  
 

2.  Založništvo v športu 
Sofinancira se izdelava in izdaja publikacij o športu v občini Brežice. Pogoji za 
sofinanciranje:  
- izdaja publikacije ima velik pomen za šport na lokalni ravni 

 
D. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
1. Delovanje športnih organizacij 
(1) Za osnovno delovanje nepridobitnih športnih organizacij, t.j. športnih društev in 
njihovih zvez se iz proračuna Občine zagotovijo sredstva za kritje osnovnih materialnih 
stroškov in dohodkov zaposlenih, za športne zveze pa tudi stroške dejavnosti, ki jih 
izvajajo za svoje člane, oz. članice v smislu njihovega uspešnega delovanja.  
Sofinancira se delovanje: 

o športnih društev, ki so na javnem razpisu izbrana kot izvajalci vsaj enega 
športnega programa 

o Zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva na območju občine.  
 

(2) Prijaviteljem se za izbrane programe, ki so vključeni v tekmovalne sisteme 
nacionalnih panožnih športnih zvez, lahko v deležu zagotovijo sredstva za udeležbo 
na tekmovanjih za naslov državnega prvaka oz. za naslov pokalnega državnega 
prvaka. Upravičencem za sofinanciranje tekmovalni stroškov se sofinancirajo stroški 
prijavnin oz. članarin za vstop v tekmovalni sistem, prevozi na tekmovanja, štartnine 
pri udeležbi na tekmovanja, sodniški stroški pri organizaciji tekmovanj ter stroški 
najema športnega objekta oz. prostora za izvedbo tekmovanja. Delež povračila 
tekmovalnih stroškov je odvisen skupne višine tekmovalnih stroškov vseh odobrenih 
programov in razpoložljivih finančnih sredstev v letnem proračunu Občine Brežice. 
 
(3) Višina sredstev za delovanje občinske športne zveze so lahko podrobneje 
opredelijo v LPŠ. 

Višina sofinanciranja je odvisna od razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Brežice za 
tekoče leto. 
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E. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
V javnem razpisu za tekoče proračunsko leto se lahko razpišejo sredstva za 
sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe športnih prireditev. Sofinancira se 
organizacija rekreativnih športnih prireditev lokalnega in občinskega pomena ter 
rekreativnih športnih prireditev državnega pomena in mednarodnih prireditev. Delež 
sofinanciranja organizacija posameznih športnih prireditev podrobneje določi LPŠ.  

 
1. Rekreativne športne prireditve lokalnega in občinskega pomena 
Sofinancirajo se prireditve, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

o da gre za enodnevne prireditve (turnirji) ali ligaška tekmovanja, 
o da gre za prireditve s tekmovalnim značajem za neregistrirane športnike, 
o da je vsaj polovica skupin, ki se udeležujejo ligaških tekmovanj, iz občine 

Brežice, 
o da prireditev nima denarnega nagradnega sklada. 

 
2. Rekreativne športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve 
Sofinancirajo se prireditve, ki izpolnjujejo najmanj enega od naslednjih pogojev:  

o množično vključujejo različne starostne kategorije občanov, 
o vzpodbujajo občane k ukvarjanju z rekreativnim športom in k zdravemu načinu 

življenja, 
o množično pohodništvo in kolesarjenje, 
o dnevi športa, na katerih se predstavijo različne športne panoge, 
o prireditve ob proslavi okroglih obletnic (10, 20 let,….) športnih društev, 
o druge športne prireditve občinskega pomena. 

 
V. MERILA ZA VREDNOTENJE ODOBRENIH PROGRAMOV 
A. Športni programi 
Vrednotijo se športni programi, ki izpolnjujejo splošne in podrobnejše pogoje za 
sofinanciranje.  
Skupno število posameznih programov, ki jih Občina sofinancira v posameznem letu ter 
omejitve števila sofinanciranih programov posameznemu izvajalcu, podrobneje opredeli 
in določi LPŠ. 

 
V kolikor število prijavljenih programov, ki ustrezajo razpisnim pogojem, presega skupno 
število razpisanih programov v posameznih točkah, imajo pri izboru prednost: 
Pri programih PO, ŠO, PM: 

1. Programi, ki jih prijavijo društva 
2. Programi z večjim številom vadečih v skupini 
 

Pri programih O1, O2, M1, M2: 
1. Programi z višjim odstotkom registriranih športnikov v skupini (ne velja za O1) 
2. Programi z večjim številom kategoriziranih športnikov v skupini (velja samo za 

programe M2) 
3. Programi z višjim številom ur vadbe 
4. Programi z večjim številom vadečih v skupini. 

Pri izboru se vsakemu prijavitelju, ne glede na določila zgornjih točk, prizna 
sofinanciranje najmanj ene vadbene skupine iz programov O ter ene vadbene 
skupine iz programov M.  
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Pri programih K1, K2: 
1. Večje število kategoriziranih športnikov v skupini (velja samo za programe K2) 
2. Programi z višjim številom ur vadbe. 
3. Programi z večjim številom vadečih v skupini. 

 
Pri programih V: 

1. Večje število kategoriziranih športnikov v skupini 
 

Pri programih IN, ŠS: 
1. Programi z večjim številom vadečih v skupini. 

Pri izboru se vsakemu prijavitelju, ne glede na določilo iz zgornje točke, prizna 
sofinanciranje najmanj ene vadbene skupine iz programov IN in ŠS.  

 
Pri programih ŠR: 

1. Programi planinstva in pohodništva.  
2. Programi, ki se izvajajo na prostem  
3. Programi z večjim številom udeležencev 

 
1. Strokovni kader 
(1) Strokovni kader se vrednoti glede na strokovno izobrazbo oz. usposobljenost 
strokovnega kadra ter glede na obseg ur odobrenega posameznega programa. Strokovni 
kader se za programe Prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, Športa invalidov in 
Športa starejših vrednotijo 100 % glede na osnovo vrednost, v programih Športne vzgoje 
otrok in mladine v kakovostni šport, Kakovostnega športa, Vrhunskega športa in Športne 
rekreacije pa v 50 % glede na osnovno vrednost. Osnovno vrednost za delovanje 
strokovnega kadra določi župan v ceniku za vsako proračunsko leto. 

 
(2) Sredstva za delovanje strokovnega kadra, se izvajalcem LPŠ nakazuje kot pavšal v 
obliki mesečnih dvanajstin. 

 
(3) Stopnja usposobljenosti strokovnega kadra se dokazuje z ustrezno listino, ki jo izda 
posamezna NPŠZ oz. z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o vpisu 
posameznega športnega delavca v Razvid strokovno izobraženih in strokovno 
usposobljenih delavcev v športu.  

 
Preglednica 11: Korekcijski faktor za določanje sredstev za sofinanciranje strokovnega 
kadra po prehodnem obdobju 

 Programi Programi 
Stopnja usposobljenosti PO, ŠO, PM, IN, ŠS O1, O2, M1, M2, K1, 

K2, V, ŠR 
1 1,24 0,62 
2 1,4 0,7 

Izobrazba 1,6 0,8 
 

2. Delovanje društva 
(1) Višina sredstev je odvisna od števila odobrenih ur organizirane vadbe posameznega 
prijavitelja, skupnega števila odobrenih programov ter razpoložljivih sredstev v občinskem 
proračunu. Osnovno višino sredstev za delovanje društev, ter programe, ki bodo v 
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posameznem koledarskem letu upravičeni do sredstev za delovanje društva, podrobneje 
opredelita LPŠ in cenik. 

 
(2) Sredstva za delovanje društva, se izvajalcem LPŠ nakazuje kot pavšal.  

 
3. Najem in uporaba športnih objektov 
(1) Sredstva za najem in uporabo športnih objektov za izvajanje redne vadbe se vrednoti 
po priloženem urniku prijavitelja za posamezni odobren program. Sofinancira se dejansko 
število redne vadbe po priloženem urniku, vendar ne več kot je največji obseg ur 
izvajanja posameznega programa, podrobneje opredeljenega v Preglednicah 1–10 teh 
meril.  

 
(2) V kolikor isti izvajalec športnih programov izvaja več programov redne vadbe na istem 
športnem objektu v istem terminu, se temu prijavitelju odobrijo sredstva za najem in 
uporabo objekta le za en športni program.  

 
(3) Višina sredstev za sofinanciranje najema in uporabe športnih objektov je odvisna od 
proračunskih možnosti Občine Brežice, podrobneje pa jih opredeli LPŠ in cenik. 

 
(4) Sredstva za najem in uporabo športnih objektov se izvajalcem LPŠ nakazuje po 
poročilu o dejanski uporabi športnih objektov, katera morajo biti podpisana s strani 
upravljalca posameznega športnega objekta.  

 
B. Razvojne dejavnosti 
1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 
(1) Sofinancira se udeležba strokovnih delavcev na izobraževanjih, usposabljanjih in 
izpopolnjevanjih za strokovne kadre. Posameznemu prijavitelju, se odobri največ 50 % 
stroškov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za posameznega kandidata, 
katere prijavitelj predstavi v polni vrednosti ob prijavi za sofinanciranje. Sredstva se 
prijaviteljem povrnejo na podlagi poročila o izobraževanju, usposabljanju in 
izpopolnjevanju.  

 
(2) Višino sredstev, ki jih Občina nameni za izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje, podrobneje opredeli LPŠ. 

 
(3) V kolikor število prijavljenih programov izobraževanj, usposabljanj in izpopolnjevanj, ki 
ustrezajo razpisnim pogojem, presega skupno število razpisanih programov, imajo pri 
izboru prednost: 
- Programi udeležbe na usposabljanjih za pridobitev usposobljenosti za strokovne kadre.  

 
2. Založništvo v športu 
Posameznemu prijavitelju se odobri največ 50 % stroškov izdaje publikacije, katere 
izdajatelj navede ob prijavi. Sredstva se izdajatelju publikacije povrnejo po izdanem 
poročilu o izdani publikaciji. Sofinancira se izdaja tistih publikacij, ki ima večji pomen za 
šport v Občini Brežice. Skupno število izdanih publikacij v posameznem letu podrobneje 
določi LPŠ.  
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V kolikor število prijavljenih publikacij, ki ustrezajo razpisnim pogojem, presega skupno 
število razpisanih publikacij, imajo pri izboru prednost: 
- publikacije, ki so izdane z namenom ozaveščanja športne javnosti o ponudbi športnih 

programov, 
- publikacije športnih društev in klubov ob okroglih obletnicah, ki so starejša po 

delovanju.  
 

C. Športne prireditve 
1. Rekreativne športne prireditve lokalnega in občinskega pomena 
Število vseh rekreativnih športnih prireditev lokalnega in občinskega pomena podrobneje 
opredeli LPŠ. V kolikor število prijavljenih prireditev, ki ustrezajo razpisnim pogojem, 
presega skupno število razpisanih prireditev, imajo pri izboru prednost: 

- prijavitelji, ki so prireditve prijavili v letu pred letom za katero se razpisujejo sredstva, 
ter prijavljene prireditve tudi izvedli, 

- prijavitelji, katerih osnovna usmeritev je športna rekreacija. 
 

2. Rekreativne športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve 
(1) Število vseh rekreativnih športnih državnega pomena in mednarodnih prireditev 
podrobneje opredeli LPŠ. V kolikor število prijavljenih prireditev, ki ustrezajo razpisnim 
pogojem, presega skupno število razpisanih prireditev, imajo pri izboru prednost: 

- prireditve, na katerih se predstavijo različne športne panoge,  
- prireditve, ki množično vključujejo različne starostne kategorije občanov, 
- prireditve, ki so organizirane ob višji obletnici športnega društva. 

 
Pri rekreativnih športnih prireditvah državnega pomena in mednarodnim prireditvah, se 
posameznim prijaviteljem, razen občinskim športnim zvezam, sofinancira največ 
1 prireditev.  
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3011. Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim 
zavodom na področju osnovnošolskega 
izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene 
šole

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – 
odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21) in 
27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je 
Občinski svet Občine Brežice na 19. seji dne 20. 9. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o zagotavljanju sredstev javnim zavodom  

na področju osnovnošolskega izobraževanja, 
predšolske vzgoje in glasbene šole

SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
(1) Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na 

področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in 
glasbene šole (v nadaljevanju: Pravilnik) določa vrsto, obseg 
in način financiranja materialnih in drugih stroškov na področju 
osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbe-
ne šole. V kolikor ni drugače določeno so vsi stroški vezani na 
izvajanje programa osnovne šole, stroški za izvajanje predšol-
ske vzgoje so vkalkulirani v ceno programa.

(2) Vrste stroškov, ki so predmet Pravilnika so:
– fiksni materialni stroški,
– stroški za tekoče vzdrževanje in drugi materialni stroški,
– sredstva za varstvo vozačev,
– nadstandardno zaposleni delavci,
– prevozi, ki se opravljajo s šolskimi vozili,
– šolska tekmovanja,
– plavalno opismenjevanje in
– sredstva za druge programe.
(3) Pravilnik določa tudi obveznosti zavodov in ustanovite-

lja, ki niso podrobneje opredeljena v zakonskih in podzakonskih 
aktih.

SREDSTVA ZA FIKSNE MATERIALNE STROŠKE  
IN TEKOČE VZDRŽEVANJE

2. člen
(1) K fiksnim materialnim stroškom se prištevajo stroški 

za plačilo električne energije, vode, komunalnih storitev in 
ogrevanje šolskega prostora.

(2) K stroškom za tekoče vzdrževanje se štejejo stroški 
čistil, beljenja ter manjših vzdrževalnih del skupaj z nabavo 
materiala in popravila.

(3) K drugim materialnim stroškom se štejejo stroški za-
varovanja objekta, stroški redih letnih in obdobnih pregledov 
objekta in opreme, skladno z zakonskimi obveznostmi, obdobni 
zdravstveni pregledi za kader nadstandarda, v deležu, ki je 
neposredno financiran iz proračuna lokalne skupnosti.

3. člen
Šole, ki imajo v svoji sestavi oddelke vrtca, vsako šolsko 

leto razmejijo stroške iz 2. člena Pravilnika, ki nastanejo v šoli 
in vrtcu po naslednjem ključu:

– stroški elektrike se razdelijo po številu oddelkov,
– stroški vode se razdelijo po številu otrok,
– stroški komunale se razdelijo po številu otrok,
– stroški ogrevanja se razdelijo po številu oddelkov,
– stroški tekočega vzdrževanja se razdelijo po številu 

oddelkov,

– drugi materialni stroški po določenem pavšalu, glede na 
realizacijo preteklega leta, v deležu za vrtec in šolo po številu 
oddelkov.

4. člen
(1) Za izračun višine sredstev za fiksne materialne stroške 

posamezne osnovne šole in glasbene šole v proračunskem 
letu se vzamejo povprečja porabe električne energije (KWh), 
kuriva (l olja, plina), vode (m3) ter prispevka za komunalne 
storitve zadnjih treh let za vsako šolo. Iz tega se določi višina 
potrebnih sredstev za posamezno šolo, le-ta pa se razdeli med 
osnovnošolsko izobraževanje in predšolsko vzgojo po ključu, 
določenem v 3. členu.

(2) Za tekoče vzdrževanje se planirajo sredstva v višini 
100 točk na oddelek osnovne šole, glasbene šole in vrtca, 
višina točke pa se določi na podlagi letnih planov zavodov ter 
razpoložljivih proračunskih sredstev ustanovitelja.

(3) Drugi materialni stroški se določijo glede na realizacijo 
preteklega leta, s poračunom ob koncu proračunskega leta.

5. člen
(1) Sredstva, dobljena po 3. in 4. členu tega Pravilnika, so 

izhodišče za planiranje potrebnih sredstev za posamezno šolo. 
Delež sredstev za fiksne materialne stroške, izračunanih po 
določilih 3. člena za osnovnošolsko izobraževanje in glasbeno 
šolo, se v celoti zagotovijo iz proračuna za izobraževanje, delež 
sredstev, izračunanih za predšolsko vzgojo, pa se vkalkulira v 
ekonomsko ceno vrtca.

(2) Sredstva za tekoče vzdrževanje, določena glede na 
število oddelkov osnovne šole, se zagotovijo iz proračuna za 
izobraževanje, sredstva za tekoče vzdrževanje, določena gle-
da na število oddelkov vrtca, pa se vkalkulirajo v ekonomsko 
ceno vrtca.

SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA  
IN ZAMENJAVO OPREME

6. člen
(1) Sredstva za vzdrževanje šolskega prostora in za-

menjavo opreme za osnovne šole in Glasbeno šolo Brežice 
se vsako proračunsko leto razporedijo na podlagi predlogov 
posameznih zavodov, ki ga le-ti ustanovitelju posredujejo s 
predlogom finančnega načrta za posamezno poslovno leto.

(2) Občina dodeli sredstva posameznim zavodom ali iz-
vede vzdrževalna dela oziroma nabave glede na nujnost posa-
meznih del in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.

NADSTANDARDNO ZAPOSLENI  
V OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU

7. člen
(1) Osnovnim šolam se zagotovijo sredstva za izvajanje 

varstva vozačev na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga osnov-
na šola odda do 15. v mesecu za pretekli mesec na obrazcu 1, 
ki je priloga tega Pravilnika.

(2) Ura varstva vozačev traja 60 minut.
(3) Višino obračuna ure varstva vozačev na začetku vsa-

kega leta določi ustanovitelj v dogovoru z zavodi glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva.

8. člen
Šolam se zagotovijo sredstva za plačo hišnikov, če jih 

MIZŠ ne zagotovi posamezni šoli za polni delovni čas. Kolikor 
opravlja šola prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplač-
nega prevoza v in iz šole, s šolskimi vozili, opravlja hišnik tudi 
naloge šoferja. Od deleža delovnega časa hišnika (hišnika – 
šoferja) se odšteje delež časa, ki ga opravlja hišnik za potrebe 
vrtca. Sredstva za plačilo deleža delovnega časa, ki ga hišnik 
opravi za potrebe vrtca, se vkalkulirajo v ekonomsko ceno 
vrtca.



Uradni list Republike Slovenije Št. 159 / 1. 10. 2021 / Stran 9033 

9. člen
(1) Šolam se zagotovijo sredstva za plače kuharic oziro-

ma kuharskih pomočnic, ki za otroke v osnovnošolskem izobra-
ževanju kuhajo kosila. Na 100 otrok, ki imajo naročeno kosilo, 
se priznajo šoli sredstva za plačo in druge osebne prejemke 
ene kuharice oziroma kuharske pomočnice.

(2) Šolam se prizna ustrezen delež delovnega časa kuha-
ric oziroma kuharskih pomočnic iz prvega odstavka tega člena 
z ustreznim deležem sredstev za druge osebne prejemke v 
primeru, da je na kosilo naročenih manj ali več kot 100 šolo-
obveznih otrok.

10. člen
(1) Šolam se sredstva za nadstandardno zaposlene iz-

plačajo na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih šole oddajo 
do 10. v mesecu za pretekli mesec na obrazcu 2, ki je priloga 
tega Pravilnika. V začetku šolskega leta šole sporočijo podatke 
za nadstandardno zaposlene na obrazcu 3, ki je priloga tega 
Pravilnika. Iz obrazca 3 mora biti razvidno, koliko učencev 
osnovne šole je naročenih na kosilo. Za delavce, ki so finan-
cirani iz sredstev MIZŠ, občinskih sredstev za izobraževanje 
in sredstev otroškega varstva, se v stolpcu 8 posebej označi 
delež zaposlitve, ki se financira iz posameznega vira.

(2) Za posameznega nadstandardno zaposlenega se vsi 
stroški pokrivajo v deležu zaposlitve, ki je za nadstandard 
financiran iz proračuna lokalne skupnosti.

PREVOZI S ŠOLSKIMI PREVOZI

11. člen
(1) Šolam, ki opravljajo prevoze učencev, ki so upravičeni 

do brezplačnega prevoza, s šolskimi vozili, občina zagotavlja 
sredstva za pokrivanje stroškov prevozov.

(2) Na začetku šolskega leta oziroma najkasneje do 
15. septembra tekočega šolskega leta morajo šole, ki izvajajo 
prevoze učencev sporočiti število otrok, relacije prevozov in 
število opravljenih kilometrov na posamezni relaciji. V koli-
kor pride do medletne spremembe izvajanja prevozov je šola 
spremembo dolžna sporočiti do 10. dne v naslednjem mesecu.

(3) Cena za kilometer prevoza se izračuna kot količnik 
skupnih letnih stroškov vozila (strošek goriva, strošek tehnič-
nega pregleda, strošek registracije, stroški vzdrževanja vozila) 
ter prevoženega števila kilometrov na leto. Plačilo za hišnika 
– šoferja zagotavlja občina po določilih 8. člena.

ŠOLSKA TEKMOVANJA IN PLAVALNO OPISMENJEVANJE

12. člen
Občina zagotavlja vsaki šoli tudi sredstva za prevoz na 

šolska tekmovanja. Cena za kilometer prevoza na šolska 
tekmovanja je enaka ceni izračunani za prevoz učencev iz 
11. člena. V kolikor iz izvedenih prijav in odobrenih sredstev iz 
državnega proračuna izhaja, da so financerji, se zahtevek za 
povračilo sredstev iz proračuna lokalne skupnosti ne podaja.

13. člen
(1) Občina zagotavlja vsaki šoli finančna sredstva za iz-

vedbo 10-urnega prilagajanja na vodo, ki se izvaja v 1. razredu 
osnovne šole in 20-urnega obveznega plavalnega tečaja, ki ga 
šole izvajajo v 2. ali 3. razredu.

(2) Sredstva se zagotovijo v višini polovične dnevne vsto-
pnice na bazen za posameznega udeleženca.

DRUGA PROGRAMSKA SREDSTVA

14. člen
Šolam se zagotavljajo sredstva za dodatne dejavnosti, ki 

jih predložijo znotraj letnega programa. Višina dodeljenih sred-

stev je določena na podlagi predvidenega obsega in kvalitete 
predloženega programa ter višine razpoložljivih sredstev.

NAJEMNINE

15. člen
Šole, ki dajejo v najem športne objekte, zaračunavajo 

najemnikom, ki izvajajo programe, ki so v javnem interesu v 
višini, ki jo v letnem programu športa določi občina.

16. člen
Za najem kombija zaračunava šola uporabnikom, ki iz-

vajajo programe v javnem interesu (šport, kultura, delo z mla-
dimi) po določilih 11. člena. V ceno najema poleg kilometrine 
vkalkulira tudi plačilo šoferja, kolikor ga je potrebno posebej 
plačati.

NAČIN NAKAZIL

17. člen
(1) E-zahtevek, ki mora imeti priložene ustrezne obrazce, 

ki so priloga tega Pravilnika ter zahtevana dokazila, bo plačan 
najpozneje 30. dan od prejema. E-zahtevek mora biti posredo-
van na Občino Brežice, preko UJP net, do najkasneje 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec:

– za materialne stroške in tekoče vzdrževanje (3. člen) se 
višina sredstev na zahtevku navaja v dvanajstinah pogodbeno 
odobrenega zneska, za druge materialne stroške po realiza-
ciji in predhodni potrditvi, predvidoma do višine razpoložljivih 
sredstev,

– za plačilo varstva vozačev (7. člen) mesečno, na ustre-
znem obrazcu, razen za julij in avgust,

– za plače hišnikov oziroma hišnikov šoferjev ter plače 
kuharic oziroma kuharskih pomočnic (8., 9. člen) mesečno, ter 
ostalih prejemkov, ki jih delavci prejemajo na podlagi sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi,

– za prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega 
prevoza (11. člen) mesečno, razen za julij in avgust ter v prime-
ru izrednih okoliščin, ko se prevozi učencev ne izvajajo,

– za prevoze učencev na občinska tekmovanja v začetku 
julija na podlagi zahtevka za obdobje januar–junij in konec 
meseca decembra na podlagi zahtevka za obdobje september–
december, na obrazcu 4, ki je priloga tega Pravilnika,

– za plavalno opismenjevanje po realizaciji ter oddanem 
obrazcu 5, ki je priloga tega Pravilnika, po predhodni potrditvi 
ustreznosti zahtevka,

– za izvedbo drugih programov, po izvedbi programa, 
umeščenega v letnem programu, predhodno potrjen s strani 
strokovnega sodelavca in ima priložena vsa ustrezna dokazila,

– za druge osebne prejemke (prevoz na delo, stroški 
prehrane med delom) za nadstandardno zaposlene delavce, 
ki so financirani iz občinskega proračuna in vse zaposlene v 
glasbeni šoli mesečno, na podlagi zahtevka,

– razlika med plačilom staršev in ceno programov v vrtcu 
na podlagi mesečnega zahtevka 30. dan po prejemu e-računa, 
po realizaciji.

(2) V primeru finančnih težav se izplačajo sredstva iz 
prejšnjega odstavka v skladu z likvidnostnimi možnostmi pro-
računa.

18. člen
(1) Šola zahtevane podatke za izračun višine fiksnih ma-

terialnih stroškov posreduje občini ob pripravi proračuna za 
naslednje leto. Enako velja tudi za podatke v zvezi s plačilom 
varstva vozačev, plačo in drugimi osebnimi prejemki za nad-
standardno zaposlene, podatke v zvezi s prevozi učencev, ki 
so upravičeni do brezplačnih prevozov in se vozijo s šolskimi 
vozili, podatke za prevoze na šolska tekmovanja ter plavalno 
opismenjevanje.
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(2) Šole zagotavljajo namensko porabo pridobljenih sred-
stev po tem Pravilniku, kar je razvidno iz realizacije finančnega 
poslovanja za posamezno šolo za proračunsko leto.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju 
osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbe-
ne šole (Uradni list RS, št. 44/16).

20. člen
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 11. 
2021.

Št. 007-0004/2021
Brežice, dne 20. septembra 2021

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan
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ZAHTEVEK - VARSTVO VOZAČEV

JAVNI ZAVOD:

MESEC OBRAČUNA:

Vrednost ure EUR

Ime in priimek Število ur Bruto Prispevki Skupaj
delavca za izpl. 16,10%

(3*4) (od 4) (4+5)
1 2 4 5 6

0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Datum: Ravnatelj/ica:

Izpolnil:
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POROČILO O UDELEŽBI NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU (športna ali iz znanja)

ŠOLA: __________________________________________________________

NAZIV TEKMOVANJA: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

DATUM: ___________________ KRAJ: _________________________________

Rang tekmovanja: a) občinsko

b) področno

c) ___________________________

Čas odsotnosti:  _____________ (ure)

Število učencev: ____________

Število spremljevalcev: _________

Način prevoza: a) osebni avto (potni nalog – dnevnica ni predmet povračila)

b) šolsko vozilo št.km: _________

c) javni prevoz (račun)

d) drugo _____________________________________

Opombe:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Datum: ______________ žig Podpis ravnatelja:

_______________________

Priloge:

- Seznam učencev/dijakov tekmovalcev

- Potni nalog ali račun za opravljeno storitev prevoza

*stroški prehrane niso upravičeni znesek za povračilo stroškov udeležbe na šolskem tekmovanju
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POROČILO O IZVEDENEM PLAVALNEM TEČAJU

ŠOLA: ____________________________       ŠOLSKO LETO:______________________

IZVEDBA PLAVALNEGA TEČAJA: od ___________________ do ___________________

LOKACIJA IZVEDBE: _______________________________________________________

RAZRED: _________ RAZREDNIK: _______________________________________

SPREMLJEVALCI: _________________________________________________________

ŠTEVILO UDELEŽENIH OTROK: ______________________________________________

Datum: _________________

Poročilo pripravil/a: žig     Podpis ravnatelja:

_______________________                _______________________

          

Priloga:
- Račun o nakupu vstopnic za bazen
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CERKNICA

3012. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine 
Cerknica za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 107. člena Statuta 
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 19. redni seji 
dne 23. 9. 2021

O D L O K
o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica  

za leto 2021

1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 

2021 (Uradni list št. 194/20) se spremeni tabelarični – splošni 
del proračuna na ravni podskupin kontov
» Podatki so v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2 
2021

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 13.808.439
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.133.567

70 DAVČNI PRIHODKI 10.135.315
700 Davki na dohodek in dobiček 8.121.707
703 Davki na premoženje 1.833.800
704 Domači davki na blago in storitve 179.808
706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.998.253
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 1.509.440
711 Takse in pristojbine 11.000
712 Globe in druge denarne kazni 64.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 413.713
72 KAPITALSKI PRIHODKI 424.341
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 235.115
721 Prihodki od prodaje zalog 3.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. 

dolgo sredstev 186.226
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.250.531
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 1.132.975
741 Prejeta sredstva iz držav. pror.  

iz sredstev proračuna EU 117.556
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.786.333
40 TEKOČI ODHODKI 3.409.960
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 763.787
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 126.470
402 Izdatki za blago in storitve 2.318.035
403 Plačila domačih obresti 65.255
409 Rezerve 136.414

41 TEKOČI TRANSFERI 5.389.545
410 Subvencije 438.500
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.785.070
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 539.556
413 Drugi tekoči domači transferi 2.626.419
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.739.128
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.739.128
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 247.700
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam 124.000
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 123.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/

PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –977.894
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA DELEŽEV 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
44 DANA POSOJILA IN POV. 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in 

naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN KAP. DELEŽEV 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 300.000
50 ZADOLŽEVANJE 300.000
500 Domače zadolževanje 300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 545.372
55 ODPLAČILA DOLGA 545.372
550 Odplačila domačega dolga 545.372
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH –1.223.266
X. NETO ZADOLŽEVANJE –245.372
XI. NETO FINANCIRANJE 977.894

Stanje sredstev na računu konec  
leta 2020
9009 – splošni sklad za drugo stanje 
2020 1.223.266

«

2. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Cerkni-

ca za leto 2021 ostanejo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0038/2021
Cerknica, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Cerknica

Marko Rupar
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DOBRNA

3013. Odlok o 2. rebalansu proračuna 
Občine Dobrna za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, 
št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 18. redni seji dne 
23. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna  

za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

Z Odlokom o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za 
leto 2021 se spreminja in dopolnjuje Odlok o 1. rebalansu pro-
računa Občine Dobrna za leto 2021 (Uradni list RS, št. 83/21).

2. člen Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna 
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 83/21) se spremeni tako, da 
glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
2. rebalans  
proračuna  
leta 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.442.018
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.336.020

70 DAVČNI PRIHODKI 1.832.524
700 Davki na dohodek in dobiček 1.626.494
703 Davki na premoženje 101.530
704 Domači davki na blago in storitve  104.500

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.503.496
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  404.342
711 Takse in pristojbine  2.500
712 Denarne kazni  2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  12.000
714 Drugi nedavčni prihodki  1.082.154

72 KAPITALSKI PRIHODKI 725.303
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  725.303

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.380.695

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  591.978
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU  788.717

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE  0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU  
za kohezijsko politiko  0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.789.220
40 TEKOČI ODHODKI  1.084.434

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  346.910
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  57.990
402 Izdatki za blago in storitve  638.795
403 Plačila domačih obresti  6.342
409 Rezerve  34.397

41 TEKOČI TRANSFERI  1.097.127
410 Subvencije  19.200
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  630.183
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam  52.623
413 Drugi tekoči domači transferi  395.121

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  3.585.859
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  3.585.859

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  21.800
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki  12.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  9.300

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –347.202

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
751 Prodaja kapitalskih deležev  0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA 128.390
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo kreditov 128.390
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –475.592

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –128.390
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 347.202
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 475.592
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

13. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0002/2020-64(5)
Dobrna, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

DOBROVA - POLHOV GRADEC

3014. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec na 6. dopisni seji dne 20. sep-
tembra 2021 sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
Nepremičnini ID znak: parcela 1994 3080/2 (ID 5116126) 

(v nadaljevanju: nepremičnina) preneha status grajenega jav-
nega dobra lokalnega pomena.

2. člen
Nepremičnina preneha imeti status grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena.

3. člen
Na podlagi predmetnega sklepa občinska uprava Občine 

Dobrova - Polhov Gradec po uradni dolžnosti izda ugotovitveno 
odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokal-
nega pomena nepremičnini.

Občinska uprava Občine Dobrova - Polhov Gradec pošlje 
pravnomočno ugotovitveno odločbo o prenehanju statusa gra-
jenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini pristoj-
nemu sodišču, ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše 
zaznambo javnega dobra pri nepremičnini.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem 

svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-0024/2020-26
Dobrova, dne 20. septembra 2021

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

KANAL

3015. Sklep o mnenju občine k osnutkom 
pokrajinske zakonodaje

Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 
– UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 
– UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), drugi odsta-
vek 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, 
št. 62/19), 70. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ka-
nal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine 
Kanal ob Soči na 18. redni seji dne 23. 6. 2021 sprejel

S K L E P
o mnenju občine k osnutkom  

pokrajinske zakonodaje

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom podaja Občina Kanal ob Soči (v nadalj-
njem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustano-
vitvi pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona 
o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov 
pokrajinske zakonodaje.

2. člen
(ustanovitev pokrajin)

Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno 
umestitvijo občine v Goriško pokrajino.

3. člen
(ime pokrajine)

Občina soglaša s predlaganim imenom Goriška pokrajina.

4. člen
(sedež pokrajine)

Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine v Novi 
Gorici.

5. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 9000-0007/2021-8
Kanal ob Soči, dne 23. junija 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

KRŠKO

3016. Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega 
programa športa v občini Krško

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – 
odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
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ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno preči-
ščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, 
na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel

O D L O K
o sofinanciranju izvajanja letnega  
programa športa v občini Krško

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se podrobneje določajo izvajalci posa-

meznih programov in področij letnega programa športa, po-
drobnejši pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v občini Krško (v nadaljnjem besedilu: 
občina), način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire 
in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način skle-
panja in vsebina pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja 
nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

2. člen
(pomen uporabljenih izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-
dnji pomen:

– letni program športa v občini (v nadaljnjem besedilu: 
LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje nacionalnega 
programa športa v občini za posamezno koledarsko leto in 
ga sprejme občinski svet občine ter je skladno z zakonom, ki 
ureja šport;

– javni razpis občine za izbiro in sofinanciranje izvajanja 
LPŠ (v nadaljnjem besedilu: razpis) je razpis, ki se pripravi in 
izvede na podlagi sklepa o začetku postopka javnega razpisa 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ (v nadaljnjem besedilu: 
sklep o začetku postopka razpisa), s katerim se določi predmet 
sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih 
da doseči z razpisom, in besedilo razpisa. V okviru razpisanih 
sredstev se sofinancirajo tisti programi ali področja LPŠ, ki so 
glede na pogoje in merila iz javnega razpisa najbolje ocenjeni 
oziroma ovrednoteni najvišje;

– izvajalec letnega programa športa v občini (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec) je vsakdo, čigar dejavnost je na podlagi 
tega odloka izbrana na razpisu in mu občina sofinancira dejav-
nost in uporabo prostora v javnih in ostalih športnih objektih;

– področja LPŠ so:
a) športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijska športna dejavnost;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-

stni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
b) športni objekti in površine za šport v naravi;
c) razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih delavcev v športu;
– založništvo;
d) organiziranost v športu:
– mednarodna dejavnost v športu;
– delovanje športnih organizacij;
e) športne prireditve in promocija športa:
f) družbena in okoljska odgovornost v športu;
– dejavnost je enota za sofinanciranje, ki obsega eno 

vadbeno skupino, prireditev oziroma drugo osnovno enoto 

sofinanciranja programov, ki se podrobneje opredeli v razpisni 
dokumentaciji;

– uporaba prostora obsega uporabo prostora v javnih in 
ostalih športnih objektih ter površinah za šport v naravi in se 
podrobneje opredeli z LPŠ;

– športnik je posameznik, ki je za matični klub s sedežem 
v občini Krško registriran kot športnik skladno z 32. členom 
zakona, ki ureja šport;

– strokovni delavec v športu je posameznik, ki izpolnjuje 
pogoje od 46. do 49. člena zakona, ki ureja šport in ima s pri-
javiteljem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo vrsto 
pogodbe o sodelovanju;

– občinska panožna športna šola je dejavnost, ki se v 
okviru športnega programa športna vzgoja otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, izvaja v športnih 
društvih na ravni občine v skladu z načeli trajnostnega razvoja 
do ljudi in narave. Opredeljena je:

a) s strokovnim kadrom skladno z zakonom, ki ureja šport 
(strokovno izobražen delavec, izvajalec dopolnilnega strokov-
nega dela, ki sodeluje v procesu športne vadbe);

b) z ustreznim programom in materialnimi možnostmi za 
izpeljavo tega programa;

c) z organiziranim sodelovanjem s šolskim sistemom.

3. člen
(splošni pogoji za pridobitev statusa izvajalca)

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja 
dejavnosti in uporabe prostora v javnih in ostalih športnih objek-
tih imajo pravni subjekti, kot jih določa zakon, ki ureja šport, in 
ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu;
– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini Krško 

in delujejo na območju občine Krško na datum objave razpisa 
najmanj dve leti ter izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce 
občine Krško;

– imajo zagotovljene organizacijske pogoje za uresni-
čevanje na razpis prijavljenih programov in izvajajo programe 
športa s svojimi strokovnimi kadri, ki izpolnjujejo pogoje, dolo-
čene z zakonom, ki ureja šport;

– ima športno društvo urejen seznam članstva in ude-
ležencev programov (pristopna izjava člana ali prijavnica na 
aktivnosti), druge statusno pravne oblike, razen vzgojno izobra-
ževalni zavodi, pa zbirko udeležencev programov (prijavnica 
na aktivnosti);

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do občine 
Krško in njenih zavodov;

– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja do ljudi in narave;

– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, LPŠ 
in razpisno dokumentacijo.

4. člen
(izvajalci po posameznih programih in področjih LPŠ)
(1) Izvajalci za programe prostočasne športne vzgoje 

otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi 
potrebami, obštudijske športne dejavnosti, športne rekreacije in 
športa starejših, so lahko pravni subjekti, kot jih določa zakon, 
ki ureja šport.

(2) Izvajalci za programe športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, 
vrhunski šport in šport invalidov, so lahko pravni subjekti, kot jih 
določa zakon, ki ureja šport in ki sodelujejo v uradnih tekmoval-
nih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez.

(3) Izvajalci za področja razvojne dejavnosti v športu, or-
ganiziranosti v športu ter športne prireditve in promocija športa 
ter družbene in okoljske odgovornosti v športu, so lahko pravni 
subjekti, kot jih določa zakon, ki ureja šport.

(4) Nacionalne panožne športne zveze, druge nacionalne 
športne zveze ter medobčinske športne in regijske športne zve-
ze so lahko le izvajalci velikih in drugih mednarodnih tekmovanj 
in prireditev, opredeljenih v LPŠ.
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5. člen
(prednost po zakonu, ki ureja šport)

(1) Pri ocenjevanju in vrednotenju vlog se upošteva določ-
be zakona, ki ureja šport, o prednosti pri izvajanju programov 
in področij LPŠ.

(2) Pri dodeljevanju uporabe prostora se upoštevajo do-
ločbe 71. člena zakona, ki ureja šport o prednosti uporabe 
prostora.

II. PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA  
ZA IZBIRO IZVAJALCEV

6. člen
(merila za izbiro in način določitve višine sofinanciranja 

dejavnosti v športnih programih)
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v športnih pro-

gramih:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijska športna dejavnost;
– športna rekreacija;
– šport starejših;

se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo Število točk
a) cena športnega programa 0–40
b) kompetentnost strokovnih delavcev 0–30
c) število vadečih en vadeči = 1 točka

(2) Podrobneje se zgornja merila vrednotijo še:
Merilo Število točk
a) cena športnega programa – letna 
vadnina (članarina višja od 10 € letno,  
se všteva v vadnino)

0–40

– brezplačno 40
– plačajo od 1 do 70 € 35
– plačajo od 71 do 140 € 30
– plačajo od 141 do 200 € 25
– plačajo od 201 do 250 € 20
– plačajo od 251 do 300 € 15

– plačajo od 301 do 350 € 10
– plačajo od 351 do 400 € 5
– plačajo več kot 400 € 0
b) kompetentnost strokovnih delavcev  
po 46. členu ZŠpo-1 0–30

– strokovna izobrazba + več kot 5 let dela  
v športu kot strokovni delavec 30

– strokovna izobrazba + do 5 let dela  
v športu kot strokovni delavec  
ali strokovna usposobljenost + nad 5 let 
dela v športu kot strokovni delavec

20

– strokovna usposobljenost + do 5 let dela  
v športu kot strokovni delavec 10

c) število vadečih – upošteva se priznano 
število vadečih v programu 

en vadeči =  
1 točka

(3) Za programe kjer je v razpisu opredeljena višina sofi-
nanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na 
skupino izračuna tako, da se sredstva s področja programov 
deli z vsoto vseh točk, ki so jih prejeli vsi izbrani programi. 
Sredstva se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost 
točke pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dose-
gla z vrednotenjem po merilih tega področja.

7. člen
(pogoji, merila za izbiro in način določitve višine 
sofinanciranja dejavnosti v športnih programih)

(1) Pogoj za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev v špor-
tnih programih:

– športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport;

– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;

je ustrezna izobrazba ali usposobljenost strokovnega kadra, 
skladna z določili zakona, ki ureja šport in NPŠZ za sodelo-
vanje v uradnem tekmovalnem sistemu v predmetni športni 
panogi in starostni kategoriji.

(2) Vrednotenje dejavnosti izvajalcev programov se opravi 
na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbiro in sofinanciranje dejavnosti 
izvajalcev programov Število točk

Športna vzgoja otrok  
in mladine, usmerjenih  
v kakovostni in vrhunski 

šport, Šport invalidov

Kakovostni šport Vrhunski šport

a) kompetentnost strokovnih delavcev 0–30
b) konkurenčnost športne panoge (razvrstitev 
športnih panog MIZŠ v razrede za tekoče leto) 0–50

c) lokalni pomen športne panoge
– faktor športnih panog 1. skupine
– faktor športnih panog 2. skupine
– faktor športnih panog 3. skupine

1,5
1,0
0,7

d) število športnikov oziroma razširjenost 
športne panoge
– priznano število športnikov v programu

en športnik = 1 točka

e) uspešnost športne panoge Število kategoriziranih športnikov za individualne športe  
in raven tekmovanja za kolektivne športe

Kategorizirani športnik

Mladinski razred = 2 točki, 
perspektivni razred =  

3 točke, državni razred =  
4 točke

Perspektivni razred =  
3 točke, državni razred =  

4 točke

Mednarodni razred =  
5 točk, svetovni razred =  
8 točk, olimpijski razred  

12 točk
1. raven tekmovanja
2. raven tekmovanja
3. raven tekmovanja
4. raven tekmovanja

20 točk
15 točk
10 točk
5 točk
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(3) Podrobneje se merila iz prejšnjega odstavka vrednotijo 
še:
Merilo Število točk
a) kompetentnost strokovnih delavcev  
po 46. členu ZŠpo-1 0–30

– strokovna izobrazba + več kot 5 let dela  
v športu kot strokovni delavec 30

– strokovna izobrazba + do 5 let dela v 
športu kot strokovni delavec ali strokovna 
usposobljenost + nad 5 let dela v športu  
kot strokovni delavec

20

– strokovna usposobljenost + do 5 let dela  
v športu kot strokovni delavec 10

Pri konkurenčnosti športne panoge se upošteva Razvrsti-
tev športnih panog, ki jih za vsako leto določi minister pristojen 
za šport.

Vrednotenje se opravi na podlagi uvrstitve športne pano-
ge v razrede, in sicer:
Merilo Število točk
b) konkurenčnost športne panoge 0–50
– športne panoge uvrščene v 1. razred 
športne panoge 50 točk

– športne panoge uvrščene v 2. razred 
športne panoge 40 točk

– športne panoge uvrščene v 3. razred 
športne panoge 30 točk

– športne panoge uvrščene v 4. razred 
športne panoge 20 točk

– športne panoge uvrščene v 5. razred 
športne panoge 10 točk

(4) Vrednotenje dejavnosti izvajalcev programov se opravi 
tako, da se najprej seštejejo vrednosti meril a) kompetentnost 
strokovnih delavcev b) konkurenčnost športne panoge, d) šte-
vilo športnikov oziroma razširjenost športne panoge in e) uspe-
šnost športne panoge. Nato se vsota teh vrednosti pomnoži s 
faktorjem športnih panog iz merila c).

(5) Faktorji športnih panog merila c) iz preglednice iz dru-
gega odstavka tega člena so določeni glede na razvrščenost 
športnih panog v tri skupine:
Skupina Športna panoga
1. košarka, motociklizem – speedway, nogomet, odboj-

ka, plavanje, rokomet, tenis, strelstvo;
2. balinanje, judo, kajak kanu, kolesarstvo – cestno, 

planinstvo – tekmovalno ledno plezanje, ples – st. in 
la., namizni tenis, ples – moderni tekmovalni plesi, 
pohodništvo, gorništvo, alpinizem in športno ple-
zanje, smučarski skoki, šah, šport invalidov, tajski 
boks, triatlon, mažoretke;

3. alpsko smučanje, akvatlon, duatlon, ameriški no-
gomet, atletika – stadionska, gorski tek, cestni tek, 
frizbi,košarka 3na3, atletika – kros, avtomobilizem 
– karting, baseball in softball, biljard – pool, bob, 
boks, drsanje – kratke proge, dviganje uteži, gim-
nastika – aerobika, floorball, gimnastika – velika 
prožna ponjava, hokej in line, hokej na travi, ju – 
jitsu, kegljanje na ledu, konjeništvo – kasaštvo kotal-
kanje – hitrostno rolanje, kotalkanje – umetnostno, 
kolesarstvo – steza, letalstvo – akrobatsko letenje, 
letalstvo – balonarstvo, letalstvo – jadralno letenje, 
letalstvo – jadralno padalstvo in zmajarstvo, letal-
stvo – padalstvo, letalstvo – motorni zmaji, letalstvo 
– motorno letenje, letalstvo – padalstvo skupinski 
likovni skoki, letalstvo – para ski, letalstvo – ultra lah-
ka letala, lokostrelstvo – 3D, motociklizem – cestno, 
enduro, sinhrono/umetnostno plavanje, orientacija 
– gorsko kolesarstvo, orientacija – tek, planinstvo – 
tekmovalno turno smučanje, ples – akrobatski r&r,

potapljanje – hitrostno, potapljanje – plavanje s 
plavutmi, potapljanje – podvodna orientacija, po-
tapljanje – podvodni hokej, potapljanje – podvodni 
lov, ribištvo – kasting, ribištvo – sladkovodni športni 
ribolov, rokoborba – grško rimski slog, rokoborba 
– prosti slog, rugby, sabljanje, sambo, samostrel, 
sankanje – naravne proge, sankanje – umetne pro-
ge, savate, skeleton, smučanje – telemark, squash, 
curling, smučanje – nordijska kombinacija, smučanje 
– deskanje na snegu, smučanje – prosti slog, špor-
tna gimnastika; taekwondo – wtf, taekwondo – itf, 
motociklizem – motokros, lokostrelstvo – poljsko in 
tarčno, drsanje – umetnostno, deskanje na snegu, 
kegljanje, kickboks – wako, konjeništvo – dresura, 
konjeništvo – preskakovanje ovir, futsal, golf, hokej 
na ledu, jadranje, badminton, kolesarstvo – gorsko 
in bmx, odbojka na mivki, ritmična gimnastika, smu-
čanje – biatlon, smučarski teki, vaterpolo, veslanje

(6) Športnih panog, ki niso navedene v zgornji preglednici, 
se na javnem razpisu vrednotijo kot panoga 3. skupine.

(7) Vlagateljem se višina sofinanciranja določi glede na 
število prejetih točk, in sicer se vrednost točke na skupino 
izračuna tako, da se sredstva s področja programov deli z 
vsoto vseh točk, ki so jih prejeli vsi izbrani programi. Sredstva 
se izbrani vadbeni skupini dodeli tako, da se vrednost točke 
pomnoži s številom točk, ki jih je vadbena skupina dosegla z 
vrednotenjem po merilih tega področja.

(8) Sofinanciranje dela plačila trenerjev, ki izvajajo progra-
me namenjene vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport in tekmujejo v olimpijski športni panogi in 
tekmovanja potekajo pod okriljem športnih panožnih zvez, se 
dodeli na podlagi naslednjih meril:

Merilo Opis merila Točke
Udeležba športne 
ekipe v pretekli 
tekmovalni sezoni 
(zadnja zaključena 
sezona)

Športne ekipe, ki tekmujejo  
v rangu prve državne lige 25

Športne ekipe, ki tekmujejo  
v rangu druge državne lige 10

Udeležba 
posameznika  
v pretekli 
tekmovalni sezoni 
(zadnja zaključena 
sezona)

Sodelovanje na zadnjih 
olimpijskih igrah 50

Sodelovanje na zadnjem 
svetovnem prvenstvu 40

Sodelovanje na zadnjem 
evropskem prvenstvu 25

Sodelovanje na zadnjem 
državnem prvenstvu 1

Rezultati kolektivne 
športne panoge

Uvrstitev ekipe v prvo polovico 
uradne prvenstvene lestvice  
na državnem prvenstvu  
v zadnji zaključeni tekmovalni 
sezoni (1. nivo tekmovanja)

100

Uvrstitev ekipe v drugo 
polovico uradne prvenstvene 
lestvice na državnem prvenstvu 
v zadnji zaključeni tekmovalni 
sezoni  
(1. nivo tekmovanja)

50

Uvrstitev ekipe v prvo polovico 
uradne prvenstvene lestvice  
na državnem prvenstvu  
v zadnji zaključeni tekmovalni 
sezoni (2. nivo tekmovanja)

30

Uvrstitev ekipe v drugo 
polovico uradne prvenstvene 
lestvice na državnem prvenstvu 
v zadnji zaključeni tekmovalni 
sezoni  
(2. nivo tekmovanja)

15
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Rezultati 
individualne 
športne panoge

1–6 mesto na tekmah 
svetovnega prvenstva 50

1–6 mesto na evropskih 
prvenstvih 30

1–3 mesto na državnem 
prvenstvu (za posameznika  
se šteje ena uvrstitev)

5

Število vadečih 
skupin (starostne 
skupine 
tekmovalnih 
programov)

Popolne 4 starostne skupine 40
Popolne 3 starostne skupine 30

Popolni 2 starostni skupini 10

Vrsta delovnega 
razmerja 

Izvajalec zaposluje trenerje  
na podlagi pogodbe  
o zaposlitvi 

30

Izvajalec zaposluje trenerja  
na podlagi druge oblike 
zaposlitve

10

(9) Razdelitev sredstev za strokovne delavce se izvede 
po merilih iz preglednice iz prejšnjega odstavka. Pri številu 
vadečih skupin se društvu prizna največ 120 točk za 4 popolne 
starostne skupine, največ 90 točk za 3 starostne skupine in 
največ 30 točk za 2 starostni skupini. V kolikor društvo prijavi 
istega trenerja za dva ali tri programe, se mu priznajo točke za 
vrsto delovnega razmerja samo enkrat.

(10) Obseg sofinanciranja stroškov dela plačila trenerjev 
za koledarsko leto se določi v LPŠ.

8. člen
(merila za izbiro za sofinanciranje področja razvojne 

dejavnosti v športu)
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju uspo-

sabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu se 
dodeli na podlagi naslednjega merila:
Merilo Število točk
a) deficitarnost 0–100

(2) Podrobneje se merila iz prejšnjega odstavka vrednotijo 
še:
Merilo Število točk
a) deficitarnost (število vseh vadečih izvajalca 
prijavljenih na razpis) 0–100

– do 50 vadečih 100
– od 51 do 100 vadečih 80
– od 101 do 150 vadečih 60
– od 151 do 200 vadečih 40
– od 201 naprej 20

(3) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju zalo-
žništva v športu se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo Število točk
a) deficitarnost 0–50
b) reference 0–50

(4) Podrobneje se merila iz prejšnjega odstavka vrednotijo 
še:
Merilo Število točk
a) deficitarnost strokovne literature za športno 
panogo prijavitelja 0–50

– ne obstaja v slovenskem jeziku 50
– v slovenskem jeziku jo je redka  
in predstavlja pomembne novosti na področju 
športne panoge

40

– v slovenskem jeziku je redka 30
– v slovenskem jeziku je pogosta 20
– bilten ali publikacija 10

b) reference 0–50
– strokovna literatura 50
– zbornik 40
– vsakoletne publikacije (almanah, bilten, …) 30
– občasne publikacije (almanah, bilten, …) 20
– propagandno gradivo 10

9. člen
(način izbire in določitve višine sofinanciranja področja 

razvojne dejavnosti v športu)
(1) Za programe kjer je v razpisu opredeljena višina sofi-

nanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na 
dejavnost izračuna tako, da se sredstva s področja programov 
deli z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi izbrani programi. Sredstva 
se izbrani dejavnosti dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži 
s številom točk, ki jih je dejavnost dosegla z vrednotenjem po 
merilih tega področja.

(2) V kolikor denarna sredstva dobljena na podlagi do-
seženih točk presegajo dejanske stroške, ki jih je prijavitelj 
navedel v prijavi, se dodeljena sredstev zmanjšajo do največ 
višine dejanskih stroškov tega programa.

10. člen
(merila za izbiro za sofinanciranje področja  

organiziranosti v športu)
Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju delova-

nja športnih organizacij se dodeli tako, da se višina sredstev 
opredeljenih v LPŠ deli s številom društev, ki so se prijavila na 
razpis in bila izbrana za sofinanciranje.

11. člen
(merila za izbiro za sofinanciranje področja športne prireditve 

in promocija športa)
(1) Športne prireditve se delijo na:
– velike športno tekmovalne (npr. svetovna prvenstva, 

evropska prvenstva, svetovni pokali, velike nagrade) in športno 
rekreativne prireditve z dolgoletno tradicijo, opredeljene v LPŠ;

– druge športno tekmovalne in športno rekreativne prire-
ditve lokalnega in nacionalnega pomena;

– nastope v evropskih klubskih ligaških tekmovanjih ozi-
roma drugih velikih ligaških tekmovanjih oziroma v svetovnih 
pokalih oziroma drugih velikih mednarodnih tekmovanjih.

(2) Sredstva za prireditve iz prve alineje (1) točke tega 
člena se razdelijo s sklenitvijo neposredne pogodbe z izvajalci 
teh prireditev, ki imajo za izvedbo le teh ustrezne reference. 
Strokovna komisija za šport preveri te reference in na osnovi 
teh izbere izvajalca teh prireditev.

(3) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev programov ostalih 
športnih prireditev se dodeli na podlagi naslednjih meril:
Merilo Število točk
a) mednarodna oziroma lokalna odmevnost 0–20
b) množičnost 0–20
c) raven prireditve 0–20
d) ustreznost vsebine (pretežno športna) 0–40

(4) Podrobneje se merila iz prejšnjega odstavka vrednotijo 
še:
Merilo Število 

točk
a) mednarodna 
oziroma lokalna 
odmevnost 

obogatitev športne ponudbe, 
prispevek k prepoznavnosti 

občini in vpliv na razvoj  
turizma in gospodarstva

tradicija – število let  
zaporednih izvedb

10

10
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b) množičnost 
– mednarodna 
prireditev: število 
udeležencev 
– lokalna prireditev: 
število udeležencev

do 100
nad 100

nad 100

10
20

10
c) raven prireditve Mednarodna prireditev

Lokalna prireditev
20
10

d) ustreznost vsebine 
(pretežno športna) 

Ustreza popolnoma
Ustreza delno
Ustreza komaj

Ne ustreza

40
20
10
0

(5) Za programe, kjer je v razpisu opredeljeno večje šte-
vilo sofinanciranih izvajalcev, se izberejo vloge izvajalcev, ki 
dosežejo 40 točk in več.

12. člen
(merila za izbiro za sofinanciranje področja družbene  

in okoljske odgovornosti v športu)
(1) Sofinanciranje dejavnosti izvajalcev na področju druž-

bene in okoljske odgovornosti v športu se dodeli na podlagi 
naslednjih meril:
Merilo Število točk
a) izvedljivost projekta 0–40
b) nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 0–30
c) odličnost projekta 0–30

(2) Za programe kjer je v razpisu opredeljena višina sofi-
nanciranja glede na višino prejetih točk, se vrednost točke na 
dejavnost izračuna tako, da se sredstva s področja programov 
deli z vsoto točk, ki so jih prejeli vsi izbrani programi. Sredstva 
se izbrani dejavnosti dodeli tako, da se vrednost točke pomnoži 
s številom točk, ki jih je dejavnost dosegla z vrednotenjem po 
merilih tega področja.

III. DOMICIL IN UPORABA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE 
ZA ŠPORTNA DRUŠTVA IN ZVEZE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

NA STADIONU MATIJE GUBCA

13. člen
(domicil in uporaba športne infrastrukture za športna društva 

in zveze športnih društev na stadionu Matije Gubca)
(1) Dodelitev pravice domicila za izvajalce letnega pro-

grama športa, ki svoje programe izvajajo na stadionu Matije 
Gubca v Krškem (v nadaljevanju: stadion MG). Kandidatom, ki 
izpolnjujejo pogoje razpisa se dodeli največ do 50 m2 poslovne-
ga prostora. Pravica do domicila se podelili največ 1 prijavitelju 
s področja posamezne športne panoge (nogomet, speedway, 
tenis, balinanje, plavanje). Domicil se na stadionu Matije Gubca 
praviloma dodeli za obdobje treh let, in sicer do konca koledar-
skega leta.

(2) Dodelitev brezplačne uporabe športne infrastruktu-
re na stadionu Matije Gubca v Krškem za izvajalce letnega 
programa športa in druge uporabnike ter delno sofinanciranje 
stroškov energentov bo izvedena upoštevajoč priznane progra-
me v pogodbi o sofinanciranju programov športa v letu razpisa 
in prednostni vrstni red določen v 71. členu zakona o športu.

(3) Delno se lahko sofinancirajo tudi stroški energentov za 
zunanje pokrite športne površine v katerih se izvajajo programi 
športa do višine določene v LPŠ.

14. člen
(merila za dodelitev domicila)

(1) Domicil se izvajalcem dodeli na podlagi naslednjih 
meril:
Merilo Število točk
a) Tradicija športnega društva 0–30

b) Množičnost 5–20
c) Kakovost 0–90
d) Število priznanih programov LPŠ 0–30
e) Javni interes 0–10

(2) Podrobneje se merila iz prejšnjega odstavka vrednotijo 
še:
Merilo Število točk
a) Tradicija – število let delovanja prijavitelja 0–30
– od 1 do 5 let 5
– od 6 do15 let 10
– od 16 do 30 let 15
– od 31 do 50 let 20
– nad 51 let 30
b) Množičnost – število članov društva  
s plačano članarino za tekoče leto 5–20
– do 30 članov 5 točk
– od 31 do 70 članov 10 točk
– od 71 do 120 članov 15 točk
– nad 121 članov 20 točk
c) Kakovost – rang tekmovanja 0–90
– za vsako ekipo v 1. kakovostnem državnem 
razredu (rang 1. lige) po 20
– za vsako ekipo v 2. kakovostnem razredu 
(rang 2. lige) po 10
– za vsako nastopajočo ekipo ne glede  
na rang tekmovanja po 2
d) Število priznanih programov – upoštevajo 
se programi prostočasne športne vzgoje otrok 
in mladine, programi športne vzgoje otrok  
in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport ter kakovostni šport 0–30
– do 3 programe 10 točk
– od 4 do 6 programov 20 točk
– nad 6 programov 30 točk
e) Status organizacije, ki deluje v javnem 
interesu, ki ga dodeljuje Ministrstvo za šolstvo, 
izobraževanje in šport 0–10
– pridobljen status 10 točk
– ni statusa 0 točk

(3) Domicil na stadionu MG se dodeli izvajalcem, ki v 
postopku vrednotenja zberejo vsaj 50 točk.

(4) Če je na stadionu MG do domicila upravičenih več 
vlagateljev in je poslovni prostor omejen, se najprej dodeli 
uporaba poslovnega prostora vlagateljem, ki imajo na podlagi 
vrednotenja po merilih za dodeljevanje domicila več točk.

(5) V primeru, da dosežeta pri vrednotenju domicila vlogi 
dveh ali več vlagateljev enako število točk, se prednostno 
obravnava vloga vlagatelja, ki ima na posameznem športnem 
objektu domicil dlje časa.

15. člen
(dodelitev brezplačne uporabe infrastrukture na stadionu MG)

V javnem razpisu (v nadaljevanju: razpis) se opredeli 
katera športna infrastruktura se da v brezplačno uporabo in ka-
kšne so časovne omejitve na posamezni športni infrastrukturi. 
Prav tako se z razpisom določijo urniki po starosti tekmovalcev 
za posamezno športno infrastrukturo.

16. člen
(merila za dodeljevanje brezplačne uporabe športne 

infrastrukture na stadionu MG)
(1) V primeru, da bo za posamezen del športne infrastruk-

ture, za posamezen časovni termin predloženih več prijav, se 
pri dodelitvi brezplačne uporabe najprej upošteva prednostni 
vrstni red določen v 71. členu zakona o športu, in sicer:
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– športna društva, ki izvajajo letni program športa v občini 
v letu razpisa;

– športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, 
imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa;

– uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa.
(2) V primeru, da prijave za isti del športne infrastrukture 

predloži več izvajalcev letnega programa športa v občini ali več 
društev, s statusom društva v javnem interesu, imajo prednost 
pri dodelitvi po naslednjem vrstnem redu:

– izvajalci programa športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

– izvajalci programa kakovostni šport
– izvajalci programa prostočasna športna vzgoja otrok 

in mladine
– športna društva, ki izvajajo vsebino programa športna 

vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, vendar program v letu razpisa ni predmet sofinanciranja, 
se pa dejansko izvaja

– izvajalci programa športna rekreacija.
(3) V primeru, da kljub zgoraj določenemu vrstnemu redu 

več prijaviteljev izpolnjuje identične pogoje, o pravici brezplač-
ne uporabe odloči strokovna komisija na podlagi spodnjih meril:
Merilo Število točk
a) Število priznanih ur na razpisu 0–150
b) Število ekip v najvišjem kakovostnem rangu 0–60
c) Olimpijski šport 0–20

(4) Podrobneje se merila iz prejšnjega odstavka vrednotijo 
še:
Merilo Število točk
a) Število ur pridobljenih (priznanih) na javnem 
razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa v občini Krško 0–150
– do 500 ur 50
– od 501 do 1000 ur 100
– nad 1000 ur 150
b) Število ekip v uradnih tekmovanjih  
v 1. kakovostnem državnem razredu  
(rang 1. lige) 0–60
– do 2 ekipi 20
– od 3 do 5 ekip 40
– nad 5 ekip 60
c) Olimpijski šport 0–20
– prijavitelj, ki izvaja olimpijsko športno 
panogo 20
– prijavitelj, ki izvaja neolimpijsko športno 
panogo 0

(5) Merila se uporabijo samo v primeru, da več prija-
viteljev izpolnjuje identične pogoje za pridobitev brezplačne 
uporabe objektov iz prvega odstavka tega člena.

(6) Prijavitelj, ki doseže večje število točk ima pravico 
prve izbire terminov v primeru, da imata dva ali več prijaviteljev 
predvideno izvajanje programov v istem času.

IV. UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV  
IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI

17. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi)

Uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v na-
ravi se dodeljuje za posamezne dejavnosti izvajalcem, ki so v 
postopku vrednotenja po merilih posameznih področij dosegle 
zadostno število točk za sofinanciranje.

18. člen
(merila in način določitve obsega uporabe javnih športnih 

objektov in površin za šport v naravi)
(1) Dejavnostim programov prostočasne športne vzgoje 

otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi 

potrebami, obštudijske dejavnosti, športne vzgoje otrok in mla-
dine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega 
športa, vrhunskega športa, in športa invalidov, športne rekreaci-
je in športa starejših se dodeli uporaba prostora, če je prijavitelj 
izvajalec LPŠ za tekoče leto.

(2) Dejavnostim športnih programov prostočasne špor-
tne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok in mladine 
s posebnimi potrebami, obštudijske športne dejavnosti, špor-
tne rekreacije in športa starejših, kjer se izbira večje število 
izvajalcev, se poleg sofinanciranim prijaviteljem lahko dodeli 
uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi 
tudi nesofinanciranim prijaviteljem če na posameznem objektu 
še ni izkoriščena razpoložljiva količina enot.

(3) Obseg uporabe javnih športnih objektov in površin za 
šport v naravi po posameznih področjih se opredeli v sklepu o 
začetku postopka razpisa.

(4) Vrstni red dodeljevanja uporabe javnih športnih objek-
tov in površin za šport v naravi na posameznih objektih se 
izdela na podlagi števila točk, ki so jih dejavnosti izvajalcev 
na posameznih področjih in programih znotraj njih dosegle v 
postopku vrednotenja. Na osnovi tega se določi obseg uporabe 
objektov, izražen v enotah.

19. člen
(obdobje)

V okviru razpisa se uporaba javnih športnih objektov do-
deli za obdobje od 1. januarja do 31. decembra koledarskega 
leta za katerega je razpis.

20. člen
(pristojnost komisije)

Komisija lahko dejavnosti vlagateljev v postopku dode-
ljevanja uporabe javnih športnih objektov in površin za šport 
v naravi prerazporedi tudi na javni športni objekt, za katerega 
vlagatelj ni vložil vloge za uporabo javnih športnih objektov in 
površin za šport v naravi, v kolikor športni objekt za katerega 
je vlagatelj vložil vlogo, ni na razpolago. Pri tem se upošte-
va nezasedenost objektov in deficitarnost oziroma primernost 
objektov za posamezne športne panoge.

21. člen
(prednostni vrstni red športnih panog)

(1) Na posameznem javnem športnem objektu se lahko s 
sklepom o začetku postopka razpisa določi prednostne športne 
panoge v skladu z namembnostjo objekta.

(2) Za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa, 
vrhunskega športa in športa invalidov se:

– primarno prednostno dodeli uporaba javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi dejavnostim izvajalcev 
1. skupine športnih panog;

– sekundarno prednostno dodeli uporaba javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi za športne panoge, ki 
imajo strategijo razvoja panoge.

22. člen
(prednostni vrstni red področij LPŠ)

(1) Prednostna dodelitev javnih športnih objektov in povr-
šin za šport v naravi glede na področja LPŠ:

Prednostni 
vrstni red Področja LPŠ Okvirni termin

1 Programi prostočasne 
športne vzgoje otrok  
in mladine 

V času pred  
in po pouku 
najkasneje  
do 20.30 ure,  
med tednom, 
največ  
do 40 tednov  
na leto

1 Programi športne 
vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni  
in vrhunski šport
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1 Velika in druga 
mednarodna tekmovanja 
in prireditve 

V skladu  
s programom 
velikega 
mednarodnega 
tekmovanja

2 Programi kakovostnega  
in vrhunskega športa 

V času po izvedbi 
prostočasnih 
programov športne 
vzgoje otrok  
in mladine  
in programov 
otrok in mladine, 
usmerjenih  
v kakovostni  
in vrhunski šport,  
ki se zaključijo 
najkasneje  
do 23. ure

3 Programi športne 
rekreacije, športa invalidov 
in športa starejših

(2) Izjema so specialni športni objekti (Stadion Matije 
Gubca), ki so prednostno namenjeni vadbi starejših starostnih 
kategorij, programom športne vzgoje otrok in mladine, usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski šport (mladinci, kadeti) in progra-
mom kakovostnega in vrhunskega športa (člani).

23. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi 

za izvedbo tekmovanj)
(1) Na javnem športnem objektu se za izvedbo tekmovanj, 

ki so v koledarju tekmovanj nacionalne oziroma mednarodne 
panožne športne zveze, dodeli enota za izvedbo tekmovanj. 
Enota pripada vsaki izbrani dejavnosti vlagatelja, kateri je bila 
dodeljena uporaba javnih športnih objektov in površin za šport 
v naravi za vadbo na posameznem javnem športnem objektu.

(2) Kolikor na objektu, na katerem ima izvajalec dodeljeno 
uporabo prostora, ni mogoče izvajati tekmovanj, se izvajalca 
lahko prerazporedi na drug javni športni objekt.

24. člen
(sprememba lokacije in naknadna dodelitev uporabe javnih 

športnih objektov in površin za šport v naravi)
Po izdaji odločb in podpisu pogodb se iz objektivnih ra-

zlogov lahko prerazporedi izvajalce iz enega na drug športni 
objekt. Prav tako se naknadno drugemu izvajalcu dodeli upo-
raba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki jo 
izvajalci notranji organizacijski enoti, pristojni za šport občine, 
pisno odpovejo v pogodbenem roku.

25. člen
(objekti, ki niso v lasti Občine Krško)

Pri drugih športnih objektih, ki niso v lasti Občine Krško, 
se na podlagi izvedenega javnega razpisa lahko sofinancira 
najem.

V. POSTOPEK IZBIRE  
IN SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LPŠ

26. člen
(postopek)

(1) Postopek izbire in sofinanciranja izvajalca se izvede 
skladno z določili zakona, ki ureja šport z naslednjimi koraki:

1. sprejem sklepa o začetku postopka razpisa;
2. sprejem sklepa o imenovanju komisije za šport (v na-

daljevanju: komisija);
3. objava razpisa in razpisne dokumentacije na spletni 

strani občine, ki je od dneva objave razpisa v pisni obliki do-
stopna na naslovu pristojnega organa;

4. pregled prispelih vlog – pravočasnost, upravičenost in 
popolnost;

5. izdaja pozivov k dopolnitvi vlog;
6. izdaja sklepov o zavrženju vlog;

7. ocenjevanje in vrednotenje vlog na podlagi razpisnih 
pogojev in meril;

8. izdaja pozivov na izjasnitev pred izdajo odločbe o izbiri 
ter obsegu sofinanciranja;

9. podaja predloga izbire in sofinanciranja programov in 
drugih področij LPŠ;

10. izdaja odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o 
zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ;

11. odločanje o ugovorih;
12. podpis pogodb.
(2) Župan izvaja naloge iz 1., 2., 11. in 12. točke prej-

šnjega odstavka. Za izvajanje nalog 3., 6., 8. in 9. točke pa je 
pristojna občinska uprava.

(3) Komisija izvaja naloge iz 4., 5., 7., 8. in 9. točke prvega 
odstavka tega člena.

(4) Komisijo sestavlja do devet (9) članov.
(5) Člani komisije so lahko za izvedbo vsakokratnega 

razpisa ponovno imenovani.

27. člen
(naloge občinske uprave)

Občinska uprava pripravi predlog sklepa o začetku po-
stopka razpisa, predlog sklepa o imenovanju komisije in razpi-
sno dokumentacijo. V celotnem postopku izbire izvaja občinska 
uprava strokovno in tehnično podporo komisiji.

28. člen
(delovanje komisije)

(1) Komisija se sestaja na rednih in po potrebi tudi izre-
dnih sejah.

(2) Redno sejo komisije skliče predsednik najmanj pet 
delovnih dni pred datumom seje.

(3) Izredno sejo predsednik skliče najmanj dva delovna 
dneva pred datumom seje.

(4) Seje lahko potekajo tudi korespondenčno.
(5) Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik.
(6) Za sklepčnost komisije je potrebna večina vseh članov, 

za odločanje pa večina navzočih članov.

29. člen
(prerazporeditev sredstev)

(1) V primeru, da v razpisanih programih športa ni prijav 
ali če komisija ugotovi, da je število prijav v posameznih razpi-
snih programih manjše od pričakovanja ali niso bila porabljena 
vsa razpoložljiva sredstva, lahko predlaga županu prerazpore-
ditev sredstev na tiste razpisane programe športa, kjer je šte-
vilo prijav večje od pričakovanja ali na druge programe športa.

(2) Župan lahko predlog komisije o prerazporeditvi sprej-
me ali zavrne.

30. člen
(javna objava)

Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se 
objavi na spletni strani občine.

VI. POGODBA IN ZAHTEVEK

31. člen
(način sklepanja in vsebina pogodb o sofinanciranju)
Z izvajalci LPŠ sklene občina pisno pogodbo, s katero se 

določi predmet sofinanciranja, predviden znesek sofinancira-
nja, pogoji črpanja sredstev, dolžnosti in pravice izvajalcev na 
podlagi zakona, ki ureja šport, dolžnosti in pravice izvajalcev 
in občine glede nadzora nad pogodbami ter druge medsebojne 
obveznosti za izvedbo sofinanciranih dejavnosti.

32. člen
(poročila in zahtevek za izplačilo)

(1) Izvajalci, ki jim programe sofinancira občina iz prora-
čuna, črpajo sredstva v skladu z veljavno zakonodajo s tega 
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področja. Z javnim razpisom in pogodbo se bolj natančno 
opredelijo pogoji in način črpanja sredstev.

(2) Do 31. januarja tekočega leta morajo izvajalci pristoj-
nemu organu občine posredovati zaključno poročilo o uresni-
čevanju ciljev izvedenih programov v preteklem koledarskem 
letu skupaj z vsemi potrebnimi dokazili.

33. člen
(oznaka sofinanciranja)

Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani 
in javnostjo navajati, da program sofinancira občina, v skladu z 
določili odloka, ki ureja uporabo imena in grba občine.

VII. NAČIN IZVAJANJA NADZORA IZVRŠEVANJA  
POGODB O SOFINANCIRANJU

34. člen
(izvajalec nadzora)

Nadzor nad izvrševanjem pogodb o sofinanciranju izvaja 
notranja organizacijska enota občine.

35. člen
(nadzor)

Nadzor izvajajo skrbniki pogodb o sofinanciranju z nasle-
dnjimi dejanji:

– pregled zahtevkov (namenske porabe sredstev) za so-
financiranje in potrjevanje preko UJP e-zahtevka;

– pregled drugih zahtevkov (namenske porabe sredstev);
– spremljanje medijskih objav in drugih oblik javnega 

nastopanja izvajalcev;
– pregled spletnih strani izvajalcev;
– razgovori skrbnikov pogodb z upravljavci (javnih) špor-

tnih objektov;
– razgovori skrbnikov pogodb z izvajalci na naslovu pri-

stojnega organa;
– nadzor izvedbe dejavnosti na mestu izvajanja – špor-

tnem objektu.

36. člen
(neresnični podatki in nenamenska raba sredstev)
(1) V kolikor se z nadzorom ugotovi, da so bili podatki v 

vlogah na razpis ali v poročilih o izvedbi programa neresnični 
oziroma so bila sredstva porabljena nenamensko, mora izva-
jalec vrniti celotna prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

(2) Občina lahko tudi določi, da tak izvajalec nima pravice 
do konkuriranja na javnem razpisu za sofinanciranje programov 
športa v naslednjem letu.

VIII. KONČNI DOLOČBI

37. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o sofi-
nanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Krško 
(Uradni list RS, št. 173/20 in 88/21 – popr.).

38. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 671-21/2020-O706
Krško, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Krško

mag. Miran Stanko

LUČE

3017. Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim 
maturantom

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena 
Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/11 – UPB in 66/17) je 
Občinski svet Občine Luče na 14. redni seji dne 15. 9. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o dodelitvi denarne nagrade zlatim maturantom

1. člen
Pravilnik ureja dodeljevanje denarne nagrade zlatim ma-

turantom na območju Občine Luče, določa upravičence, pogoje 
za pridobitev in postopek uveljavljanja, višino ter način dodeli-
tve denarne nagrade.

2. člen
Do denarne nagrade so upravičeni zlati maturanti, ki 

imajo stalno bivališče v Občini Luče in so državljani Republike 
Slovenije.

3. člen
Pravico do denarne nagrade zlatim maturantom uveljavlja 

upravičenec na podlagi pisne vloge. K vlogi je potrebno priložiti 
kopijo maturitetnega spričevala s pohvalo zlati maturant ter 
kopijo transakcijskega računa, na katerega želi prejeti denarno 
nagrado. Izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami je potrebno po-
slati na Občino Luče najkasneje v šestih mesecih od datuma 
zaključka srednje šole.

4. člen
O pravici do denarne nagrade odloči občinska uprava z 

odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 
Zoper odločbo je možno podati ugovor pri županu Občine Luče 
v roku 8 dni od prejema odločbe. O ugovoru odloči župan v roku 
30 dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.

5. člen
Denarna nagrada se podeli tistim dijakom, ki so po opra-

vljeni maturi (splošni ali poklicni) pridobili naziv zlati maturant. 
Zlati maturantje prejmejo denarno nagrado v znesku 300 €.

6. člen
Občina Luče nakaže znesek denarne nagrade iz 5. člena 

tega pravilnika na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni 
od pravnomočnosti odločbe.

7. člen
V primeru, da se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno 

nagrado na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju 
z določbami tega pravilnika, je prejeto denarno nagrado dol-
žan vrniti v celoti z zamudnimi obrestmi, v roku enega leta od 
dneva, ko je bilo ugotovljeno, da je pridobil denarno nagrado 
neupravičeno.

8. člen
Po sprejetju tega pravilnika se morajo sredstva zagota-

vljati v vsakoletnem proračunu Občine Luče.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2021
Luče, dne 15. septembra 2021

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc
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MURSKA SOBOTA

3018. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu 
za ožje mestno središče mesta Murska Sobota 
– uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska So-
bota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/10, 39/15 in 69/17) ter 87. člena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – 
uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) je 
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 20. redni seji dne 
23. septembra 2021 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno 

središče mesta Murska Sobota – uradno 
prečiščeno besedilo 

(Uradni list RS, št. 15/12 z dne 29. 2. 2012)

I.
V Odloku o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče 

mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list 
RS, št. 15/12 z dne 29. 2. 2012) je v prvem in drugem odstavku 
34. člena (poglavje XIII. ODSTOPANJA) sledeče besedilo:

»Odstopanja od določil lokacijskega načrta in od maksi-
malnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki so povezana s 
funkcionalnim in arhitektonskim oblikovanjem predvidenega 
objekta, so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdra-
vstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih 
je smiselno preveriti usklajenost predvidene gradnje in določil 
predmetnega odloka skozi postopek izdaje projektnih pogojev 
in soglasij pristojnih služb k obravnavani gradnji.

Enako se obravnavajo tudi drugi posegi v prostor, ki niso 
eksplicitno navedeni v tekstualnem in grafičnem delu predme-
tnega lokacijskega načrta.«

Navedena določila se razlaga tako:
– da so dopustna odstopanja od vseh določil odloka pod 

pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka 
varnost objektov in ljudi ter, da so k projektni dokumentaciji 
pridobljena pozitivna mnenja pristojnih služb oziroma, da se 
pristojne službe strinjajo z nameravano gradnjo,

– med ta odstopanja se štejejo tudi odstopanja od določil 
določenih v poglavjih III. FUNKCIJA OBOMČJA, IV. URBA-
NISTIČNO OBLIKOVANJE in V. ARHITEKTONSKO OBLI-
KOVANJE ter grafičnega dela lokacijskega načrta oziroma 
odstopanja od namena uporabe stavbe, v kolikor je skladna s 
podrobnejšo namensko rabo prostora in od maksimalnih hori-
zontalnih ter vertikalnih gabaritov stavbe.

II.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3503-0006/2021-1(700)
Murska Sobota, dne 23. septembra 2021

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek

SEVNICA

3019. Odlok o občinskih cestah, javnih površinah 
in urejanju prometa v Občini Sevnica

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 149. člena 

Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 97/12 – Odl. US, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 
6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. 
US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 
84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN, 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – UPB8, 43/11 – Odl. US, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. 
US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 
175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) ter 18. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 
44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 
22. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju 

prometa v Občini Sevnica

A – SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest ter javnih površin in prometa na njih;
– ureditev lokalnih gospodarskih javnih služb »vzdrže-

vanje občinskih javnih cest« in »urejanje in čiščenje javnih 
površin« ter določitev njihovih izvajalcev;

– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in 
javne površine ter zagotavljanje njihovega varstva;

– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in jav-
nimi površinami ter sankcioniranje kršitev tega odloka;

– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem 
občinskih cest in javnih površin.

2. člen
(pristojni organ)

Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom 
ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, 
pristojen za občinske ceste in javne površine.

3. člen
(javne ceste in javno dobro)

(1) Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezova-
nju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, 
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih zname-
nitosti in objektov v občini.

(2) Občinske javne ceste so javno dobro, izven pravnega 
prometa in so v lasti občine. Na njih ni mogoče pridobiti la-
stninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic, 
razen v primerih, določenih z zakonom.

(3) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in 
na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, 
namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravlja-
nje takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) pod pogoji in 
postopku iz zakona in tega odloka pridobiti posebno pravico 
uporabe. Smiselno enako velja za druge javne površine po 
tem odloku.
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4. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste na območju občine se načrtujejo, projekti-
rajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo 
predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signali-
zacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja 
del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, 
ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo 
rednega vzdrževanja javnih cest in ta odlok.

5. člen
(javne površine)

(1) Javne površine delimo na prometne in neprometne 
javne površine.

(2) Javne prometne površine po tem odloku so: kategori-
zirane in nekategorizirane občinske ceste, pločniki in kolesar-
ske steze, parkirne površine, trgi, urejene pešpoti, avtobusna 
ter druge prometne površine v upravljanju ali v lasti Občine 
Sevnica.

(3) Neprometne javne površine po tem odloku so vse 
površine, ki ne sodijo med ceste v smislu Zakona o cestah 
ter jih delno ali v celoti vzdržujejo ali upravljajo izvajalci drugih 
javnih služb.

6. člen
(pridobitev zemljišč)

(1) Upravljavec je dolžan urejati katastrsko in zemljiško 
knjižno stanje javnih cest in javnih površin.

(2) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali 
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom 
na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi 
nepremičnini še pred pravnomočnostjo postopka razlastitve 
ali druge omejitve lastninske pravica ta pravica odvzame ali 
omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in 
lastnikom te nepremičnine.

(3) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremič-
ninah, ki so v lasti drugih oseb, kot pa določa drugi odstavek 
3. člena tega odloka, se lahko lastninska pravica odvzame ali 
omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem 
postopku razlastitve, določenem v Zakonu o urejanju prostora 
in Zakona o javnih cestah.

7. člen
(smiselna uporaba zakona)

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso 
neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni 
uporabi Zakona o cestah in na njem temelječih predpisih.

B – OBČINSKE CESTE

I. Kategorizacija občinskih cest

8. člen
(kategorizirane občinske ceste)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC) 
in javne poti (JP).

(2) Podkategoriji lokalnih cest se v skladu z merili za ka-
tegorizacijo javnih cest razvrstijo na zbirne mestne ceste (LZ) 
in mestne ceste ali krajevne ceste (LK).

(3) Lokalna cesta je občinska javna cesta, ki povezuje 
naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele 
naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje 
prometa na javne ceste enake ali višje kategorije in izpolnjuje 
kriterije določene v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih 
cest.

(4) Javna pot je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje 
meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena na-
vezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije. 

Kategorizirana javna pot je dolga najmanj 50 metrov in vodi 
do stalno naseljenih objektov s hišnimi številkami ter šol in 
pokopališč.

(5) Uporaba kategorizirane občinske ceste je dovoljena 
za ves promet, če ni s prometnim znakom določeno drugače.

9. člen
(nekategorizirane ceste)

(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni 
cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, 
kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh 
prometnih površin.

(2) Upravljanje in vzdrževanje nekategoriziranih cest je 
lahko predmet pisnega dogovora med lastniki, Občino Sevnica 
in krajevno pristojno krajevno skupnostjo.

(3) Za promet na nekategoriziranih cestah, za katere do-
govora o upravljanju ni, Občina Sevnica ne prevzema nobene 
odgovornosti.

(4) Priključki nekategoriziranih cest, za katere dogovor ni 
sklenjen, se smiselno označijo z napisno tablo z besedilom: 
»Nekategorizirana cesta – ni za javni promet, uporaba na 
lastno odgovornost«.

(5) Glede uporabe in prepovedanih ravnanj na nekatego-
riziranih cestah, ki so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro 
ali so v lasti občine, se smiselno uporabljajo določbe zakona in 
tega odloka, ki urejajo uporabo javnih cest in prepovedi ogro-
žanja varne uporabe javne ceste.

10. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet 
Občine Sevnica (v nadaljevanju: občinski svet) z odlokom na 
predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predho-
dno usklajen s sveti krajevnih skupnosti ter strokovno usklajen 
s pristojnim državnim organom za ceste po postopku, določe-
nim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.

11. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne 
površine, se opravijo po postopku iz prejšnjega člena.

(2) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste odloči občinski svet na predlog župana.

(3) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v takšnem sklepu.

(4) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo, 
kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine.

12. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s ka-
terim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot nadome-
ščeni del ceste.

13. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali 
njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o 
njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski 
svet na predlog župana.

14. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni pro-

met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste 
predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
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(2) O prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste 
odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa 
se opravi po postopku iz 10. člena tega odloka.

15. člen
(turistične, planinske, gozdne in druge poti)

(1) Turistične poti, poti v parkovnih gozdovih, planinske in 
gozdne poti ter druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi 
o javnih cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, 
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti ali dostopu do 
planinskih koč in vrhov, dostopu do kmetijskih površin in drugih 
površin oziroma nepremičnin, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega 
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov in znamenitosti, lahko pa 
tudi drugih virov, skladno s področno zakonodajo.

II. Gradnja občinskih cest

16. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v 
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vpli-
vi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na sosednjem zemlji-
šču ali objektu, kot izvedba istih ukrepov na zemljišču občinske 
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med 
lastnikom sosednjega zemljišča in investitorjem občinske ce-
ste, ali na drug, z zakonom določen način, ustanovi stvarna 
služnost za takšno izvedbo.

17. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo 
v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih 
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do 
objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine 
zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in 
druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajo-
čih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za 
nadzor cestnega prometa.

(3) Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, 
da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposob-
nostjo gibanja.

18. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Ob gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste, se preveri 
tudi morebitna graditev komunalnih in drugih objektov, naprav 
in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, zato mora 
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno 
opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je 
odgovoren pristojen organ.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije 
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav 
in napeljav.

19. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti 
zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti presta-
vljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste 
in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve 
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva po-
vrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so 
nastali zaradi zahteve pristojnega organa za boljše elemente 
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih 
po prejšnjem odstavku.

20. člen
(avtobusna postajališča)

(1) Za vzpostavitev avtobusnih postajališč ob ali na ob-
činskih cestah veljajo enaka določila kot za druge posege v 
varovalnem pasu občinskih cest, ki lahko vplivajo na stanje ali 
promet na občinskih cestah.

(2) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste 
določi vzpostavitev potrebnih avtobusnih postajališč pristojni 
organ, ob upoštevanju mnenj javnih prevoznikov in prometne 
policije.

21. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v 

ali ob cestnem telesu, morajo, kadar nameravajo graditi ali 
rekonstruirati svoje objekte in naprave ob ali v cestnem telesu, 
o tem obvestiti in pridobiti pogoje oziroma soglasje pristojnega 
organa k predvidenim posegom najmanj 30 dni pred začetkom 
del in mu dati na razpolago načrte in podatke.

(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi 
za pristojni organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske 
ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov 
in naprav v ali ob cestnem telesu.

III. Upravljanje občinskih cest

22. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest 
opravlja pristojni organ.

(2) Te naloge obsegajo zlasti:
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in za-

gotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah (baza 
cestnih podatkov oziroma kataster cest, s katastrom prometne 
signalizacije);

– izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje postopkov za oddajanje del na občinskih ce-
stah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi pred-
pisov o javnih naročilih;

– vodenje postopkov za določitev mej javne ceste;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 

obdelava zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 

priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo po območju 
občine;

– naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občin-
skih cest in prometa na njih;
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– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, do-
ločenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje 
prometa na njih;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

(3) Pristojni organ izvaja tudi naloge nadzora nad stanjem 
občinskih cest in nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug 
organ.

23. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih lokalnih 
cest se zagotavljajo v proračunu občine.

(2) Sredstva za graditev in vzdrževanje javnih poti se 
zagotavljajo v proračunu občine, v okviru finančnih načrtov 
krajevnih skupnosti za posamezno območje.

IV. Vzdrževanje občinskih cest

24. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdr-
ževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena 
za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževa-
nja, predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvi-
janje prometa.

(2) S tem odlokom se krajevne skupnosti pooblasti za 
izvajanje nalog investicijskega vzdrževanja javnih poti, za ko-
ordinacijo in sodelovanje pri pripravi in sprejemu letnega plana 
izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti ter za izvajanju nalog 
iz 25. člena tega odloka.

25. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest se izvaja v okviru go-
spodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest. 
Izvajanje javne službe se podrobneje opredeli s pogodbo med 
občino, krajevnimi skupnostmi in izvajalcem.

(2) Vzdrževanje občinskih javnih cest obsega redno vzdr-
ževanje občinskih cest in vodenje ter organiziranje postopkov 
njihovega obnavljanja.

(3) Dela rednega vzdrževanja so:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin, cestnih objektov, 

bankin, naprav za odvodnjavanje, brežin in berm,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, 

cestne razsvetljave, naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije,
– zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ce-

ste,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje mejnikov,
– redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
– nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij 

vozil,
– intervencijski ukrepi in
– zimska služba.
(4) Javna služba iz prvega odstavka obsega tudi izvajanje 

dejavnosti vzdrževanja občinskih cest in vodenje ter organizira-
nje postopkov njihovega obnavljanja ob naravnih nesrečah (ne-
urje, poplava, plaz, potres, žled in podobno) in drugih izrednih 
oziroma nepredvidenih dogodkih. V teh primerih je izvajalec 
dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih je oviran ali 
ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb 
ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče, pa je dolžan označiti 
ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, 
izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzposta-
viti prevoznost ceste.

26. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizi-
ranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 
cestnega sveta občinske ceste, skrbi pristojni vzdrževalec ob-
činske ceste višjega reda.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo 
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

27. člen
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste za-
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali 
od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preu-
smeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, 
po kateri je dovoljen javni promet, potrebno povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je potrebno pred tem usposobiti 
za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov pre-
dlagatelj preusmeritve prometa.

28. člen
(čiščenje javnih cest in izvajanje drugih javnih služb)
(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v 

prometnih konicah lahko pristojni organ določi:
– območje najpomembnejših prometnih površin (cest, 

ulic, trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovo-
ljeno opravljati njihovega čiščenja;

– obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih 
površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih 
odpadkov, ki bi oviralo promet, ter izvajanje drugih javnih služb;

– območja in/oziroma obdobja dneva omejitve dostave.
(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest pristojni organ 

lahko začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne 
ceste.

29. člen
(izvajalec javne službe vzdrževanja občinskih cest)
(1) Obvezna občinska gospodarska javna služba vzdrže-

vanje kategoriziranih občinskih cest na območju Občine Sev-
nica se zagotavlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala 
d.o.o. Sevnica.

(2) Vzdrževanje oziroma obnovo kategoriziranih občinskih 
cest, ki presega dela rednega vzdrževanja cest po Pravilniku 
o rednem vzdrževanju javnih cest, izvaja fizična ali pravna 
oseba, ki po postopku in pod pogoji, ki so določeni v predpisih 
s področja javnih naročil, sklene ustrezno pogodbo za ta dela.

30. člen
(financiranje javne službe)

(1) Javna služba vzdrževanja lokalnih cest se financira iz 
proračuna občine na podlagi letnega plana.

(2) Javna služba vzdrževanja javnih poti se financira iz 
finančnega načrta posamične krajevne skupnosti glede na 
območje vzdrževanja le-teh na podlagi letnega plana.

31. člen
(obveznosti izvajalca)

Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanje občin-
skih cest:

– mora naloge iz tega odloka opravljati vestno in po pra-
vilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije, s 
strokovno usposobljenem kadrom, v skladu s tem odlokom ter 
zagotavljati uporabnikom neprekinjeno in kakovostno opravlja-
nje javne službe;
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– opravlja redno vzdrževanje cest v skladu z izvedbenim 
programom rednega vzdrževanja cest;

– mora pripraviti letni program izvajanja gospodarske jav-
ne službe za naslednje leto in ga do 31. oktobra v koledarskem 
letu pred začetkom njegove uveljavitve predložiti v potrditev 
občini oziroma krajevnim skupnostim;

– mora pripraviti mesečne programe izvajanja javne služ-
be, ter Občini podati tedenske najave aktivnosti;

– mora ažurno voditi vsa izvedena dela v kontrolni knjigi;
– je dolžan letno najpozneje do 31. marca tekočega leta 

predložiti poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto, ki 
mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in 
obrazložitve morebitnih odstopanj od letnega programa;

– je dolžan obveščati pristojni organ o vseh okoliščinah, ki 
vplivajo na izvajanje javne službe ter Občini Sevnica vsak čas 
omogočiti vpogled v delovne aktivnosti.

32. člen
(obračun storitev)

(1) Storitve gospodarske javne službe vzdrževanje ob-
činskih cest se obračunavajo na podlagi osnove za določitev 
vrednosti storitve, ki je določena v letnem programu. Cene 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest izva-
janja ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu. Cene na 
trgu preveri Občina Sevnica vsako leto pred potrditvijo letnega 
programa.

(2) V letnem programu se določijo stroški opravljanja 
storitev gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest, 
ki vključujejo strošek dela delavcev, morebitne stroške storitev, 
strošek amortizacije sredstev, neposredne materialne stroške, 
priznan strošek skupnih služb in normiran donos gospodarske 
javne službe.

33. člen
(uporabniki storitev)

(1) Uporabniki storitev gospodarske javne službe redno 
vzdrževanje občinskih cest so vsi, ki uporabljajo občinske 
ceste.

(2) Uporabniki imajo pravico opozoriti izvajalca gospodar-
ske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest na kvaliteto 
opravljenih storitev in oblikovati predloge in pobude za boljše 
in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec gospodarske javne službe 
redno vzdrževanje občinskih cest je dolžan o opozorilu, pre-
dlogu in pobudi uporabnika podati odgovor uporabniku v pisni 
obliki v roku 30 dni od vložitve opozorila, predloga in pobude in 
odgovor hkrati poslati tudi pristojnemu organu.

V. Zimska služba

34. člen
(opredelitev pojmov)

(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, ki 
so potrebna za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih 
površin in varnega prometa v zimskih razmerah.

(2) Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, 
poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno 
odvijanje prometa.

35. člen
(izvajalec zimske službe)

Zimsko službo izvaja izvajalec gospodarske javne službe 
vzdrževanje občinskih cest, v skladu s Pravilnikom o rednem 
vzdrževanju javnih cest, po izvedbenem programu zimske služ-
be, vse v skladu s pogodbo iz 25. člena tega odloka.

36. člen
(izvajanje zimske službe v izrednih razmerah)

(1) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug lah-
ko župan poleg izvajalca aktivira tudi Občinski štab za civilno 

zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zašči-
to, reševanje in pomoč v občini.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzame 
Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov 
zimske službe.

VI. Varstvo občinskih cest

37. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob 
občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega 
organa.

(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s pre-
dlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi 
varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve 
zaradi prihodnjega razvoja prometa.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas 
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za 
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 17. čle-
nom tega odloka.

(5) Varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestišča, 
je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 10 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 10 m,
– pri javni poti 5 m.

38. člen
(napeljevanje nadzemnih  

in podzemnih vodov in naprav)
(1) Nadzemni in podzemni vodi in naprave ter njihovo 

vzdrževanje, katerih investitor ni Občina Sevnica, se sme na-
peljevati, postavljati oziroma vzdrževati v območju občinske 
ceste in njenega varovalnega pasu le pod predhodno izdanimi 
pogoji oziroma soglasjem pristojnega organa.

(2) Pristojni organ lahko zahteva od upravljavca vodov 
in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno za-
radi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe 
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške 
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravlja-
vec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo 
napeljavo oziroma postavitev.

(3) Pristojni organ lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega 
odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko 
cesto in promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje 
ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

(4) Predhodni pogoji ali soglasje iz prvega odstavka tega 
člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, 
vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet 
oziroma življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja 
gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj 
odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti upravljavca 
občinskih cest ter izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upra-
vljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe 
na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih 
obvestiti upravljavca občinskih cest in izvajalca rednega vzdr-
ževanja ceste.

(5) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno in popolno zapreti za promet ali na njej omejiti 
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o 
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
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39. člen
(opravljanje del ob občinski cesti in posebna uporaba javne 

prometne površine)
(1) Dovoljenje pristojnega občinskega organa je potrebno 

tudi za vse omejitve javne uporabe javnih cest in drugih javnih 
prometnih površin, kot jo zlasti terja:

– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje grad-
bišč;

– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
– postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in dru-

ga oblika širjenja gostinskega, trgovskega ali drugega poslo-
vanja;

– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev.
(2) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, 

tudi če so izven javnih površin, vendar vplivajo na odvijanje 
prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma 
izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdr-
ževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. 
Pristojni organ lahko pred izdajo dovoljenja za uporabo javne 
ceste oziroma javne prometne površine od stranke zahteva 
predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih 
rešitev.

40. člen
(izredni prevozi po občinskih cestah)

(1) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občin-
skih cestah, izda pristojni občinski organ po določbah Pravilni-
ka o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih 
cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki 
Sloveniji.

(2) Za izdajo dovoljenja za izredni prevoz je treba vložiti 
pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki mora vsebovati po-
datke o:

– vložniku vloge za dovoljenje za izredni prevoz (podatki 
o fizični ali pravni osebi),

– tovoru (vrsta tovora in tehnični podatki o tovoru),
– vozilu ali vozilih, s katerimi bo izredni prevoz opravljen 

(registrska označba vozila; za vozila, ki niso registrirana v 
Republiki Sloveniji, se priloži kopija prometnega dovoljenja in 
potrdila o skladnosti vozila ali druga listina, iz katere je mogoče 
ugotoviti ustreznost vozila ter državo registracije; za vozila, za 
katera ni potrebna registracija vozila, se predloži identifikacijska 
številka vozila),

– izrednem prevozu (dimenzije, skupna masa, osne obre-
menitve),

– času prevoza oziroma prevozov (predviden začetek in 
trajanje),

– načrtovani prevozni poti.
(3) Dovoljenje za izredni prevoz se izda za vsak posa-

mični izredni prevoz in velja največ 30 dni od dneva izdaje 
dovoljenja.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izda-
jatelj dovoljenja izda eno dovoljenje za izredni prevoz z več 
vozili v primeru, da gre za sočasni prevoz enakih tovorov z 
enakimi vozili po isti prevozni poti. V tem primeru izdajatelj 
dovoljenja določi obvezno razdaljo med vozili, s katerimi se 
opravlja izredni prevoz, in druge pogoje opravljanja izrednega 
prevoza.

(5) Dovoljenje za izredne prevoze se lahko izda tudi za 
obdobje od najmanj enega do največ dvanajst mesecev:

– za več izrednih prevozov ali
– za izredne prevoze, ki se opravljajo z več vozili.
(6) Povračilo za izredni prevoz se odmeri glede na vrsto 

dovoljenja, kategorijo izrednega prevoza, potek prevoznih poti, 
obseg dovoljene prekoračitve skupne mase ter glede na obseg 
dovoljene prekoračitve osnih obremenitev ob upoštevanju do-
ločb Uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze.

41. člen
(zagotavljanje varnosti in neovirane uporabe javnih  

prometnih površin)
(1) Uporabniki javnih prometnih površin morajo slednje 

uporabljati na način, da ne ovirajo uporabo le-teh drugim upo-
rabnikom, da ne povzročajo škodo na javnih prometnih površi-
nah. V primeru onesnaženja javnih prometnih površin morajo 
po končanem opravilu, ki povzroči onesnaženje, javno površino 
očistit oziroma vzpostaviti prvotno stanje pred uporabo.

(2) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na 
občinske ceste ali druge javne prometne površine so dolžni 
svoje nepremičnine urejati in vzdrževati tako, da morebitno 
drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne raz-
raščajo na občinske ceste ali dele cest.

(3) Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so 
dolžni na svojem objektu:

– s streh in žlebov odstranjevati ledene sveče, pri čemer 
morajo pred tem ustrezno zavarovati pločnik za pešce,

– poskrbeti, da so na pročeljih, ki so obrnjena na javno 
cesto ali drugo javno površino, nameščeni in vzdrževani žle-
bovi in odtoki meteornih voda, ki morajo biti speljani od javnih 
površin ter preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali 
drugo javno površino.

(4) Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, 
streh, funkcionalnih in drugih površin je prepovedano zameta-
vati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu 
vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje, ali 
na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira pešcev in prometa 
z vozili.

(5) V času odstranjevanja snega s površin, določenih 
s tem odlokom, morajo lastniki vozil odstraniti svoja vozila z 
javnih prometnih površin.

(6) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, mo-
rajo biti dostopni ob vsakem času.

42. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob javni cesti)

Lastniki zemljišč ob javni cesti morajo dopustiti vse po-
sege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, 
zlasti:

– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrže-
vanja;

– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča 
in cestnega telesa;

– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih na-

prav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, 
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;

– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem 
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev 
objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta;

– izvedbo ukrepov za vzpostavitev prevoznosti ceste, 
za zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste 
oziroma odpravo neposredno grozeče nevarnosti.

VII. Ukrepi za varstvo prometa na občinskih cestah

43. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takšnem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 

posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zava-

rovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne razmere 
zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodb ceste 
zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),
lahko pristojni organ s sklepom začasno, najdlje za čas enega 
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil 
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na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno 
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi 
za takšen ukrep.

(2) Pristojni organ mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlo-
gi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo 
in javnost po sredstvih javnega obveščanja.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prve-
ga odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih 
nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo 
in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih 
nesrečah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojni organ.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz ra-
zlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od ene-
ga leta se sprejme v skladu z določbo 45. člena tega odloka.

44. člen
(dovoljenja za zaporo občinske ceste in drugih  

javnih prometnih površin)
(1) Vloga za zaporo občinske ceste in drugih javnih pro-

metnih površin mora biti vložena najmanj 5 dni pred predlaga-
nim rokom zapore ceste ter drugih javnih prometnih površin in 
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi 
katerih se predlaga delna ali popolna zapora, o načinu in času 
trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo 
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ce-
ste in drugih javnih prometnih površin. Izdajatelj dovoljenja za 
zaporo ceste in drugih javnih prometnih površin lahko spremeni 
čas in trajanje zapore, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, 
predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turi-
stično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami.

(2) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
in drugih javnih prometnih površin izda pristojni organ. Z dovo-
ljenjem za zaporo se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste in 
drugih javnih prometnih površin, preusmeritve prometa zaradi 
zapore in čas njenega trajanja.

(3) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občin-
ske ceste ali druge javne prometne površine, ki mora o njeni 
izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpek-
cijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost 
na krajevno običajen način.

(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in drugih javnih 
prometnih površin in preusmeritve prometa zaradi zapore krije 
njen predlagatelj.

45. člen
(prometna ureditev na posameznih območjih)

(1) Prometno ureditev na občinskih cestah, ki obsega:
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omeje-

ne hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev načina vodenja prometa – enosmerne ureditev 

prometa;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost 

otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, 
izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih 
naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega pro-
meta pojavljajo v večjem številu;
sprejme občinski svet na predlog župana z odredbo, ki se kot 
samostojen akt objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Prometno ureditev na občinskih cestah, ki obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste 

vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozi-
la, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in 
kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;

– določitev prednostnih smeri in sistem;
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede 

na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;

– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih 
kolesarskih povezav;

– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev ude-
ležencem prometa;
sprejme župan na predlog policije, druge pooblaščene uradne 
osebe, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest ali sveta 
krajevne skupnosti s sklepom, ki se kot samostojen akt objavi 
na spletni strani Občine Sevnica.

(3) Prometna ureditev iz tega člena mora biti označena s 
predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo.

(4) Pristojni organ na predlog policije, druge pooblaščene 
uradne osebe, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest 
ali sveta krajevne skupnosti s sklepom določi postavitev, za-
menjavo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije na 
občinskih cestah.

46. člen
(opredelitev javnih parkirnih prostorov)

(1) Javni parkirni prostori na območju Občine Sevnica so 
vsi parkirni prostori na javnih površinah in površinah, katerih 
upravljavec je Občina Sevnica.

(2) Upravljavec javnega parkirnega prostora skrbi za 
vzdrževanje prometne signalizacije, skrbi za red in čistočo in 
ne odgovarja za škodo, ki nastane na vozilu, ki se nahaja na 
javnem parkirnem prostoru.

47. člen
(parkiranje)

(1) Voznik na javnih parkirni prostor lahko parkira samo 
tisto vrsto vozila, za katero je javni parkirni prostor določen.

(2) Za parkiranje vozil na javnih parkirnih prostorih mora 
voznik plačati parkirnino, če je tako določeno.

(3) Če je parkiranje na javnih parkirnih prostorih s pro-
metno signalizacijo omejeno na določen čas, mora voznik na 
vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda skladno z določili 
prometne signalizacije ter vozilo odstraniti iz parkirišča pred 
iztekom dovoljenega časa.

48. člen
(prostori za parkiranje tovornih vozil in avtobusov)

Tovorna vozila in avtobusi so lahko parkirani samo na za 
to določenih in s prometno signalizacijo označenih parkiriščih.

49. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, 
ki obveščajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v 
skladu s predpisi. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične 
osebe za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije 
odloči pristojni organ.

(2) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob 
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov 
in drugih objektov in naprav za slikovno ali zvočno obveščanje 
in oglaševanje je ob občinski cesti zunaj naselja prepovedano 
v varovalnem pasu ceste. Pristojni organ lahko izda soglasje 
za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila 
pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana 
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove 
postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(3) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo v 
skladu z občinskim predpisom, ki ureja oglaševanje.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje 
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda 
le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma 
ipd.). Spodnji rob transparenta mora biti najmanj 5,5 m nad 
voziščem ceste.
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C – VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN

I. Gospodarska javna služba

50. člen
(vsebina javne službe)

(1) Vzdrževanje javnih površin se izvaja v okviru gospo-
darske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin, ki se 
podrobneje opredeli s pogodbo med občino in izvajalcem.

(2) Urejanje in čiščenje javnih površin zajema:
1. vzdrževanje in tekoče urejanje parkov, drevoredov, 

zelenic, javnih nasadov oziroma drugih javnih površin, zlasti pa:
– sajenje, negovanje, obrezovanje, zalivanje, gnojenje, 

čiščenje in obnavljanje drevja, grmičevja in trat ter košnjo 
travnatih površin,

– sajenje, negovanje, obrezovanje, zalivanje, gnojenje, 
čiščenje in obnavljanje cvetličnih nasadov in rastlin v posodah,

– zatiranje plevela, alergenih, invazivnih in drugih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi in škodljivci,
– redno čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih 

odpadkov ter čiščenje po posledicah elementarnih nezgod,
– podiranje in odstranjevanje dreves ali grmovnic,
– čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje poti in ostalih tla-

kovanih površin, meteorne kanalizacije, ograj, pitnikov, klopi, 
posod za odpadke, igral in drugih elementov mestne opreme,

– postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih 
napisov,

– postavljanje urbane opreme,
– čiščenje grafitov,
– praznjenje in vzdrževanje košev za smeti, kot elementov 

mestne opreme na javnih krajih;
2. druga vzdrževalna dela, ki jih določi pristojni organ in ki 

so potrebna, da se ohranja urejen videz javnih površin;
3. vodenje katastra javnih površin;
4. pripravo programov izvajanja gospodarske javne služ-

be in poročil o izvajanju gospodarske javne službe.

51. člen
(javne površine)

(1) Javne površine po tem odloku so vse površine, ki so 
javno dobro v lasti občine ter druge površine v lasti Občine 
Sevnica in ki ne sodijo med ceste v smislu zakona o cestah. 
Javne površine so praviloma javni parki, nasadi, drevoredi, 
zelenice, skupine drevja, druge zelenice ob objektih v lasti 
Občine Sevnica, športna in otroška igrišča ter podobne rekre-
acijske površine, druge površine, namenjene pešcem, ki niso 
kategorizirane kot javne ceste ter podobne površine v lasti 
Občine, ki so prosto dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, 
objekti in oprema na javnih površinah, kot so klopi, igrala, 
pitniki, vodnjaki, izlivke, cvetlična korita, stebriči in jambori, 
ograje, stojala za kolesa, parkomati, koši za odpadke, spo-
minska obeležja, skulpture in njihovo vzdrževanje načeloma 
bremeni občinski proračun, razen v obsegu, ko za te površine 
ob svojih objektih skrbijo upravljavci javnih objektov oziroma 
izvajalci drugih javnih služb (na primer vrtci, šole, muzeji in 
drugi zavodi).

(2) Kot druge javne površine se obravnavajo tudi povr-
šine, ki sicer nimajo statusa javnega dobra in se ne glede na 
lastnino, uporabljajo za javne namene.

(3) Objekti in naprave iz prvega odstavka, so infrastruktu-
ra lokalnega pomena.

(4) Javne površine se smejo uporabljati samo za name-
ne, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni z zakoni 
in prostorskimi akti ali drugimi odločitvami občinskega sveta.

52. člen
(kataster javnih površin)

(1) Kataster z vsemi zbirkami podatkov zagotavlja občina 
in je last Občine Sevnica.

(2) Kataster javnih površin vsebuje:
– lokacijo javne površine,
– navedbo katastrske občine in parcelne številke oziroma 

dela parcelne številke, na kateri leži javna površina,
– velikost in rabo javne površine,
– podatke o obstoječi komunalni in urbani opremi, načinu 

zasaditve in vrsti in številu rastlin,
– obseg in pogostnost potrebnega urejanja in dejavnosti 

na javni površini.
(3) Izvajalec mora ažurno izvajati vse naloge vodenja ka-

tastra javnih površin in mora v roku treh delovnih dni v kataster 
vpisati vsako spremembo podatkov, ki se vpisujejo v kataster.

(4) Občina mora izvajalcu gospodarske javne službe ure-
janje in čiščenje javnih površin vzpostaviti in vzdrževati stalni 
spletni (»on-line«) dostop do katastra.

53. člen
(upravljanje javnih površin)

(1) Z javnimi površinami na območju občine upravlja Ob-
čina Sevnica (v nadaljevanju: Občina).

(2) Javne površine se morajo vzdrževati in obnavljati tako, 
da se ohranja njihova funkcionalnost, dostopnost in estetskost.

54. člen
(strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske  

in upravne naloge)
(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-

ne naloge za pridobivanje, graditev, vzdrževanje in varstvo 
javnih površin opravlja pristojni organ.

(2) Pristojni organ izvaja naloge nadzora nad stanjem 
javnih površin in nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug 
organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem 
gospodarske javne službe, zlasti pa nadzor nad zakonitostjo in 
strokovnostjo izvajanja.

(3) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za 
odločanje o kršitvah tega odloka je, če ni z zakonom ali pod-
zakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, Medob-
činski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav 
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v 
nadaljevanju: prekrškovni organ).

55. člen
(izvajalec javne službe urejanje in čiščenje javnih površin)

Obvezna občinska gospodarska javna služba urejanje in 
čiščenje javnih površin na območju Občine Sevnica se zagota-
vlja v javnem podjetju Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.

56. člen
(financiranje javne službe in njen letni plan)

Graditev in vzdrževanje javnih površin se financira iz 
proračuna Občine Sevnica in iz drugih virov, določenih z za-
konom ali odlokom lokalne skupnosti, v skladu s potrjenim 
letnim planom.

57. člen
(obveznosti izvajalca gospodarske javne službe urejanje  

in čiščenje javnih površin)
Izvajalec gospodarske javne službe urejanje in čiščenje 

javnih površin:
– mora naloge iz tega odloka opravljati vestno in po pra-

vilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in mehanizacije, s 
strokovno usposobljenem kadrom, v skladu s tem odlokom ter 
zagotavljati uporabnikom neprekinjeno in kakovostno opravlja-
nje javne službe;

– opravlja redno vzdrževanje cest v skladu z izvedbenim 
programom rednega vzdrževanja cest;

– mora pripraviti letni program izvajanja gospodarske 
javne službe za naslednje leto, ga uskladiti s strokovnimi in-
stitucijami s področja urejanja okolja in ga do 31. oktobra v 
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koledarskem letu pred začetkom njegove uveljavitve predložiti 
v potrditev občini oziroma krajevnim skupnostim;

– mora pripraviti mesečne programe izvajanja javne služ-
be, ter Občini podati tedenske najave aktivnosti;

– mora ažurno voditi vsa izvedena dela v kontrolni knjigi;
– mora ažurno voditi kataster javnih površin;
– je dolžan letno najpozneje do 31. marca tekočega leta 

predložiti poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto, ki 
mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in 
obrazložitve morebitnih odstopanj od letnega programa;

– je dolžan obveščati pristojni organ o vseh okoliščinah, ki 
vplivajo na izvajanje javne službe ter Občini Sevnica vsak čas 
omogočiti vpogled v delovne aktivnosti.

58. člen
(obračun storitev)

(1) Storitve gospodarske javne službe urejanje in čiščenje 
javnih površin se obračunavajo na podlagi osnove za določitev 
vrednosti storitve, ki je določena v letnem programu. Cene 
gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest izva-
janja ne smejo presegati konkurenčnih cen na trgu. Cene na 
trgu preveri Občina Sevnica vsako leto pred potrditvijo letnega 
programa.

(2) V letnem programu se določijo stroški opravljanja 
storitev gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih 
površin, ki vključujejo strošek dela delavcev, morebitne stroške 
storitev, strošek amortizacije sredstev, neposredne materialne 
stroške, priznan strošek skupnih služb in normiran donos go-
spodarske javne službe.

59. člen
(uporabniki storitev)

(1) Uporabniki storitev gospodarske javne službe redno 
vzdrževanje občinskih cest so vsi, ki uporabljajo občinske 
ceste.

(2) Uporabniki imajo pravico opozoriti izvajalca gospodar-
ske javne službe redno vzdrževanje občinskih cest na kvaliteto 
opravljenih storitev in oblikovati predloge in pobude za boljše 
in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec gospodarske javne službe 
redno vzdrževanje občinskih cest je dolžan o opozorilu, pre-
dlogu in pobudi uporabnika podati odgovor uporabniku v pisni 
obliki v roku 30 dni od vložitve opozorila, predloga in pobude in 
odgovor hkrati poslati tudi pristojnemu organu.

II. Varovanje neprometnih javnih površin

60. člen
(javni objekti)

(1) Izvajalec na površinah, ki jih vzdržuje, in upravljavci 
tržnic, sejmišč, igrišč, avtobusnih in železniških postaj in po-
stajališč, parkov in parkirišč, ulic, pločnikov in drugih površin, 
namenjenih prostemu dostopu javnosti, morajo na površinah, 
ki jih vzdržujejo oziroma upravljajo, zagotoviti stalno čistočo 
ter zagotoviti redno praznjenje tipiziranih košev za odpadke 
in se z izvajalcem javne službe ravnanje z odpadki dogovoriti 
za ustrezen odvoz odpadkov, če to ni urejeno neposredno po 
splošnih pogojih delovanja te javne službe.

(2) Oseba iz prvega odstavka je dolžna na površine, ki 
jih vzdržuje oziroma upravlja, namestiti potrebno število košev 
oziroma tipiziranih posod za odpadke, jih redno vzdrževati in 
sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi.

61. člen
(prepovedana ravnanja na javnih površinah)

(1) Na javnih površinah, ki niso temu namenjene, je pre-
povedano:

– spremeniti namen, funkcionalnost ali estetski videz jav-
ne površine;

– zasesti javno površino ali nanjo postaviti objekt ali oviro;
– voziti in parkirati motorna vozila;

– pustiti vozilo, prikolico, odložiti ali hraniti predmete ali 
kakršne koli količine odpadnega ali uporabnega materiala;

– sekati, lomiti, zažigati ali drugače poškodovati drevja ali 
grmovja, trgati ali drugače poškodovati gojene rastline;

– premikati, prevračati ali poškodovati klopi, koše za sme-
ti, igrala, pitnike, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente 
mestne opreme;

– odmetavati odpadke, papir, cigaretne ogorke;
– odlagati odpadke;
– kuriti;
– izlivati ali izpuščati odpadne vode;
– obešati plakate ali druge napise na drevje, klopi, koše 

za smeti, igrala, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente 
opreme;

– opravljati gospodarsko ali drugo dejavnost brez dovo-
ljenja pristojnega organa ali v neskladju z njim;

– prirejati prireditve brez dovoljenja pristojnega organa ali 
v neskladju z njim;

– taboriti, prebivati ali prenočevati;
– prebivati ali prenočevati v vozilih, razen v avtodomih na 

avtodomskih parkiriščih;
– izvajati aktivnosti, ki motijo rabo javnih površin ali je 

zaradi njih raba javnih površin ostalim uporabnikom otežena;
– pustiti ali postaviti predmete, ki posegajo v javno povr-

šino ali jo lahko poškodujejo ali ovirajo uporabo javne površine 
drugim uporabnikom.

(2) Na javnih površinah ni dovoljeno prosto gibanje psov 
in drugih domačih živali ali onesnaževanje javnih površin z nji-
hovimi iztrebki. Lastnik ali imetnik živali mora počistiti iztrebke 
živali in jih odvreči v posode za odpadke.

(3) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za tiste povr-
šine iz prejšnjega odstavka, ki jih upravljajo ali so v lasti javnih 
subjektov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.

62. člen
(namembnost)

(1) Neprometne javne površine se smejo uporabljati samo 
za namene, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni 
s prostorskimi akti ali drugimi odločitvami občinskega sveta.

(2) Poseg v javne površine in raba javnih površin izven 
njihovega osnovnega namena je dovoljena le z dovoljenjem 
pristojnega organa.

(3) Vlogi za izdajo dovoljenja mora prosilec, če z zakonom 
ni določeno drugače, priložiti projekt ali ustrezni del projekta, 
idejno zasnovo oziroma drugačen grafični prikaz nameravane-
ga posega oziroma uporabe javne površine.

(4) Vlogo je potrebno vložiti vsaj 15 dni pred namerava-
nim posegom ali pred predvidenim prvim dnem uporabe javne 
površine.

(5) V izdanem dovoljenju po vlogi iz drugega odstavka pri-
stojni organ predpiše zlasti: vsebino dovoljenega posega, način 
zavarovanja javnih površin pred poškodbami ali imisijami, rok, 
način vzpostavitve v prejšnje stanje, način zavarovanja grad-
bišča, morebitne ukrepe za zavarovanje varnosti uporabnikov.

63. člen
(obveznost organizatorjev prireditev)

(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev 
in aktivnosti na javnih površinah so dolžni pridobiti dovoljenje 
iz prejšnjega člena tega odloka in mesto prireditve opremiti z 
zadostnim številom ustreznih posod oziroma košev za odpadke 
in zadostnim številom mobilnih kemičnih stranišč.

(2) Po končani prireditvi mora prireditelj prireditveni pro-
stor očistiti tako, da so odpadki iz mesta javne prireditve odpe-
ljani najkasneje v roku 24 ur od zaključka prireditve, v primeru, 
da gre za večdnevno prireditev pa po zaključku vsakega dne 
prireditve do 8.00 ure zjutraj, v enakem času mora organizator 
prireditve poskrbeti tudi za odvoz mobilnih kemičnih stranišč.

(3) Prireditelj mora zagotoviti, da je odvoz iz drugega 
odstavka tega člena opravljen v skladu s prepisi, ki urejajo 
ravnanje z odpadki.
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64. člen
(odprava škode)

Če se s posegom v javne površine ali zaradi prireditve 
javne površine, rastline ali urbana oprema poškoduje ali uniči, 
je izvajalec posega ali prireditelj dolžan na svoje stroške ne-
mudoma oziroma v roku, ki mu ga določi prekrškovni organ, 
odpraviti škodo in vzpostaviti stanje, kot je bilo pred njenim 
nastankom, sicer to na njegove stroške izvede izvajalec go-
spodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin ob 
predhodnem evidentiranju stanja.

65. člen
(urejanje površin v urbanih naseljih)

(1) Lastnik, uporabnik ali upravnik večstanovanjskega 
objekta, h kateremu pripada zelena površina, ki je ne vzdržuje 
izvajalec (skupne površine, vezane na objekte in/oziroma v 
uporabi lastnikov objektov), je odgovoren za njeno vzdrževanje.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka je tudi odgovorna za 
stanje teh površin, s tem da na teh površinah brez ustreznega 
upravnega dovoljenja ne sme postavljati začasnih objektov 
(barak, drvarnic, nadstrešnic), ne sme dopustiti kurjenja, od-
laganja ali skladiščenja odpadnega ali drugega materiala ter 
opravljanja gospodarske dejavnosti.

66. člen
(obveznost lastnikov sosednjih nepremičnin)

Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na 
občinske ceste ali druge javne površine so dolžni svoje ne-
premičnine urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, 
da morebitno drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste 
in se ne razraščajo na občinske ceste ali dele cest ali javne 
površine, da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da njihove 
nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih 
površin.

D – KAZENSKE DOLOČBE

67. člen
(1) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– neizpolnjuje odločitev organa v zvezi neoviranega pro-
meta vozil in pešcev (28. člen);

– investitor objektov ali naprav v ali ob cestnem telesu 
občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega 
organa ali če mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in 
načrtov (38. člen);

– investitor pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije 
občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev 
drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravo-
časne medsebojne uskladitve del (38. člen);

– ne pridobi dovoljenja za omejitev javne uporabe javnih 
cest in drugih javnih prometnih površin (39. člen);

– za parkiranje vozil na javnih parkirnih prostorih ne plača 
parkirnine oziroma na vidnem mestu v vozilu ne označi časa 
prihoda skladno z določili prometne signalizacije ter vozilo ne 
odstrani iz parkirišča pred iztekom dovoljenega časa (47. člen);

– tovorno vozilo in avtobus ne parkira na za to določenem 
in s prometno signalizacijo označenem parkirišču (48. člen);

– izvaja oglaševanje in obveščanje ob občinskih cestah v 
nasprotju s predpisi, soglasji (49. člen).

(2) Z globo 100 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik 
– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka 
tega člena.

68. člen
(1) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– kot izvajalec oziroma upravljalec na površinah, ki jih 
vzdržuje ne zagotovi stalne čistoče, ne namesti potrebnih 
košev oziroma tipiziranih posod za odpadke, jih redno vzdr-
žuje ter ne zagotovi rednega praznjenja košev za odpadke 
(60. člen);

– spremeni namen, funkcionalnost ali estetski videz javne 
površine (1. točka prvega odstavka 61. člena);

– zasede javno površino ali nanjo postavi objekt ali oviro 
(2. točka prvega odstavka 61. člena);

– vozi ali parkira motorna vozila na javnih površinah 
(3. točka prvega odstavka 61. člena);

– pusti vozilo, prikolico, odloži ali hrani predmete ali kakr-
šne koli količine odpadnega ali uporabnega materiala na javni 
površini (4. točka prvega odstavka 61. člena);

– seka, lomi, zažiga ali drugače poškoduje drevja ali 
grmovja, trga ali drugače poškoduje gojene rastline na javnih 
površinah (5. točka prvega odstavka 61. člena);

– premika, prevrača ali poškoduje klopi, koše za smeti, 
igrala, pitnike, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemente 
mestne opreme na javnih površinah (6. točka prvega odstavka 
61. člena);

– odmetava odpadke, papir, cigaretne ogorke na javnih 
površinah (7. točka prvega odstavka 61. člena);

– odlaga odpadke na javnih površinah (8. točka prvega 
odstavka 61. člena);

– kuri na javnih površinah (9. točka prvega odstavka 
61. člena);

– izliva ali izpušča odpadne vode na javno površino 
(10. točka prvega odstavka 61. člena);

– obeša plakate ali druge napise na drevje, klopi, koše 
za smeti, igrala, posode s cvetjem, svetilke ali druge elemen-
te opreme na javnih površinah (11. točka prvega odstavka 
61. člena);

– opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost na javnih 
površinah brez dovoljenja pristojnega organa ali v neskladju z 
njim (12. točka prvega odstavka 61. člena);

– prireja prireditve na javnih površinah brez dovoljenja 
pristojnega organa ali v neskladju z njim (13. točka prvega 
odstavka 61. člena);

– tabori, prebiva ali prenočuje na javnih površinah 
(14. točka prvega odstavka 61. člena);

– prebiva ali prenočuje v vozilih na javnih površinah, ra-
zen v avtodomih na avtodomskih parkiriščih (15. točka prvega 
odstavka 61. člena);

– izvaja aktivnosti, ki motijo rabo javnih površin ali je 
zaradi njih raba javnih površin ostalim uporabnikom otežena 
(16. točka prvega odstavka 61. člena);

– pusti ali postavi predmete, ki posegajo v javno površino 
ali jo lahko poškodujejo ali ovirajo uporabo javne površine 
drugim uporabnikom (17. točka prvega odstavka 61. člena);

– dopusti prosto gibanje psov in drugih domačih živali na 
javnih površinah ali ne počisti iztrebkov živali in jih odvrže v 
posode za odpadke (drugi odstavek 61. člena);

– kot organizator prireditve ne pridobi dovoljenja ter ne 
zagotovi zadostno število ustreznih posod oziroma košev za 
odpadke, kemična stranišča, ne zagotovi ustreznega čiščenja 
prostora (63. člen);

– svoje nepremičnine, ki meji na javno površino, ne uredi 
in vzdržuje v skladu z ureditvijo, predpisano v prostorskih načr-
tih, skladno z načrti ureditve zelenih površin oziroma jih ne čisti, 
hortikulturno ureja in vzdržuje tako, da se drevje, grmovje, žive 
meje, plevel ali druge rastline ne razraščajo na javne površine, 
da na njih ni smeti ali drugih odpadkov ter da nepremičnina 
ne odstopa od standarda urejenosti sosednjih površin (68. in 
69. člen).

(2) Z globo 100 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(3) Z globo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik 
– fizična oseba, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka 
tega člena.
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E – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

69. člen
(objekti brez pisnega soglasja)

V roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, morajo vsi 
lastniki oziroma uporabniki objektov, ki so postavljeni, brez 
pisnega dovoljenja, na javnih površinah v lasti Občine Sevnica, 
te objekte odstraniti oziroma pridobiti pisno dovoljenje.

70. člen
(obstoječe omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Določbe 49. člena tega odloka se ne nanašajo na 
prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi 
tega odloka.

(2) Odredbe prometnih ureditev na občinskih cestah, 
sprejete pred pričetkom veljave tega odloka, ostanejo še na-
prej v veljavi.

71. člen
(zimska služba 2021/2022)

Izbor izvajalca za izvajanje rednega vzdrževanja javnih 
poti v delu izvajanja zimske službe v sezoni 2021/2022 izve-
dejo krajevne skupnosti za svoje območje v letu 2021 ter se 
preko izbranega izvajalca slednja izvaja ne glede na določila 
predmetnega odloka.

72. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini 
Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13).

73. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 007-0001/2021
Sevnica, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3020. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05) 
ID št. prostorskega akta 2008

Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 8. in 18. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 
44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 
22. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05)  
ID št. prostorskega akta 2008

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za izdelavo)

(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju usmeritev Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, 

št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 16/17 in 33/18, v nada-
ljevanju: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za 
sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05), (v nadaljevanju: OPPN).

(2) OPPN je izdelala družba Demida arhitektura d.o.o., 
Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, pod št. 26/2020.

II. VSEBINA

2. člen
(vsebina OPPN)

Določbe tega odloka vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro;

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine;

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave;

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Načrt parcelacije;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 

in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz prostorskega 

akta  M 1:5000
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim 

stanjem  M 1:1000
3. Geodetski načrt M 1:1000
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji  M 1:1000
5. Ureditvena situacija  M 1:1000
6. Prikaz prometne, komunalne in energet-

ske infrastrukture  M 1:1000
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo 

ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
vključno z varstvom pred požarom  M 1:1000

8. Načrt parcelacije M 1:1000
9. Geodetsko zazidalna situacija s prerezom M 1:1000
10. Prerez M 1:500

III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(območje urejanja)

(1) Območje OPPN predstavlja skrajni vzhodni del naselja 
Loka pri Zidanem Mostu z manjšim zahodnim delom naselja 
Račica, ki je umeščeno med regionalno cesto R3 679/1192 
Radeče–Breg in javno pot JP 973872 Dobrava–Račica, ter 
kmetijskim in gozdnim zemljiščem na severni strani.

(2) Območje OPPN je z OPN opredeljeno kot EUP z 
oznako LZ26, kjer je določena podrobna namenska raba SK – 
površine podeželskega naselja.

(3) Površina območja prostorske ureditve OPPN znaša 
cca 1,99 ha.

(4) OPPN se nanaša na zemljišča s parc. št. 466/2, 463, 
466/1, *171d, 467/2-d, *76/1-d, 467/3-d, 457/8, 457/1, *180, 
461-d, 458/1-d, 81-d, 457/3-d, 82/2, 82/1-d, 84/3-d, *20/2, 85, 
*21, 86-d, 830/1-d, vse k.o. 1364 – Loka pri Zidanem Mostu, 
d – pomeni delno.
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4. člen
(vplivi in povezave)

(1) Teren na območju OPPN je hribovit in zahteven, zato 
se obravnava novo gradnja na gradbeni parceli »GP1«, ki 
predstavlja zapolnitev nepozidanih stavbnih zemljišč naselja.

(2) Območje OPPN je v večjem delu pozidano stavbno 
zemljišče, ki ima zgrajeno javno prometno in komunalno in-
frastrukturo s katerih se zagotavlja dostop in priključevanje na 
obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo preko individualnih 
priključkov.

(3) Območje OPPN je v območju kulturne krajine Loka 
pri Zidanem Mostu-Loško-Račiško polje, zato je pri določanju 
gradbene parcele »GP1« upoštevano sonaravno gospodar-
jenje v prostoru. Pri umestitvi stavb je upoštevan odnos med 
prostorsko podobo in obstoječim stavbarstvom. Objekt se ma-
ksimalno prilagaja terenu, pri čemer se ohranja hriboviti del 
naselja, kjer se relief bistveno ne spreminja.

(4) Predvideni posegi ne bodo imeli negativnih vplivov na 
obstoječo rabo prostora in zgrajeno gospodarsko infrastrukturo.

(5) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz 
grafične priloge št. 4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji.

5. člen
(vrste dopustne dejavnosti)

(1) Na območju OPPN so poleg bivanja dovoljene terci-
arne dejavnosti: G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil; H Promet in skladiščenje; I Gostinstvo; J Informacijske 
in komunikacijske dejavnosti; K Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti; L Poslovanje z nepremičninami; M – Strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti (razen 75. Veterinarstva), 
N – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (le 82. Pisarniške 
in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti).

(2) Terciarna dejavnost ne sme presegati 40 % uporabne 
površine bivalnega dela.

6. člen
(vrste dopustnih gradenj)

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj:
– gradnja novih objektov;
– redna investicijska in vzdrževalna dela;
– rušitve in nadomestne gradnje;
– dozidave in nadzidave objektov;
– rekonstrukcije objektov;
– spremembe namembnosti.

7. člen
(vrste dopustih objektov glede na namen)

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopu-
stnih objektov glede na namen oziroma po klasifikaciji vrst 
objektov (CC-SI):

– enostanovanjske stavbe: 11100, razen vrstnih in poči-
tniških hiš;

– dvostanovanjske stavbe: 11210, razen vrstnih hiš;
– nestanovanjske stavbe: 12420 Garažne stavbe, 

12510 Avtomehanične in mizarske delavnice ter pivovarne, 
pekarne, tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, 
silosi in skladišča (razen hladilnic in specializiranih skladišč 
– (3.4.1.09)), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo (le rastli-
njaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravi-
lo pridelka, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 
12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12120 Druge gostin-
ske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12301 Trgovske stavbe 
(razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, 
pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen 
avtopralnic);

– 24205 drugi gradbeni in inženirski objekti, ki niso uvr-
ščeni drugje;

– nezahtevni in enostavni objekti v skladu z Uredbo o 
razvrščanju objektov.

IV. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE  
IN GRADNJO

8. člen
(opis načrtovanih objektov in površin)

(1) OPPN obravnava gradbeno parcelo »GP1«, kjer je 
predvidena novogradnja stanovanjskega in pomožnega objek-
ta. Na gradbenih parcelah »GP2-GP4« je zaradi zahtevnosti 
terena dovoljena nova gradnja objektov po določilih OPPN 
samo v primeru, če se za to določeno območje izdelajo strokov-
ne podlage prometne komunalne in energetske infrastrukture, 
izvedejo geomehanske raziskave, pridobi pozitivno mnenje 
upravljavcev gospodarske javne infrastrukture in Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(2) V sklopu obstoječih gradbenih parcel je dovoljena 
gradnja vseh vrst gradenj po določilih tega OPPN. Lokacija 
objektov ni vrisana v grafičnih prilogah in se določi v projektni 
dokumentaciji, pri čemer se upošteva določeni faktor zazida-
nosti in predpisani odmik od sosednjih zemljišč.

(3) Stanovanjski objekti so glavne stavbe na gradbeni 
parceli in so zasnovani iz osnovnega in sekundarnega kubusa.

(4) Znotraj gradbenih parcel je možna gradnja pomožnih 
objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z Uredbo 
o razvrščanju objektov.

(5) Višinske razlike na gradbenih parcelah se premagujejo 
z brežinami, stopnicami, klančinami in podpornimi zidovi višine 
do 1,50 m. Kote manipulativnih prometnih površin se prilagajajo 
niveleti vozišča dovozne ceste z odstopanjem ± 4 %.

9. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Stanovanjski objekti – glavne stavbe:
– lega objekta: po gradbeni liniji in geodetsko zazidalni 

situaciji, dovoljene so tolerance v vseh smereh s tem, da se 
morajo upoštevati varovalni pasovi gospodarske javne infra-
strukture in predpisani odmik od gradbenih parcel. Stano-
vanjske stavbe se morajo vsaj z vogalom osnovnega kubusa 
dotikati gradbene linije. Dovoljena je lokacija nezahtevnih in 
enostavnih objektov ter sekundarnih kubusov stanovanjskih 
stavb znotraj in izven določene gradbene linije. Pri postavitvi 
le-teh mora biti zagotovljena cona preglednosti in pridobljeno 
pozitivno mnenje upravljavca;

– horizontalni gabarit: tlorisna zasnova osnovnega kubu-
sa mora biti enostavna podolgovata v razmerju širina:dolžina 
1:1,5 do 1:2. Na osnovni kubus na stiku z zemljiščem je mo-
žno dodajati in odvzemati svobodno oblikovane sekundarne 
kubuse, ki ne smejo presegati zazidalne površine osnovnega 
kubusa. Tlorisna zasnova sekundarnih kubusov je lahko pra-
vokotne oblike;

– vertikalni gabarit: max. tri etaže (delno ali celotno vko-
pana klet, pritličje in mansarda). Maksimalna višina kolenčnega 
zidu je do 1,00 m. Kota etaže na stiku z manipulacijskimi dvo-
riščnimi površinami je lahko ± 0,60 m;

– konstrukcija: klasična, montažna ter kombinacija klasič-
ne in montažne konstrukcije;

– streha osnovnega kubusa: simetrična dvokapnica brez 
čopov z minimalnim napuščem;

– naklon strešin 38°–42°, smer slemena vzporedna z dalj-
šo stranico, kritina mora biti tradicionalna neglazirana opečno 
rdeče barve (opečni zareznik ali zarezni bobrovec), temno 
siva ter črna kritina ni dovoljena. Izvedba strešnih oken, frčad 
in namestitev fotovoltaičnih elementov na strešne površine 
objekta ni sprejemljiva. Osvetljevanje mansardnih prostorov 
se zagotavlja iz zatrepnih strani objekta, izjemoma se dovoli 
strešna okna v manjšem številu. Dodatki na pročeljih in strehah 
objektov (večkotni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli, arkade, ne-
združljivi različni nakloni in slemena) niso dovoljeni;

– streha sekundarnega kubusa: strešine nad sekundar-
nimi kubusi so lahko ravne, enakega naklona kot osnovne 
strešine ali z drugim naklonom vklopljene v strešine osnovne-
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ga objekta. Ravne strehe so minimalnega naklona skrite za 
strešnim vencem ali ravne nepokrite terase. Pri nizkih naklonih 
je kritina pločevina enake barve kot osnovna streha ali tran-
sparentna;

– fasada: finalna obdelava fasadnih površin mora biti izve-
dena s klasičnim zglajenim zidarskim ometom in tonirana v beli 
barvi. Vidna fasada kletne etaže naj bo izvedena v ometu grobe 
strukture in peščene ali zemeljske barve oziroma v videzu 
značilnem na tradicionalnih objektih v obravnavanem prostoru. 
Dopustna je kombinacija lesenih fasad z vertikalno usmerjenimi 
letvami iz avtohtonega lesa, ki mora biti naravno patiniran;

– osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skla-
dno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlob-
nega onesnaževanja okolja;

– oblikovanje odprtin: vse fasadne odprtine na objektu 
naj bodo pokončne in med seboj dimenzijsko ter kompozicijsko 
skladno oblikovane ter simetrično razporejene po fasadah. Vso 
stavbno pohištvo naj bo v leseni izvedbi in enotne (naravne) 
barve ter obdelave, poenotene z barvo in obdelavo ostalih 
lesenih elementov na objektu;

– zunanja ureditev parcele: utrjene zunanje površine se 
izvedejo kot utrjene peščene površine ali tlakujejo z manjšimi 
betonskimi tlakovci, preostali del parcele se hortikulturno uredi. 
Na zunanje površine se po potrebi zasadijo avtohtona listnata 
drevesa (po možnosti sadnih vrst) in grmovnice takšnih vrst, ki 
se že nahajajo na tem območju. Saditev neavtohtonih rastlin, 
npr. cipres, klekov in podobno, ni sprejemljiva. Dovoljena je 
izvedba ograje max. višine do 2,00 m, postavljene na parcelno 
mejo, razen ob javni cesti, kjer ograja ne sme posegati v polje 
preglednosti in je za njo potrebno predhodno pridobiti pozitivno 
mnenje upravljavca ceste. Dovoljene so ograje v leseni, ko-
vinski ter kamniti izvedbi ali kombinacija le-teh. Žive meje pa 
morajo biti iz avtohtonih vrst.
V kolikor je potrebno izvesti utrditev terena, naj se le-ta iz-
vede brez vidnih visokih opornih zidov, premagovanje večjih 
terenskih razlik naj se rešuje z zelenimi brežinami, dovoljeni 
so podporni zidovi višine do 1,5 m in v videzu tradicionalnih 
kamnitih zložb.

(2) Nestanovanjski objekti, nezahtevni in enostavni objekti 
po uredbi:

– lega objekta: znotraj gradbene parcele ob upoštevanju 
cone preglednosti in predpisanega odmika od sosednjih parcel;

– horizontalni gabarit: tlorisna zasnova osnovnega ku-
busa mora biti pravokotne oblike v razmerju stranic 1:1,2 do 
1:3. Na osnovni kubus na stiku z zemljiščem je možno dodajati 
in odvzemati svobodno oblikovane sekundarne kubuse, ki ne 
smejo presegati zazidalne površine osnovnega kubusa;

– vertikalni gabarit: nestanovanjski objekti max. tri etaže 
(delno ali celotno vkopana klet, pritličje in izkoriščeno podstreš-
je). Maksimalna višina kolenčnega zidu je do 1,00 m. Kota 
etaže na stiku z manipulacijskimi dvoriščni površinami je lahko 
± 0,60 m. Etažnost in višina nezahtevnih in enostavnih objektov 
skladno z uredbo;

– konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasič-
ne in montažne konstrukcije.

– streha in kritina nestanovanjskih objektov: enako kot 
glavna stanovanjska stavba. Smer slemena vzporedna z daljšo 
stranico, smer pozidave vzporedna ali pravokotna na plastni-
ce odvisno od prostih površin gradbene parcele in zasnove 
domačije;

– streha nezahtevnih in enostavnih objektov po uredbi 
in sekundarnih kubusov: ravne, enakega naklona kot strešine 
osnovnega kubusa ali z drugim naklonom vklopljene v strešine 
osnovnega kubusa. Ravne strehe so minimalnega naklona, 
skrite za strešnim vencem ali ravne nepokrite terase. Pri nizkih 
naklonih je kritina pločevina, enake barve kot osnovna streha 
ali transparenta;

– fasada: fasade se prilagajajo fasadi glavne stanovanj-
ske stavbe.

(3) Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in 
naprave, vezane na prometno, komunalno, energetsko infra-

strukturo (ceste, hodnik za pešce, parkirišča, ekološki otok, 
podporni zid in podobno), postavitev cestne in ostale urbane 
opreme (ograje, prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in 
naprave zvez in telekomunikacij.

(4) Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobo-
dno, če s tem odlokom ni določeno drugače.

V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO  
UREJANJE OBMOČJA

10. člen
(prometno omrežje)

(1) Dostopi do obstoječih objektov so izvedeni z obsto-
ječe regionalne ceste III. reda št. R3-679 na odseku 1192 
Radeče–Breg, od km 2,329 do km 2,690 na levi strani v smeri 
stacionaže državne ceste, ki je določena v državnem pregle-
dovalniku WEPS.

(2) Za potrebe novogradnje na gradbeni parceli »GP1« se 
koristi obstoječa dovozna pot v zasebni lasti, ki se komunikacij-
sko navezuje na občinsko kategorizirano javno pot JP 973872 
Dobrava–Račica.

(3) Načrtovani objekti in izvedba internih priključkov na 
javno vodovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko 
omrežje ni predvidena v varovalnem pasu državne ceste.

(4) V sklopu gradbene parcele se zagotovi ustrezno šte-
vilo parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti.

(5) V varovalnih pasovih državnih cest, ki jih določa za-
konodaja s področja cest, je raba prostora omejena. Posegi v 
varovalni pas državne ceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi 
koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in pro-
meta na njej, njene morebitne širitve zaradi razvoja prometa ter 
njenega videza. V varovalnem pasu državne ceste je dopustno 
načrtovati takšne dejavnosti in izvajati takšne posege, ki ne 
bodo negativno vplivali na cesto in onemogočali njeno širitev 
zaradi razvoja prometa. V varovalnem pasu niso sprejemljive 
dejavnosti, za katere bi bile emisije, ki so posledica prometa na 
državni cesti, moteče (obremenitve s hrupom, plini, prašnimi 
delci).

(6) V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je 
dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti 
ne presega 0,75 m. Zasaditev v največji rasti ne sme posegati 
v prosti profil cestnega telesa državne ceste.

(7) Tehnični elementi cestnega priključka na državno in 
občinsko cestno omrežje morajo biti v skladu z veljavno zako-
nodajo in tehničnimi normativi z upoštevanjem merodajnega 
vozila. Opremljeni morajo biti z vso predpisano vertikalno in 
talno prometno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah.

(8) Kakršnokoli postavljanje objektov za obveščanje in 
oglaševanje, ki bi bilo predvideno ali izvedeno v nasprotju z 
Zakonom o cestah (77. in 78. člen), Zakonom o pravilih ce-
stnega prometa, Pravilnikom o projektiranju cest (56. člen), 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na ce-
stah, je ob državni cesti znotraj in zunaj naselja prepovedano 
v celotnem varovalnem pasu. Za postavitev tovrstnih objektov 
si je potrebno pridobiti nalog ali soglasje Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo.

(9) Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo odkla-
nja vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala v varovalnem 
pasu državne ceste, zaradi ceste, odvodnjavanja ceste, izvaja-
nja investicijskih in vzdrževalnih del ali pometa na njej. Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo zato ne bo zagotavljala 
zaščite pred vplivi, ki so posledica obratovanja in vzdrževanja 
državne ceste na tangiranem odseku. Zaščito pred škodljivimi 
vplivi državne ceste izvede vsak investitor na lastne stroške. 
Prav tako Direkcija RS za infrastrukturo ne zagotavlja povrnitve 
stroškov odprave škode, nastale zaradi rednega in zimskega 
vzdrževanja državne ceste.

(10) Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za gradnjo v 
varovalnem pasu državne ceste je potrebno vložiti projektno 
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dokumentacijo v pregled in potrditev na Direkcijo Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo in si pridobiti pozitivno mnenje 
upravljavcev za izvedbo del na podlagi Zakona o cestah in 
Gradbenega zakona.

11. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter odvajanju pada-
vinske vode s streh in utrjenih površin. Na območju prostorske 
ureditve ni izvedenega javnega kanalizacijskega omrežja.

(2) Predvidena je izvedba ločenega kanalizacijskega 
omrežja. Odpadne komunalne vode se speljejo v male komu-
nalne čistilne naprave (MKČN) z izpustom v ponikovalnice po 
pogojih geomehanskega poročila.

(3) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje od-
padne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri 
izvajalcu javne službe.

(4) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest, 
parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, na 
katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.

(5) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim 
večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih povr-
šin, vse v skladu s področno zakonodajo.

(6) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo 
biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in 
dokazano z atesti in preizkusi.

(7) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo.

(8) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investi-
tor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca 
kanalizacijskega omrežja Javnega podjetja Komunala d.o.o. 
Sevnica.

(9) Trase predvidene kanalizacije so prikazane v grafični 
prilogi št. 6.

12. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Na območju urejanja je evidentirano javno vodovodno 
omrežje.

(2) Za posamezne objekte znotraj območja urejanja se 
izvedejo samostojni vodovodni priključki s pripadajočimi vodo-
mernimi jaški, ki morajo biti na vedno dostopnem mestu zunaj 
stavbe.

(3) Uporabnik se zaveže omogočiti upravljavcu javnega 
vodovoda neoviran dostop na zemljišče, po katerem poteka 
vodovodni priključek, za namen redne kontrole in vzdrževanja 
merilnega mesta, ter celotnega hišnega priključka v primeru 
rednih in investicijskih vzdrževalnih del.

(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investi-
tor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca 
vodovodnega omrežja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sev-
nica za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.

(5) Trase obstoječega in predvidenega vodovoda so pri-
kazane v grafični prilogi št. 6.

13. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Prostorska enota se oskrbuje z električno energijo iz 
transformatorskih postaj TP 20/0,4Kv KK Loka: Loka 610-izvod 
102:Proti Račici.

(2) Na območju obravnavane prostorske enote poteka-
jo nizko napetostni (NN) podzemni elektroenergetski vodi in 
srednje napetostni (SN) 20kV daljnovod, katere je potrebno 
upoštevati kot omejitveni faktor v prostoru.

(3) Za potrebe novo gradnje je predvidena izvedba nove 
prostostoječe omarice s priključnim NN podzemnim vodom iz 
obstoječe razdelne omarice (R), ki se preuredi oziroma dogradi.

(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investi-
tor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca 
elektroenergetskega omrežja za priključek in gradnjo v var-
stvenem pasu.

(5) Trase obstoječega in predvidenega elektroenergetske-
ga omrežja so prikazane v grafični prilogi št. 6.

14. člen
(telekomunikacijsko in optično omrežje)

(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase ob-
stoječega telekomunikacijskega (v nadaljevanju: TK) omrežja 
Telekom Slovenije d.d., ki so vrisane v grafičnem delu OPPN. 
Točne trase obstoječih naročniških telekomunikacijskih kablov 
se določijo z zakoličbo.

(2) Za oskrbo obravnavanega območja se dogradi obsto-
ječe TK omrežje. Projekt TK priključkov se izdela v fazi projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju: DGD) in 
mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.

(3) V primeru, da bo telekomunikacijsko omrežje oviralo 
gradnjo objekta ali komunalnih priključkov, je potrebna zaščita 
ali prestavitev. Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov 
je treba izvajati ročno. Nasip ali odvzem materiala nad traso 
obstoječega TK voda ni dovoljen.

(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investi-
tor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca 
TK omrežja za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.

(5) Trase obstoječega ter predvidenega TK omrežja so 
prikazane v grafični prilogi št. 6.

15. člen
(ogrevanje objektov)

Pri gradnji objekta je treba upoštevati zakonodajo s po-
dročja učinkovite rabe energije ter stavbe priključiti na ekološko 
čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energijsko 
učinkovito gradnjo.

16. člen
(odpadki)

(1) Za zbiranje komunalnih odpadkov se namestijo tip-
ski zabojniki za komunalne odpadke. Komunalni odpadki se 
odvažajo na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost 
zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.

(2) Vsi uporabniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni 
ravnati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju 
Občine Sevnica.

(3) Pri načrtovanju odjemnega mesta je potrebno upo-
števati Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

(4) Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se 
zagotovi v skladu z veljavnim občinskim odlokom o ravnanju 
z odpadki.

(5) Z gradbenimi odpadki morata investitor in izvajalec 
ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo 
pri gradbenih delih.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

17. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju urejanja ter v območju vplivov novih 
posegov na okolje se nahaja naslednja enota nepremične 
kulturne dediščine: Loka pri Zidanem Mostu – Loško-Račiško 
polje (EŠD: 22621).

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
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tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu 
z določili arheološke stroke.

(3) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi 
nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko zavod to zemljišče 
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne 
opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali 
prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj 
arheološke ostaline.

(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora inve-
stitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, OE Celje.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

18. člen
(varstvo okolja)

Prostorske ureditve in gradnja objektov ne smejo pov-
zročati motenj in trajnih vplivov, ki presegajo meje, določene 
v predpisih s področja varovanja okolja in varovanja zdravja 
ljudi in živali.

19. člen
(varstvo zraka)

(1) Pri izvedbi posegov na območju prostorske ureditve je 
treba upoštevati predpise s področja varstva zraka.

(2) Za ogrevanje objektov se primarno uporabljajo obno-
vljivi viri energije.

20. člen
(ohranjanje narave)

Na območju urejanja ni vsebin ohranjanja narave (za-
varovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih 
območij, območje Natura 2000), kot to določa Zakon o ohra-
njanju narave.

21. člen
(varstvo voda)

(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upošte-
vati področno zakonodajo.

(2) Območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem ob-
močju. V neposredni bližini ni vodotokov, območje ni poplavno 
ogroženo.

(3) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora 
biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana zunanja ureditev 
na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija obsto-
ječih in načrtovanih objektov, ureditev okolice, vsa obstoječa 
in načrtovana komunalna infrastruktura ter načrtovana rešitev 
odvoda zalednih, drenažnih ter odpadnih padavinskih vod in 
potek meteorne kanalizacije, vključno z odvajanjem vode z 
dovozne ceste.

(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo.

(5) Vse odpadne vode morajo biti priključene na javno 
kanalizacijsko omrežje, v skladu z veljavnimi predpisi in pod 
pogoji upravljavca. Če javnega kanalizacijskega omrežja ni, je 
možno odpadne komunalne vode speljati v malo komunalno 
čistilno napravo z izpustom v ponikovalnico.

(6) Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti zadrževanje 
in ponikanje čim večjega dela padavinskih voda. Padavinske 
vode s streh naj se odvaja v lokalni zbiralnik deževnice, ki 
se lahko uporablja za zalivanje ali sanitarno vodo. V primeru 
gradnje ponikovalnice morajo biti le-te locirane izven vpliva 
povoznih in manipulativnih površin.

(7) Padavinske vode iz obravnavanega območja (parkiri-
šča, dostopne ceste in ostalih utrjenih površin) je treba, če ne 
obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno 
ponikati. Vse prometne cestne, manipulativne in intervencijske 
površine ter površine mirujočega prometa morajo biti utrjene. 
Odvajanje padavinskih odpadnih vod s teh površin mora biti 
urejeno preko zadrževalnikov, usedalnikov in lovilcev olj.

(8) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo 
biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in 
dokazano z atesti in preizkusi.

(9) Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi 
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, 
je v celoti odgovoren investitor.

(10) V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse po-
trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na 
prosto, ali v zemljo.

(11) V projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto 
deponije viška zemeljskega in gradbenega materiala. Višek 
izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na 
teren in z njim zasipavati struge in poplavnega prostora vodoto-
kov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni 
oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda 
in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.

(12) Predvideti je potrebne ureditve po zaključku grad-
benih del. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za 
potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih 
deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno 
urediti.

22. člen
(varstvo tal)

(1) Pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor je 
potrebno zagotoviti zaščito tal pred onesnaženjem in erozijski-
mi vplivi. V času gradnje je potrebno z varnim obratovanjem 
gradbene mehanizacije in varnim ravnanjem ter skladiščenjem 
gradbenih materialov s škodljivimi snovmi pred in med vgradnjo 
preprečiti morebitno onesnaženje tal in erozijskimi vplivi. Grad-
beni stroji in transportna vozila morajo biti tehnično brezhibni 
ter z gorivom oskrbovani na drugih, za to primernih mestih. 
V primeru razlitja nevarnih snovi iz delovne mehanizacije je 
potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti zago-
tovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih 
snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine. Nevarne odpadke 
je potrebno oddajati pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevar-
nih odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano.

(2) Vse razgaljene površine naj se čim prej zatravijo ali 
drugače biotehnično uredijo z rastišču primernimi avtohtonimi 
vrstami ter vzdržujejo tako, da se prepreči zarast tujerodnih 
invazivnih vrst.

23. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se 
obravnavano območje, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju, uvršča v III. stopnjo varstva pred 
hrupom (SVPH).

(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov mo-
rajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o 
mejnih vrednosti kazalcev hrupa.

24. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

Za osvetljevanje zunanjih površin se lahko koristijo samo 
takšne svetilke, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne 
osvetljujejo neba in širše okolice. Dovoljena je uporaba žarnic s 
čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe. Sistem osvetljeva-
nja mora delovati tako, da v drugem delu noči ostane prižgano 
minimalno število luči.
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25. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Pri graditvi objektov je potrebno zaradi varovanja zdravja 
ljudi pred elektromagnetnim sevanjem (v nadaljevanju: EMS) 
zagotavljati ustrezne odmike od virov EMS, pri čemer ne smejo 
biti prekoračene dopustne vrednosti elektromagnetnega se-
vanja, kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,  
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen
(poplavna varnost)

Obravnavana prostorska ureditev ne leži v območju po-
plavne nevarnosti.

27. člen
(varstvo pred erozijo in plazovi)

(1) Območje urejanja je v erozijskem območju – opozoril-
no območje – zahtevni zaščitni ukrepi.

(2) Kot ukrep varstva pred škodljivim delovanjem visoke 
podtalnice se, v nadaljnjih fazah projektiranja, skladno s tem 
odlokom, pridobi mnenje geologa in v skladu z njim prilagodi 
način gradnje.

(3) Za projektiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov 
se izdela geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto 
temeljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz ob-
močja urejanja.

(4) Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimen-
zionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim 
poročilom.

(5) V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in 
drenažne vode nekontrolirano po terenu.

28. člen
(potresna intenziteta)

Obravnavana prostorska ureditev se nahaja v VIII. sto-
pnji potresne intenzitete evropske mikroseizmične lestvice s 
pospeškom tal 0,175 g. Pri načrtovanju nove zazidave in z njo 
povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal 
0,175 g v skladu za Eurocodom 8.

29. člen
(varstvo pred požarom)

Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba 
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo 
varstvo pred požarom, zato je treba zagotoviti:

– potrebne odmike od meje parcele in med objekti ter 
potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja 
požara na sosednje objekte;

– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne povr-
šine za intervencijska vozila in vire za zadostno oskrbo z vodo 
za gašenje. Vire za gašenje zagotavlja Prostovoljno gasilsko 
društvo Loka pri Zidanem Mostu.

30. člen
(ravnanje s plodno zemljo)

Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno 
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ure-
ditev zelenic.

31. člen
(arhitektonske ovire)

Upoštevati je potrebno Pravilnik o univerzalni graditvi in 
uporabi objektov.

VII. ETAPE IZVAJANJA

32. člen
Na območju urejanja je načrtovana ena stanovanjska 

stavba, zato se izvedba komunalne opreme in gradnja objekta 
gradi v eni etapi.

VIII. NOVA PARCELACIJA

33. člen
(1) Nova parcelacija je določena v grafični prilogi št. 8. – 

Načrt parcelacije.
(2) Pri gradnji vseh vrst objektov nad in pod terenom, 

mora biti najbolj izpostavljeni del objekta od meje sosednjih 
zemljišč oddaljen najmanj 2,00 m. Manjši odmik je dovoljen 
ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča in z upoštevanjem 
požarno-varstvenih in obrambnih predpisov.

(3) Navedeni odmik ne velja za posege v varovalnih paso-
vih javne gospodarske infrastrukture. Za posege v varovalnih 
pasovih je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.

(4) Novi gradbeno inženirski objekti (parkirišča, manipula-
cija, ograje, oporni zidovi, vodovod, kanalizacija, elektrika, TK 
kabel) se lahko gradijo do parcelne meje sosednjega zemljišča.

(5) Faktor zazidanosti parcele za gradnjo (FZ) je največ 
0,70 in je določen kot razmerje med zazidano površino in 
gradbeno parcelo.

(6) V območju urejanja parcele niso urejene, zato lahko 
pride do odstopanj v izmeri in legi novih gradbenih parcel.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

34. člen
(odstopanja)

Na območju urejanja so dovoljena naslednja odstopanja:
– za lego objektov: načrtovani objekti se lahko gradijo na 

novi gradbeni parceli z večjim odmikom, kot je določeno v gra-
fičnih prilogah, pod pogojem, da se upošteva dovoljen odmik 
od gradbenih parcel;

– za horizontalni gabarit: novi objekt se lahko gradi večje-
ga ali manjšega tlorisnega gabarita, kot je določeno v grafičnih 
prilogah, pod pogojem, da ni presežen faktor zazidanosti nove 
gradbene parcele, pri čemer se upošteva predpisano razmerje 
stranic;

– za kote etaže na stiku z zemljiščem in manipulativnimi 
površinami so tolerance ± 60 cm, vendar se kota manipulativ-
nih površin prilagaja vozišču ceste z maksimalnim naklonom 
do 4 %;

– dovoljena so odstopanja od prikazanih vhodov v objekt 
ali uvozov na parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena pregle-
dnost na cesti in varnost cestnega prometa;

– gradbene parcele je dovoljeno deliti in združevati; pri 
načrtu parcelacije so dovoljena odstopanja, v kolikor se poja-
vijo utemeljeni razlogi ali zaradi lastništva zemljišč in se nova 
parcelacija določi v projektni dokumentaciji za posamezen 
objekt;

– v primeru združitve ali delitve novih parcel se lahko 
gradi en samostojni objekt pod pogojem, da se ne preseže 
faktor zazidanosti nove parcele, ter da je zagotovljeno ustrezno 
število parkirnih mest glede na predvideno dejavnost;

– pri komunalni in energetski infrastrukturi je možno 
odstopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se pojavijo 
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne 
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obra-
tovalni parametri in bolj ekonomična investicijska vlaganja 
ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega kon-
cepta OPPN.
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X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV NEPREMIČNINE  
PRI IZGRADNJI KOMUNALNE OPREME  

NA OBMOČJU OPPN

35. člen
(komunalna oprema)

(1) Glede na določbe ZUreP-2 in obstoječo komunalno 
opremljenost območja OPPN ni potrebna izdelava posebnega 
programa opremljanja za območje OPPN.

(2) Komunalni prispevek za posege v območju OPPN se 
obračuna na podlagi splošnega odloka o komunalnem prispev-
ku za območje Občine Sevnica.

36. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem 
območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih 
objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti grad-
bišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

(2) Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor 
in izvajalec:

– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno 
deponirati;

– po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni 
gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na par-
celni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;

– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno ob-
vestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne 
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.

XI. KONČNE DOLOČBE

37. člen
(hramba in vpogled)

OPPN je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na 
Upravni enoti Sevnica.

38. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpek-
cijske službe.

39. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3505-0005/2020
Sevnica, dne 24. septembra 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31

Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 8. in 18. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 
44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 
22. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31

1. člen
(1) S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o za-

zidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31, vključujoč elaborat 
št. 1638/U-87, september 1987 (Uradni list SRS, št. 48/87, 
Uradni list RS, št. 35/06, 1/16, v nadaljevanju: ZN 31).

(2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-
zidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 (v nadaljevanju: 
SD ZN 31) je izdelala družba Demida arhitektura d.o.o., Pre-
šernova ulica 1, 8290 Sevnica, pod št. 17/20.

2. člen
Določbe tega odloka vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL:
1. Opis prostorske ureditve;
2. Usmeritev načrtovane ureditve v prostor;
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro;

4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine;

5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave;

6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
8. Načrt parcelacije;
9. Dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 

in tehničnih rešitev;
10. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta;
11. Grafične priloge;
12. Seznam prilog;
13. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
B) GRAFIČNI DEL:
1. Prikaz namenske rabe iz planskega akta M 1:5000
2. Območje SD ZN 31 z obstoječim parcel-

nim stanjem M 1:1000
3. Geodetski načrt M 1:1000
4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji M 1:2000
5. Ureditvena situacija M 1:500
6. Prikaz prometne, komunalne in energet-

ske infrastrukture M 1:500
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo 

ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
vključno z varstvom pred požarom M 1:500

8. Načrt parcelacije  M 1:500
9. Geodetsko zazidalna situacija M 1:500
10. Prereza M 1:500

3. člen
(1) Predmet SD ZN 31 je zahodni del industrijske cone 

Ines Sevnica, ki se nahaja ob regionalni cesti R2 424 Boštanj–
Planina, kjer je po veljavnem zazidalnem načrtu predvidena 
gradnja objekta št. 11.

(2) Območje SD ZN 31 je del enote urejanja prostora 
SE107, površine cca 1.37 ha, ki ima podrobno namensko rabo 
IG – gospodarske cone.

(3) SD ZN 31 se nanaša na zemljišče s parc. št. 1263/4, 
1263/3, 1263/2,1263/1, 1503/25, 1503/9, 1282/4, vse k.o. Le-
dina.

4. člen
V 5. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na območju SD ZN 31 je po standardni klasifikaciji 

dejavnosti dovoljena: C Predelovalna, G Trgovina, H Promet 
in skladiščenje.«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 159 / 1. 10. 2021 / Stran 9069 

5. člen
Za 5. členom se dodata nova 5.a in 5.b člena, ki se gla-

sita:

»5.a člen
Na območju ZN 31 so dovoljene naslednje vrste gradenj 

oziroma drugih del:
– gradnja novih objektov;
– redna investicijska in vzdrževalna dela;
– rušitve in nadomestne gradnje;
– dozidave in nadzidave objektov;
– rekonstrukcije objektov;
– spremembe namembnosti.

5.b člen
Na območju SD ZN 31 so dovoljene naslednje vrste do-

pustnih objektov glede na namen oziroma po klasifikaciji vrst 
objektov (CC-SI):

– 12420 Garažne stavbe, 12510 Industrijske stavbe, 
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (razen hladilnic in spe-
cializiranih skladišč), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo, 
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12203 Druge 
poslovne stavbe (razen konferenčnih in kongresnih stavb), 
12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih 
centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za neživilske dejavnosti, 
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (samo avtopralnice), 
24205 drugi gradbeni in inženirski objekti, ki niso uvrščeni 
drugje;

– nezahtevni in enostavni objekti v skladu z Uredbo o 
razvrščanju objektov.«.

6. člen
V 10. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Območje urejanja ima zgrajeno minimalno komunal-

no opremo, zato se gradnja objektov lahko gradi v eni etapi.«.

7. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
Arhitekturne ovire:
Upoštevati je potrebno Pravilnik o univerzalni graditvi in 

uporabi objektov.«.

8. člen
V 11. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Glede na obstoječo komunalno opremljenost za obmo-

čje urejanja ZN 31 ni potrebna izdelava posebnega programa 
opremljanja. Komunalni prispevek za posege v območju ZN 31 
se obračuna na podlagi splošnega odloka o komunalnem pri-
spevku za območje Občine Sevnica.«.

9. člen
V elaboratu ZN 31 št. 1638/U-87, september 1987 (v 

nadaljevanju: elaborat ZN 31), se v točki 2.3. Funkcionalne 
in oblikovalske rešitve predvidenih objektov in naprav, za ob-
močje SD ZN 31, na koncu dodajo enajsti, dvanajsti in trinajsti 
odstavek, ki se glasijo:

»(11) Na območju SD ZN 31 stoji obstoječi glavni proizvo-
dni objekt, ki delno spreminja namembnost. Izvede se delna 
rušitev in dozida za potrebe skladiščenja lesa, lesenih briketov 
in pelet. Dozidava objekta je zasnovana kot nadstrešnica in 
se izvaja v več fazah s tem da bo vsaka faza konstrukcijsko 
zaključena celota. Namesto nadstrešnice se dovoli tudi drugač-
na zasnova objekta – zaprta. Na severni in zahodni strani je 
predvideno odprto skladišče lesa z manipulacijskimi površinami 
in dovozom. Znotraj gradbenih parcel je dovoljena gradnja 
pomožnih objektov, ki niso vrisani v grafičnih prilogah. Obodno 
območje prostorske ureditve je namenjeno zelenim površinam, 
razen južnega dela, kjer je obstoječa nekategorizirana javna 

pot. Višinska razlika se premošča s podpornimi zidovi višine 
do 4,00 m, betonskimi zložbami in brežinami.

(12) Glavna stavba:
– lega objekta: okvirno po geodetsko zazidalni situaciji, 

dovoljene so tolerance v vseh smereh, s tem da se mora 
upoštevati varovalni pas priobalnega zemljišča, gospodarske 
javne infrastrukture in predpisani odmik od gradbenih parcel. 
Natančna lokacija se določi v projektni dokumentaciji za grad-
beno dovoljenje;

– tlorisni gabarit: po geodetski zazidalni situaciji oziroma 
se tlorisna zasnova prilagaja tehnološkem načrtu, pri čemer 
se upošteva faktor zazidanosti, ki znaša 0,8. K obstoječemu 
objektu je dovoljeno dodajanje sekundarnih kubusov (dozida-
ve), ki pa po velikosti (površini) presegajo zazidalno površino 
obstoječega objekta. Tlorisna zasnova je pravokotne in ostale 
oblike (nepravilne, prerezane, polkrožne);

– vertikalni gabarit: višina etaž mora biti prilagojena teh-
nološkemu načrtu, zato etažnost pri teh objektih ni omejena, 
dovoljena je izvedba medetaž oziroma je lahko objekt zasno-
van večetažno pod pogojem, da ne presega maksimalne višine 
14.00 m nad koto ± 0,00 m, ki je kota etaže na stiku z zemlji-
ščem. Dovoljene so tolerance višinske kote etaže na stiku z 
zemljiščem ± 50 cm, ki so prikazane v grafični prilogi, s tem da 
se kote zunanjih manipulativnih površin prilagajajo cestnemu 
priključku in vzdolžnemu naklonu, ki znaša max. 4 %;

– konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasič-
ne in montažne konstrukcije;

– streha: ravne enokapne in dvokapne. Pri izvedbi streh 
v naklonu je dovoljen naklon strešin do 20°;

– kritina: PVC membranske in pločevina;
– fasada: je odvisna od konstrukcije objekta. Pri izvedbi 

klasične gradnje klasično ometana, pri montažni konstrukciji 
paneli iz jeklene profilirane pločevine ali lesena. Možna je 
tudi kombinacija navedenih fasadnih oblog. Prednostno naj se 
uporabljajo fasadni elementi nevtralnih barv in tekstur (plašči 
iz pranega betona – kulir plošče) v kombinaciji s steklenimi 
fasadami. Osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena 
skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja 
svetlobnega onesnaževanja okolja;

– oblikovanje odprtin: svobodno oblikovane;
– zunanja ureditev gradbene parcele: manipulativne po-

vršine in parkirišča so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana 
ali asfaltirana, preostali del gradbene parcele pa se hortikul-
turno uredi; dovoljena je izvedba kovinskih ograj max. višine 
do 3,00 m, postavljene na parcelno mejo, razen ob cesti, kjer 
ograja ne sme posegati v polje preglednosti in je za njo potreb-
no predhodno pridobiti pozitivno mnenje upravljavca ceste; 
višinska razlika se premošča z brežino, s podpornimi AB zidovi 
ali zložbami, višine do 4, 00 m.

(13) Pomožni, nezahtevni in enostavni objekti:
– lega objekta: lokacije pomožnih, nezahtevnih in eno-

stavnih objektov niso prikazane v grafičnih prilogah in se načr-
tujejo v sklopu gradbene parcele ob upoštevanju cone pregle-
dnosti in predpisanega odmika od sosednjih gradbenih parcel;

– horizontalni gabarit: tlorisna zasnova je lahko pravoko-
tne, kvadratne in nepravilne oblike, zazidalna površina pa ne 
sme presegati zazidalne površine glavne stavbe;

– vertikalni gabarit: višina pomožnih stavb ne sme pre-
segati višine glavne stavbe. Vertikalni gabarit nezahtevnih in 
enostavnih objektov skladno z uredbo;

– konstrukcija: klasična, montažna in kombinacija klasič-
ne in montažne konstrukcije;

– streha nadstrešnice ter objektov po uredbi: ravna ali 
enokapna naklona do 6°;

– kritina: PVC membranske kritine in pločevina.«.

10. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 2.4.1. Prometne površi-

ne, za območje SD ZN 31 dodajo šesti, sedmi, osmi, deveti, 
deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti odsta-
vek, ki se glasijo:



Stran 9070 / Št. 159 / 1. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

»(6) Za dostop na območje SD ZN 31 se koristi obstoječi 
cestni priključek z obstoječe asfaltirane nekategorizirane poti. 
Dodatni posegi niso predvideni. Nekategorizirana pot se v sta-
cionaži km 2,170 priključuje na regionalno cesto II. reda, št. R2-
424/1166 Boštanj–Planina, na levi strani v smeri stacionaže.

(7) Načrtovani posegi so locirani v varovalnem pasu dr-
žavne ceste.
Najmanjši odmik od vozišča državne ceste ima zeleni pas, ki je 
od vozišča glavne ceste oddaljen 5,30 m, odprto skladišče lesa 
8,00 m, obstoječi objekt ima odmik 16,80 m.

(8) Za potrebe odprtega skladišča je predvidena razširi-
tev vozišča nekategorizirane poti ter izvedba novega dovoza. 
Posegi bodo potekali izven varovalnega pasu državne ceste.

(9) V sklopu gradbene parcele se zagotovi ustrezno šte-
vilo parkirnih mest glede na vrsto dejavnosti.

(10) V varovalnih pasovih državnih cest, ki jih določa za-
konodaja s področja cest, je raba prostora omejena. Posegi v 
varovalni pas državne ceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi 
koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in pro-
meta na njej, njene morebitne širitve zaradi razvoja prometa ter 
njenega videza. V varovalnem pasu državne ceste je dopustno 
načrtovati takšne dejavnosti in izvajati takšne posege, ki ne 
bodo negativno vplivali na cesto in onemogočali njeno širitev 
zaradi razvoja prometa. V varovalnem pasu niso sprejemljive 
dejavnosti, za katere bi bile emisije, ki so posledica prometa na 
državni cesti, moteče (obremenitve s hrupom, plini, prašnimi 
delci).

(11) V območju površin, potrebnih za preglednost ceste, je 
dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti 
ne presega 0,75 m. Zasaditev v največji rasti ne sme posegati 
v prosti profil cestnega telesa državne ceste.

(12) Tehnični elementi cestnega priključka na državno in 
občinsko cestno omrežje morajo biti v skladu z veljavno zako-
nodajo in tehničnimi normativi z upoštevanjem merodajnega 
vozila. Opremljeni morajo biti z vso predpisano vertikalno in 
talno prometno signalizacijo v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah.

(13) Kakršnokoli postavljanje objektov za obveščanje in 
oglaševanje, ki bi bilo predvideno ali izvedeno v nasprotju z 
Zakonom o cestah (77. in 78. člen), Zakonom o pravilih ce-
stnega prometa, Pravilnikom o projektiranju cest (56. člen), 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na ce-
stah, je ob državni cesti znotraj in zunaj naselja prepovedano 
v celotnem varovalnem pasu. Za postavitev tovrstnih objektov 
si je potrebno pridobiti nalog ali soglasje Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo.

(14) Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo od-
klanja vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala v varovalnem 
pasu državne ceste, zaradi ceste, odvodnjavanja ceste, izvaja-
nja investicijskih in vzdrževalnih del ali pometa na njej. Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo zato ne bo zagotavljala 
zaščite pred vplivi, ki so posledica obratovanja in vzdrževanja 
državne ceste na tangiranem odseku. Zaščito pred škodljivimi 
vplivi državne ceste izvede vsak investitor na lastne stroške. 
Prav tako Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ne 
zagotavlja povrnitve stroškov odprave škode, nastale zaradi 
rednega in zimskega vzdrževanja državne ceste.

(15) Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za gradnjo v 
varovalnem pasu državne ceste je potrebno vložiti projektno 
dokumentacijo v pregled in potrditev na Direkcijo Republi-
ke Slovenije za infrastrukturo in si pridobiti pozitivno mnenje 
upravljavcev za izvedbo del na podlagi Zakona o cestah in 
Gradbenega zakona.«.

11. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 2.4.2 Vodovod, za obmo-

čje SD ZN 31 dodajo deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti 
in štirinajsti odstavek, ki se glasijo:

»(9) Na območju urejanja je evidentirano javno vodovo-
dno in hidrantno omrežje.

(10) Glavna stavba ima izveden samostojni vodovodni 
priključek s pripadajočimi vodomernimi jaški.

(11) Uporabnik se zaveže omogočiti upravljavcu javnega 
vodovoda neoviran dostop na zemljišče, po katerem poteka 
vodovodni priključek, za namen redne kontrole in vzdrževanja 
merilnega mesta, ter celotnega priključka v primeru rednih in 
investicijskih vzdrževalnih del.

(12) Za potrebe prostorske ureditve je predvidena dogra-
ditev hidrantnega omrežja.

(13) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora inve-
stitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca 
vodovodnega omrežja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sev-
nica za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.

(14) Trase obstoječega, predvidenega vodovoda in hi-
drantov so prikazane v grafični prilogi št. 6.«.

12. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 2.4.3. Kanalizacija za 

območje SD ZN 31 dodajo sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, 
dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti odstavek, ki se glasijo:

»(7) Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter odvajanju pada-
vinske vode s streh in utrjenih površin. Na območju prostorske 
ureditve ni izvedenega javnega kanalizacijskega omrežja.

(8) Predvidena je izvedba ločenega kanalizacijskega 
omrežja. Odpadne komunalne vode so speljane v nepretočno 
zaprto vodotesno greznico na praznjenje. Po izvedbi fekalne 
in meteorne javne kanalizacije je obvezno priključevanje na 
kanalizacijsko omrežje v soglasju z upravljavcem.

(9) Vsi individualni sistemi za odvajanje in čiščenje od-
padne vode morajo biti redno vzdrževani in evidentirani pri 
izvajalcu javne službe.

(10) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest 
ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih površin, 
na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s pred-
pisi.

(11) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti ponikanje čim 
večjega dela padavinske vode s pozidanih in tlakovanih povr-
šin, vse v skladu s področno zakonodajo.

(12) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo 
biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in 
dokazano z atesti in preizkusi.

(13) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo.

(14) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora inve-
stitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca 
kanalizacijskega omrežja Javnega podjetja Komunala d.o.o. 
Sevnica.

(15) Trase predvidene kanalizacije so prikazane v grafični 
prilogi št. 6.«.

13. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 2.4.4. Energetsko na-

pajanje in razsvetljava, za območje SD ZN 31 doda besedilo, 
ki se glasi:

»(1) V območju predvidenega posega v prostor poteka 
nizko napetostni (NN) podzemni elektro energetski vod, ki ga je 
potrebno upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega 
pasu, kateri zanaša minimalno 1,00 m od osi skrajnega elektro 
energetskega voda v obeh smereh.

(2) Obstoječi objekt je priključen na NN podzemnem 
vodu PPOO-A 4 x 150 mm2 iz transformatorske postaje (TP) 
20/0,4 kV Ines Sevnica: 667- izvod 101: Pekarna.

(3) Pri načrtovanju in gradnji objektov se upošteva ve-
ljavna tipizacija Elektro Celje, d.d., veljavne tehnične predpise 
in standarde, ter je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana 
v posebni mapi.

(4) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenerget-
skih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektro-
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magnetnega sevanja in hrupa in zahteve Pravilnika o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti 
v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

(5) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investi-
tor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca 
elektroenergetskega omrežja za priključek in gradnjo v var-
stvenem pasu.

(6) Trase obstoječega in predvidenega elektroenergetske-
ga omrežja so prikazane v grafični prilogi št. 6.«.

14. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 2.4.5. Telefonsko omrež-

je za območje SD ZN 31 doda besedilo, ki se glasi:
»(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase 

obstoječega telekomunikacijskega (v nadaljevanju: TK) omrež-
ja Telekom Slovenije d.d., ki so vrisane v grafičnem delu. Toč-
ne trase obstoječih naročniških telekomunikacijskih kablov se 
določijo z zakoličbo.

(2) Območje ima izveden TK priključek.
(3) V primeru, da bo telekomunikacijsko omrežje oviralo 

gradnjo objekta ali komunalnih priključkov, je potrebna zaščita 
ali prestavitev. Zemeljska dela v bližini obstoječih TK vodov 
je treba izvajati ročno. Nasip ali odvzem materiala nad traso 
obstoječega TK voda ni dovoljen.

(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investi-
tor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca 
TK omrežja za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.

(5) Trase obstoječega ter predvidenega TK omrežja so 
prikazane v grafični prilogi št. 6.«.

15. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 3.1. Rešitve v zvezi z 

varovanjem naravne in kulturne dediščine, krajinskih značil-
nosti, dobrin splošnega družbenega pomena in plodne zemlje, 
za območje SD ZN 31 dodajo drugi, tretji in četrti odstavki, ki 
se glasijo:

»(2) Na območju urejanja ter v območju vplivov novih po-
segov na okolje ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register 
nepremičnin kulturne dediščine.

(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu 
z določili arheološke stroke.

(4) V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi 
nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko zavod to zemljišče 
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne 
opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali 
prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj 
arheološke ostaline.«.

16. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 3.2.2. Viri onesnaževanja 

zraka v zazidalnem območju in ukrepi za preprečitev onesna-
ženja zraka in za njegovo izboljšavo, za območje SD ZN 31 
dodajo nova poglavja, ki se glasijo:

»–Varstvo okolja
Prostorske ureditve in gradnja objektov ne smejo pov-

zročati motenj in trajnih vplivov, ki presegajo meje, določene 
v predpisih s področja varovanja okolja in varovanja zdravja 
ljudi in živali.

– Varstvo zraka
Pri izvedbi posegov na območju prostorske ureditve je 

treba upoštevati predpise s področja varstva zraka. Za ogre-
vanje objektov se primarno uporabljajo obnovljivi viri energije.

– Varstvo voda
(1) Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upošte-

vati področno zakonodajo.
(2) Območje SD ZN 31 se ne nahaja na vodovarstvenem 

območju. Ob južni meji prostorske ureditve poteka neimenovani 

vodotok – odvodnik zalednih voda, ki predstavlja desni pritok 
potoka Sevnična. Vsi objekti s pripadajočo interno komunalno 
in zunanjo ureditvijo, vključno z ograjo morajo biti odmaknjeni 
vsaj 5,00 m od meje priobalnega zemljišča neimenovanega 
vodotoka.

(3) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora 
biti tekstualno in grafično ustrezno obdelana zunanja ureditev 
na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija obsto-
ječih in načrtovanih objektov, ureditev okolice, vsa obstoječa 
in načrtovana komunalna infrastruktura ter načrtovana rešitev 
odvoda zalednih, drenažnih ter odpadnih padavinskih vod in 
potek meteorne kanalizacije.

(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo.

(5) Območje nima zgrajenega javnega kanalizacijskega 
omrežja, zato se do izgradnje le-te za odpadne komunalne 
vode uporablja obstoječa neprepustna vodotesna greznica na 
praznjenje.

(6) Pri gradnji objektov je potrebno zagotoviti zadrževanje 
in ponikanje čim večjega dela padavinskih voda. Padavinske 
vode s streh naj se odvaja v lokalni zbiralnik deževnice, ki 
se lahko uporablja za zalivanje ali sanitarno vodo. V primeru 
gradnje ponikovalnice morajo biti le te locirane izven vpliva 
povoznih in manipulativnih površin.

(7) Padavinske vode iz obravnavanega območja (parkiri-
šča in ostalih utrjenih površin) je treba, če ne obstaja možnost 
priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati. Vse pro-
metne, manipulativne in intervencijske površine ter površine 
mirujočega prometa morajo biti utrjene. Odvajanje padavinskih 
odpadnih vod s teh površin mora biti urejeno preko zadrževal-
nikov, usedalnikov in lovilcev olj.

(8) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo 
biti grajeni vodotesno, kar mora biti predvideno v projektu in 
dokazano z atesti in preizkusi.

(9) Za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi 
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta, 
je v celoti odgovoren investitor.

(10) V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse po-
trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na 
prosto, ali v zemljo.

(11) V projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto 
deponije viška zemeljskega in gradbenega materiala. Višek 
izkopanega materiala ni dovoljeno nekontrolirano odlagati na 
teren in z njim zasipavati struge in poplavnega prostora vodoto-
kov. Začasne deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni 
oviran odtok vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda 
in morajo biti zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.

(12) Predvideti je potrebne ureditve po zaključku grad-
benih del. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za 
potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih 
deponij, vse z gradnjo prizadete površine pa krajinsko ustrezno 
urediti.

– Varstvo tal
(1) Pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor je 

potrebno zagotoviti zaščito tal pred onesnaženjem in erozijski-
mi vplivi. V času gradnje je potrebno z varnim obratovanjem 
gradbene mehanizacije in varnim ravnanjem ter skladiščenjem 
gradbenih materialov s škodljivimi snovmi pred in med vgradnjo 
preprečiti morebitno onesnaženje tal ter erozijskimi vplivi. Grad-
beni stroji in transportna vozila morajo biti tehnično brezhibni 
ter z gorivom oskrbovani na drugih, za to primernih mestih. 
V primeru razlitja nevarnih snovi iz delovne mehanizacije je 
potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti zago-
tovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih 
snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine. Nevarne odpadke 
je potrebno oddajati pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevar-
nih odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano.
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(2) Vse razgaljene površine naj se čim prej zatravijo ali 
drugače biotehnično uredijo z rastišču primernimi avtohtonimi 
vrstami ter vzdržujejo tako, da se prepreči zarast tujerodnih 
invazivnih vrst.

– Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
Za osvetljevanje zunanjih površin se lahko koristijo samo 

takšne svetilke, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne 
osvetljujejo neba in širše okolice. Dovoljena je uporaba žarnic s 
čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe. Sistem osvetljeva-
nja mora delovati tako, da v drugem delu noči ostane prižgano 
minimalno število luči.

– Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Pri graditvi objektov je potrebno zaradi varovanja zdravja 

ljudi pred elektromagnetnim sevanjem (v nadaljevanju: EMS) 
zagotavljati ustrezne odmike od virov EMS, pri čemer ne smejo 
biti prekoračene dopustne vrednosti elektromagnetnega se-
vanja, kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju.«.

17. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 3.2.3. Izvori prekomer-

nega hrupa z ukrepi za njegovo preprečitev in sanacijo, za 
območje SD ZN 31 dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Varstvo pred hrupom:
(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se 

obravnavano območje, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju, uvršča v območje s IV. stopnjo varstva 
pred hrupom.

(3) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov mo-
rajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa.«.

18. člen
V elaboratu ZN 31 se v točki 3.2.4. Zaščita območja 

objektov in naprav pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– spremeni naslov tako, da se glasi
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo 

pred požarom«;
– ter dodajo nova poglavja, ki se glasijo:
»– Poplavna varnost
Obravnavana prostorska ureditev ne leži v območju po-

plavne nevarnosti.
– Varstvo pred erozijo in plazovi
(1) Območje SD ZN 31 ni v erozijskem območju.
(2) Kot ukrep varstva pred škodljivim delovanjem visoke 

podtalnice se, v nadaljnjih fazah projektiranja, skladno s tem 
odlokom, pridobi mnenje geologa in v skladu z njim prilagodi 
način gradnje.

(3) Za projektiranje manj zahtevnih in zahtevnih objektov 
se izdela geomehansko poročilo, ki natančneje določa vrsto 
temeljenja ter način odvodnjavanja padavinskih voda iz ob-
močja urejanja.

(4) Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimen-
zionirani, projektirani in izvedeni skladno z geomehanskim 
poročilom.

(5) V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in 
drenažne vode nekontrolirano po terenu.

– Potresna intenziteta
Obravnavana prostorska ureditev se nahaja v VIII. sto-

pnji potresne intenzitete evropske mikroseizmične lestvice s 
pospeškom tal 0,175 g. Pri načrtovanju nove zazidave in z njo 
povezanih ureditev je treba upoštevati projektni pospešek tal 
0,175 v skladu za Eurocodom 8.

– Varstvo pred požarom:
Pri gradnjah objektov in pri urejanju prostora je treba 

upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo 
varstvo pred požarom, zato je treba zagotoviti:

– potrebne odmike od meje parcele in med objekti ter 
potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja 
požara na sosednje objekte;

– neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površi-
ne za intervencijska vozila in

– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.«.

19. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 5.1. Parcelacija stavbnih 

zemljišč, za območje SD ZN 31 dodajo drugi, tretji in četrti 
odstavek, ki se glasijo:

»(2) Nova parcelacija je določena v grafični prilogi št. 8. 
– Načrt parcelacije.

(3) V območju urejanja parcele niso urejene, zato lahko 
pride do odstopanj v izmeri in legi novih gradbenih parcel.

(4) Dovoljena je združitev ali delitev gradbenih parcel. V 
primeru združitve ali delitve na novi gradbeni parceli se lahko 
gradi en samostojni objekt pod pogojem, da se ne preseže 
faktor zazidanosti nove parcele, ter da je zagotovljeno ustrezno 
število parkirnih mest glede na predvideno dejavnost.«.

20. člen
V elaboratu ZN 31 se v poglavju 5.2. Gradbene črte objek-

tov ali naprav oziroma drugih posegov v prostor z obveznimi 
odmiki, za območje SD ZN 31 dodajo peti, šesti, sedmi, osmi 
in deveti odstavek, ki se glasijo:

»(5) Pri gradnji vseh vrst objektov nad in pod terenom, 
mora biti najbolj izpostavljeni del objekta od meje sosednjih 
zemljišč oddaljen najmanj 2,00 m. Manjši odmiki so dovoljeni 
ob pridobitvi soglasja lastnika sosednje gradbene parcele. V 
primeru, da je investitor lastnik več gradbenih parcel, je dovo-
ljena graditev objekta na meji gradbene parcele.

(6) Navedeni odmiki ne veljajo za posege v varovalnih pa-
sovih javne gospodarske infrastrukture. Za posege v varovalnih 
pasovih je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.

(7) Novi gradbeno inženirski objekti (parkirišča, manipulaci-
ja, ograje, oporni zidovi, vodovod, kanalizacija, elektrika, TK ka-
bel) se lahko gradijo do parcelne meje sosednjega zemljišča.

(8) Faktor zazidanosti parcele za gradnjo (FZ) je največ 
0,80 in je določen kot razmerje med zazidano površino in 
gradbeno parcelo.

(9) Na območju SD ZN 31 so dovoljena naslednja od-
stopanja:

– za lego objektov: lokacija objektov v grafičnih prilogah 
je okvirna in se natančno določi v projektni dokumentaciji za 
gradbeno dovoljenje, pod pogojem, da se upošteva dovoljen 
odmik od sosednjih parcel;

– za horizontalni gabarit: tlorisne zasnove objektov v gra-
fičnih prilogah so okvirne. Natančna tlorisna zasnova se določa 
v projektni dokumentaciji z upoštevanjem faktorja zazidanosti 
gradbene parcele. Novi objekti v območju urejanja se lahko 
gradijo manjšega tlorisa, pri čemer ni omejitev;

– za vertikalne gabarite: maksimalna višina glavnih objek-
tov je 16,00 m;

– za kote etaže na stiku z zemljiščem in manipulativnimi 
površinami so tolerance ± 50 cm, vendar se kota manipulativ-
nih površin prilagaja vozišču ceste z maksimalnim naklonom 
do 4 %;

– dovoljena so odstopanja od prikazanih vhodov v objekt 
ali uvozov na parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena pregle-
dnost na cesti in varnost cestnega prometa;

– pri komunalni in energetski infrastrukturi je možno od-
stopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se pojavijo ute-
meljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne 
dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni para-
metri in bolj ekonomična investicijska vlaganja ob pogoju, da 
prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta SD ZN 31.«.

21. člen
SD ZN 31 je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni 

enoti Sevnica.

22. člen
Nadzor nad izvajanjem SD ZN 31 izvajajo pristojne in-

špekcijske službe.
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23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0010/2020
Sevnica, dne 24. septembra 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3022. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju 
krajevnih skupnosti v Občini Sevnica

Na podlagi 100.b člena Zakona lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta 
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 64/15, 17/17 in 44/18) 
je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 22. 9. 
2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih 
skupnosti v Občini Sevnica

1. člen
S tem pravilnikom se spremeni drugi stavek drugega 

odstavka 2. člena Pravilnika o nalogah, delovanju in finan-
ciranju krajevnih skupnosti v Občini Sevnica (Uradni list RS, 
št. 103/11), tako da se glasi:

»Krajevne skupnosti:
– izvajajo naloge investicijskega vzdrževanja javnih poti,
– koordinirajo in sodelujejo pri pripravi in sprejemu letnega 

plana izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti,
– skrbijo za izvajanje nalog vzdrževanja javnih poti, kamor 

sodi tudi izvajanje zimske službe,
– sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov na svo-

jem območju, ki so javnega značaja (cestna infrastruktura, 
vodooskrba, javni športni objekti, javne površine, javna raz-
svetljava, priprava prostorskih aktov, pridobivanje zemljišč za 
gradnjo …,

– sodelujejo pri pripravi in sprejemu letnega oziroma več-
letnega plana vzdrževanja pokopališč ter urejanju pokopališč,

– sodelujejo pri oskrbi vaških vodovodov, v kolikor ni s 
predpisi določeno drugače,

– upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem 
občine, ki so ga prejeli v upravljanje,

– pospešujejo kulturne, športne in druge društvene de-
javnosti na svojem območju (financiranje delovanja društev, 
projektov, uporaba večnamenskih prostorov …),

– organizirajo kulturne, športne in druge prireditve ozi-
roma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator 
občina,

– opravljajo druge zadeve krajevnega značaja.«

2. člen
V drugem odstavku 4. člena se črta besedilo », sredstva 

iz naslova pogrebnine«.

3. člen
V 5. členu se:
– spremeni zadnji stavek prvega odstavka, tako da se 

glasi: »Sredstva se nakazujejo v obliki rednih transferov vsake 
tri mesece po četrtinah letne kvote vsakokrat definirano s pro-
računom Občine Sevnica.«;

– v alineji b) v drugem odstavku črta besedilo »javna 
razsvetljava, športne in javne površine«;

– v zadnji alineji četrtega odstavka se besedilo »številom 
svetil javne razsvetljave« nadomesti z besedilom »površino 
(m²) prostorov v upravljanju«.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2022.

Št. 007-0004/2021
Sevnica, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3023. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih 
programov v javnih vrtcih na območju 
Občine Sevnica

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 2., 4., 17. in 18. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 
93/15 in 59/19) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine 
Sevnica na 25. redni seji dne 22. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov  

v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica

1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih na območju Ob-

čine Sevnica znašajo mesečno na otroka po posameznih pro-
gramih od 1. 10. 2021 dalje:

v EUR
Oddelek 1. st.  

obdobja 1–3 let
Oddelek 2. st.  

obdobja 3–4 let
Oddelek 2. st.  

obdobja 3–6 let
Kombiniran  

oddelek
Vrtec Ciciban Sevnica 545,83 422,91 399,38 429,43
VVE pri OŠ Blanca 514,16 / 387,58 /
VVE pri OŠ Krmelj 558,03 / 402,77 444,68
VVE pri OŠ Šentjanž / / / 481,91

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. čle-

na znaša 1,85 evra. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten 
in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške ne-

porabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako 
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike 
med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna 
skupnost zavezanka.
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Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan od-
sotnosti do 8.00 ure.

3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni 

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v vrtcu, lahko:

– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezerva-
cijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 
en mesec in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo 
v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o 
plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen 
pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine 
zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za 
neporabljena živila in plačilom staršev;

– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene naj-
manj enomesečne bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predlo-
žitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo rezervaci-
jo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o 
plačilu staršev za program, v katerega je otrok vključen.

Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije 
obvestijo vrtec najpozneje en teden pred prvim dnem odsotno-
sti otroka iz vrtca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se 
ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po 
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko 
uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti 
razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru 
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

4. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgu-

sta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sevnica 
vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsa-
kega izpisanega otroka, zmanjšano za stroške živil.

5. člen
V primeru vpisa ali pravočasnega izpisa otroka se plačilo 

staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti 
otroka v vrtcu.

Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna 
oskrbnina izračuna tako, da se mesečno določena cena pro-
grama deli v skladu s koledarjem delovnih dni.

Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka 
iz dnevnega varstva za več kot 15 minut dnevno, se zaračuna 
zamudna ura, ki jo določi strokovna služba zavoda.

6. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za 

vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 % 
od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se 
poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, 
da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se 
akontacija ne vrne.

7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 

cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju 
Občine Sevnica, št. 602-0015/2020, z dne 24. 9. 2020 (Uradni 
list RS, št. 134/20).

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2021 dalje.

Št. 602-0004/2021-1
Sevnica, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3024. Sklep o lokacijski preveritvi za širitev 
stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora 
KZ27.od

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nada-
ljevanju: ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica 
(Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski 
svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 22. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega 

zemljišča v enoti urejanja prostora KZ27.od

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nana-

ša na del zemljišča s parc. št. 1975/8, k.o. 1390 – Vrh.

2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev 

obsega obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poseli-
tve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako A), katere izvorna 
površina znaša 2.104 m², za 420,49 m², kar predstavlja manj 
kot 20 % spremembe obsega izvornega območja za namen 
širitve v enoti KZ27.od.

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene 
in natančno določene oblike ter velikosti območja stavbnega 
zemljišča, ki je določen in prikazan v grafičnem delu elaborata 
lokacijske preveritve.

3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov je ID 2281.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0001/2021
Sevnica, dne 24. septembra 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

3025. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 
in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 
22. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepre-

mičnini:
– parc. št. 1231/5, k.o. 1389 Goveji Dol in
– parc. št. 2550/10, k.o. 1392 Hubajnica.

2. člen
Nepremičnini navedeni v 1. členu tega sklepa prenehata 

imeti značaj javnega dobra in se zanju vknjiži lastninska pravica 
na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična 
št. 5883008000.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-0034/2021,
 7113-0008/2017

Sevnica, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

SLOVENSKE KONJICE

3026. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
cen programov predšolske vzgoje, številu 
otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih 
Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 17. člena Pravilnika o me-
todologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 
59/19) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni 
list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet 
Občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 28. septembra 
2021 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje, številu otrok  
v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih  

Občine Slovenske Konjice

1. člen
(1) V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje, 

številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slo-
venske Konjice (Uradni list RS, št. 13/19) se spremeni 1. člen, 
ki se po novem glasi:

»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po 
posameznih programih predšolske vzgoje:
Vrsta programa Cena programa 

v EUR
1. starostno obdobje 1 do 3 let –  
dnevni program 515,08

2. starostno obdobje 3 do 6 let –  
dnevni program 390,80

kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 leta –  
dnevni program 413,75

poldnevni program v kombiniranih oddelkih 
in v oddelkih 2. starostnega obdobja 351,72

razvojni oddelek 972,80
«

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 10. 2021 
dalje.

Št. 602-0010/2021
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2021

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc

ŠEMPETER - VRTOJBA

3027. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za stanovanjsko 
sosesko Lada

Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 30. člena 
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je 
župan Občine Šempeter - Vrtojba dne 17. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za stanovanjsko sosesko Lada

1. člen
(predmet sklepa)

(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Lada (v 
nadaljevanju OPPN).

(2) OPPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi 
pod identifikacijsko številko 2625.

2. člen
(izhodišča za pripravo OPPN)

(1) S tem sklepom se po predhodni seznanitvi javnosti z 
osnutkom izhodišč na spletni strani občine, ki je potekala od 
14. junija 2021 do 2. julija 2021, potrdijo izhodišča za pripravo 
OPPN, ki jih je v septembru 2021 pod številko 2629 izdelala 
družba LOCUS d.o.o..

(2) Pobudnik za pričetek postopka OPPN je družba NOR-
SON NEPREMIČNINE d.o.o., ki je naročnik in investitor OPPN.

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje načrtovanja obsega naslednje parcele v 
katastrski občini 2315 Šempeter: 128/3, 130/1, 131/6, 133/4, 
137/2, 213/4 in del 214/1.

Območje se nahaja v mestu Šempeter pri Gorici in meri 
približno 3,84 ha.

(2) Predmet načrtovanja je nova stanovanjska soseska, 
ustrezno opremljena z infrastrukturo in pripadajočimi površi-
nami.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno do-
stopnih evidenc, pridobljena strokovna gradiva, usmeritve in 
pogoje iz nadrejenega prostorskega akta, usmeritve nosilcev 
urejanja prostora ter morebitna druga že izdelana strokovna 
gradiva.

(2) Strokovne rešitve bodo obdelane na ravni idejne za-
snove (IZP).

(3) V kolikor bo v postopku priprave potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, bo izdelano tudi okoljsko 
poročilo.

(4) V postopku priprave se lahko določi obveznost izde-
lave morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve 
nosilcev urejanja prostora.

5. člen
(vrsta postopka)

Gre za redni postopek priprave OPPN po določilih 110. in 
119. člena ZUreP-2, ki pa je vsebinsko in postopkovno vezan 
na tekoči postopek sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega 
prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju 
OPN OŠV SD 03).
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Vsebinska povezava: rešitve v OPPN bodo skladne s 
pogoji iz sprejetih OPN OŠV SD 03.

Postopkovna povezava: pogoj za sprejetje OPPN bo 
predhodno sprejetje OPN OŠV SD 03.

6. člen
(roki za pripravo OPPN)

(1) Priprava OPPN bo pričeta pred zaključkom postopka 
OPN OŠV SD 03.

(2) V spodnji tabeli je prikazan okvirni pričakovani potek 
z roki za pripravo posameznih faz OPPN pod predpostavko, 
da izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ne bo 
potrebna.

V primeru potrebnosti izvedbe postopka CPVO se ak-
tivnosti za izvedbo smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, 
posledično se podaljšajo roki priprave in sprejema OPPN, 
podaljšanje okvirno ocenjujemo na 5 mesecev.

Ne glede na zapisane oziroma dosežene roke sprejetje 
OPPN pred sprejetjem OPN OŠV SD 03 ni dopustno.
okvirni potek priprave OPPN brez izvedbe CPVO
Faza Ocenjeni čas  

(meseci – m)
pridobitev identifikacijske številke akta, javna 
objava sklepa in izhodišč v PIS

0,5 m

pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših 
vplivov na okolje 

1,0 m

pridobitev odločitve o potrebnosti izvedbe 
CPVO

1,0 m

priprava osnutka OPPN 1,5 m
objava osnutka OPPN na spletni strani 
občine
pridobitev prvih mnenj NUP na osnutek 1,0 m
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 2,0 m
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi, 
objava dopolnjenega osnutka OPPN  
na spletni strani občine
javna razgrnitev in javna obravnava, razkritje 
morebitnega nasprotja interesov

1,0 m

stališča do pripomb, objava stališč 2,0 m
izdelava predloga 1,0 m
objava predloga OPPN na spletni strani 
občine
pridobitev drugih mnenj NUP na predlog 1,0 m
izdelava usklajenega predloga 1,0 m
obravnava in sprejem na seji občinskega 
sveta

2,0 m

javna objava odloka v prostorskem 
informacijskem sistemu in Uradnem listu RS

15,0 m

7. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pristojna državna nosilca urejanja prostora za podajo 
mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje sta:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

– Ministrstvo za zdravje, direktorat za javno zdravje, Šte-
fanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sek-
tor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana, na podlagi mnenj o verjetnosti pomembnejših 
vplivov OPPN na okolje odloči ali je za OPPN potrebno izvesti 
CPVO.

(2) Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za 
podajo konkretnih smernic in mnenj so:

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruk-
turo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica

– Direkcija RS za infrastrukturo – Sektor za železnice, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

– Proinženiring d.o.o., Mednarodni prehod 2B, Vrtojba, 
5290 Šempeter pri Gorici

– Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 
5290 Šempeter pri Gorici (za področje občinskih cest in za 
področje ravnanja z odpadki)

– Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 
5000 Nova Gorica

– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 
5000 Nova Gorica

– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-

trebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih v 
postopek vključi naknadno.

8. člen
(vključevanje javnosti)

Javnost bo v postopek priprave OPPN vključena v fazi 
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN, v času javne 
razgrnitve bo izvedena javna obravnava dopolnjenega osnutka 
OPPN.

9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti  

glede njihovega zagotavljanja)
(1) V postopku izdelave OPPN bodo upoštevani:
– kot usmeritve prostorski izvedbeni pogoji, zapisani v 

OPN OŠV SD 03,
– za potrebe izhodišč izdelano Geološko geomehanski 

elaborat (AC&P inženirski biro d.o.o., št. 004-21-201, april 
2021),

– za potrebe OPN OŠV SD 03 izdelane strokovne pod-
lage prometnega omrežja IZP Prometno napajanje bodočih 
stavbnih zemljišč na območju Podmark – Ošlje v Šempetru pri 
Gorici (IPOD d.o.o., št. 638/19, november 2019, dopolnjeno 
maj 2020).

(2) Investitor OPPN bo pridobil strokovne podlage:
– geodetski in katastrski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage za umestitev v prostor in strokovne 

podlage za opremo območja z gospodarsko javno infrastruktu-
ro in priključki nanjo,

– strokovne podlage za prometno napajanje območja: 
IZP za rekonstrukcijo dela Cvetlične ulice, s katerega bodo 
predvideni uvozi na območje OPPN,

– strokovne podlage s področja odvodnje,
– prometno študijo glede pogojev za priključevanje na 

prometno omrežje,
– morebitne strokovne podlage za priključevanje območja 

na omrežja gospodarske javne infrastrukture izven območja 
OPPN,

– elaborat ekonomike,
– okoljsko poročilo, v kolikor bo to potrebno,
– morebitne druge strokovne podlage, zahtevane s strani 

nosilcev urejanja prostora.
(3) Naročnik in investitor OPPN bo družba NORSON 

NEPREMIČNINE d.o.o..
Pripravljalec OPPN bo Občina Šempeter - Vrtojba, ki bo 

vodila in usklajevala postopek priprave in sprejema akta.
Občina bo s pobudnikom priprave OPPN sklenila pogod-

bo o medsebojnih obveznostih v postopku priprave in sprejema 
OPPN.
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10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba. Veljati začne 
naslednji dan po objavi.

Št. 35031-3/2021-17
Šempeter pri Gorici, dne 17. septembra 2021

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

TRŽIČ

3028. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 
74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 22. redni seji dne 16. 9. 
2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 650/1 in 673/1 k.o. 2143 Tržič,
– parc. št. 857/33 k.o. 2148 Senično,
– parc. št. 865/9 k.o. 2145 Leše.

2.
Nepremičnine iz prejšnje točke prenehajo imeti status 

javnega dobra. Nepremičnine iz prve in druge alineje prejšnje 
točke postanejo last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 
matična številka 5883547000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-13/2021-18
Tržič, dne 17. septembra 2021

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic

TURNIŠČE

3029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje 
za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 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), 25. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB,33/11, 
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 

22/19 – ZPosS), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 
44/13 – Odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS, 158/20 
– ZIntkPK-C in 18/21) in 18. člena Statuta Občine Turnišče 
(Uradni list RS, št. 63/16) je Občinski svet Občine Turnišče na 
19. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje  
za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje 

za komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče (Uradni list RS, 
št. 69/17) se spremeni prvi odstavek 9. člena tako, da se glasi:

»(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 
99.999,00 EUR in je v celoti vplačan v denarju. Ta osnovni 
kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom ustanoviteljica.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 033-4/2021
Turnišče, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Turnišče

Borut Horvat

VELIKE LAŠČE

3030. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
v Občini Velike Lašče

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb 
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komu-
nalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in Uredbe o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 20/19, 30/19 in 34/19) ter na podlagi 16. člena Statuta Ob-
čine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 
– UPB, 6/13 in 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 
20. redni seji dne 23. septembra 2021 sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo  
v Občini Velike Lašče

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki 
so: preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto 
mere in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo.
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(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot 
izrazi, ki jih določa veljavna državna zakonodaja.

2. člen
(predmet obračuna komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni 
in obstoječi:

– zahtevni in manj zahtevni objekti,
– nezahtevni objekti, ki imajo vzpostavljene samostojne 

priključke na komunalno opremo, 

ki se bodo prvič priključevali na cestno omrežje, kanalizacijsko 
omrežje in/ali vodovodno omrežje, prvič koristili javne povr-
šine oziroma se jim bo povečala zmogljivost ali spremenila 
namembnost.

II. PODLAGE ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(določitev površine parcele objekta in površine obstoječim 

stavbam, gradbeno-inženirskim objektom  
oziroma drugim gradbenim posegom)

(1) Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi:
– izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča

in, če ne obstajajo natančnejši podatki, tudi v primeru:
– legalizacije objekta in
– priključevanju na obstoječo komunalno opremo, ki ni 

izboljšanje opremljenosti,

se površina gradbene parcele oziroma površina parcele objekta 
določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in faktorja 
površine (Fp), ki znaša štiri (4).

(2) Če zavezanec izkaže, da je površina zemljišč v njegovi 
lasti, ki tvorijo parcelo objekta, manjša od površine, pridobljene 
na podlagi določb prvega odstavka tega člena, se upošteva 
manjša površina.

(3) Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe se določil kot 
njena neto tlorisna površina, ki se pomnoži s faktorjem 1,2.

(4) Če zavezanec izkaže, da je bruto tlorisna površina 
stavbe manjša od površine, pridobljene na podlagi tretjega 
odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.

4. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe  

in deležem površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 

in deležem površine objekta (Dto) je na celotnem območju 
opremljanja enako in znaša Dpo = 0,7 ter Dto = 0,3.

5. člen
(faktor namembnosti objekta)

(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe znaša 1,0.
(2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbeno-inženir-

ske objekte znaša 0,5.
(3) Faktor namembnosti objekta (Fn) za druge gradbene 

posege znaša 0,5.
(4) Faktor namembnosti objekta se določi glede na prete-

žni namen uporabe objekta.

6. člen
(prispevna stopnja zavezanca)

Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– cestno omrežje 37 %,
– vodovodno omrežje 56 %,
– kanalizacijsko omrežje 0 %,
– javne površine 20 %.

7. člen
(povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč  

s posameznimi vrstami komunalne opreme)
Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posa-

meznimi vrstami komunalne opreme, preračunani na m2 po-
vršine gradbene parcele in m2 bruto tlorisne površine objekta, 
znašajo:

Vrsta obstoječe komunalne 
opreme

Cpo
[EUR/m2]

Cto
[EUR/m2]

cestno omrežje 17,50 48,00
vodovodno omrežje 6,50 17,00
kanalizacijsko omrežje 5,40 11,00
javne površine 2,00 2,00

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za stavbe izračuna na naslednji način:

KPobstoječa (i) = ((AGP・Cpo(i)・Dpo) + (ASTAVBA・Cto(i)・Dto 
・Fn))・psz(i)

KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)

(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte obraču-
na na naslednji način:

KPobstoječa (i) = AGIO・Cto(i)・Dto・Fn・psz(i)

KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)

(3) Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za 

posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– AGIO: površina gradbeno-inženirskega objekta,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne 

opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komu-

nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne 

opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta pri izračunu komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen 

uporabe,
– psz(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto 

obstoječe komunalne opreme ( %),
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(4) Površina gradbene parcele in bruto tlorisne površine 

stavbe se pridobi iz dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja oziroma ob upoštevanju določb 3. člena tega odloka.

(5) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se 
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispe-
vek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega 
odstavka tega člena.

(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti 
ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata 
višina komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opre-
mo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred 
spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu 
se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko 
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med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremem-
bo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativ-
na, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek 
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.

9. člen
(izračun komunalnega prispevka za obstoječo  

komunalno opremo ob priključevanju  
prek nove komunalne opreme)

(1) Če se nova komunalna oprema iz programa opremlja-
nja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno 
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni 
že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na 
naslednji način:

– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajo-
čega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo 0;

– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).

(2) Če investitor in Občina Velike Lašče (v nadaljevanju: 
občina) skleneta pogodbo o opremljanju za gradnjo komu-
nalne opreme, ki ni predvidena v programu opremljanja, se 
pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto 
obstoječe komunalne opreme določi ob smiselni uporabi prej-
šnjega odstavka.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno 
opremo oziroma mu je omogočena njena uporaba, povečuje 
zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.

11. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se odmeri z odločbo, ki jo izda 
občinska uprava Občine Velike Lašče:

– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan-

čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, 
katero je vložil zavezanec, popolna,

– po uradni dolžnosti.
(2) Rok za izdajo odločbe iz prve in druge alineje prvega 

odstavka tega člena je 15 dni po prejemu popolne vloge. O 
izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.

(3) Rok za plačilo odločbe iz tretje alineje prvega odstavka 
tega člena je 30 dni po njeni dokončnosti oziroma skladno z 
dogovorjenim obročnim plačilom iz petega odstavka tega člena.

(4) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opre-
mo, na katero se zavezanec priključi – vodovodno omrežje 
in kanalizacijsko omrežje oziroma mu je omogočena njena 
uporaba – cestno omrežje in javne površine.

(5) Zavezanci, katerim se odmerja komunalni prispevek 
za obstoječo ali izboljšano komunalno opremo po uradni dol-
žnosti, lahko znesek odmerjenega komunalnega prispevka 
poravnajo v več enakovrednih obrokih, v roku največ dveh let 
od pravnomočnosti odločbe.

12. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 

sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se 
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

13. člen
(stroški priključevanja)

Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani 
vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opre-
mo v razmerju do občine, razen gradnje tistih delov priključkov, 
ki so v zasebni lasti.

V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

14. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ki jih 
določa zakon, ki ureja prostor.

(2) S tem odlokom so dodatno predvidene še naslednje 
občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka:

– celotna oprostitev za gradnjo neprofitnih stanovanj in 
gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in 
katerih investitor je občina in so namenjene za izobraževanje, 
znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, 
gasilske domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov,

– 50 % oprostitev za gradnjo vseh vrst nestanovanjskih 
stavb (CC-SI: 12).

VI. PRETEKLA VLAGANJA

15. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri 
odmeri komunalnega prispevka uveljavlja pretekla vlaganja v 
komunalno opremo za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo 
znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za 
katerega se odmerja komunalni prispevek.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dol-
žan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega od-
stavka, predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za 
odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o zmogljivosti 
in namembnosti odstranjenega objekta. O upoštevanju predlo-
ženih dokazil, odloči organ Občine Velike Lašče, pristojen za 
odmero komunalnega prispevka.

VII. KONČNA DOLOČBA

16. člen
(pričetek veljavnosti)

(1) Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem glasilu Občine Velike Lašče.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o programu opremljanja ter podlagah in merilih za odmero 
komunalnega prispevka v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 2/13, 6/16).

Št. 0301-0021/2021-1
Velike Lašče, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh
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3031. Odlok o spremembah Odloka o izdajanju 
občinskega glasila Občine Velike Lašče

Na podlagi 2., 9., 18. in 20. člena Zakona o medijih 
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 
– ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. 
US, 67/19 – odl. US in 82/21), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 
– ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Ura-
dno glasilo Občine Velike Lašče, 2/06 – UPB, 6/13 in 2/19) 
je Občinski svet Občine Velike Lašče na 20. redni seji dne 
23. septembra 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o izdajanju občinskega 

glasila Občine Velike Lašče

1. člen
V Odloku o izdajanju občinskega glasila Občine Velike 

Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/2011) se 
črtata 20. in 21. člen.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0301-0024/2021-1
Velike Lašče, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

3032. Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno 
uporabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče

Na podlagi 36. člena Pravilnika o oddajanju prostorov 
v najem in uporabo (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, 
št. 2/10, 2/16) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 20. re-
dni seji dne 23. septembra 2021 sprejel

S K L E P
o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo 

prostorov v lasti Občine Velike Lašče

1. člen
Najemnikom poslovnih prostorov oziroma uporabnikom 

prostorov se zaračunava najemnina po naslednjem ceniku:
a) Najemnine poslovnih prostorov profitnega ali neprofi-

tnega značaja
Prostor Enota Izklicna cena  

na enoto v EUR
I. Dejavnost profitnega značaja
– gostinski lokali  m2/mesečno 7,00
– trgovine, biroji,  
storitvena dejavnost

 m2/mesečno 5,00

– proizvodnja dejavnost  m2/mesečno 3,00
– pomožni prostori,  
garaže, skladišča,  
parkirišča 

 m2/mesečno 1,50

– zdravstvena dejavnost  m2/mesečno 7,00

II. Dejavnost neprofitnega značaja
– prostori upravnih  
organov

 m2/mesečno 0

– zdravstvena  
in lekarniška dejavnost 

 m2/mesečno 5,00

– ostale nepridobitne 
dejavnosti 

 m2/mesečno 0

b) Infrastruktura na področju kulture
Prostor Enota Cena  

na enoto v EUR
TRUBARJEVA DOMAČIJA
– galerija Skedenj –  
za kulturne, izobraževalne  
in protokolarne dogodke, 
pogostitve ob porokah

1 ura 12,00

– spominska soba –  
za kulturne, izobraževalne  
in protokolarne dogodke 
(razen pogostitve  
ob porokah)

1 ura 65,00

– Trubarjeva čitalnica –  
za kulturne, izobraževalne  
in protokolarne dogodke 
(razen pogostitve  
ob porokah)

1 ura 8,00

– otok, dvorišče  
(nekomercialni, zasebni na-
jem)

Enkratni 
najem 

80,00

– otok, dvorišče  
(komercialni najem)

Enkratni 
najem

200,00

LEVSTIKOV DOM
– dvorana – nekomercialna 
prireditev 

Enkratni  
najem 

 75,00

– dvorana – zasebni najemi 
zaprtega tipa

Enkratni 
najem 

 110,00

– dvorana – komercialne 
prireditve 

Enkratni 
najem 

 160,00

– sejna ali klubska soba – ne-
komercialni najem  
za športno rekreacijske  
dejavnosti 

1 ura  7,00

– sejna ali klubska soba – ko-
mercialni najem 

1 ura 9,00

– galerija (v sklopu najema 
dvorane)

Enkratni 
najem

 30,00

– prostori kabelske TV  
(vključno z ogrevanjem  
in elektriko)

Mesečno  120,00

DOM KRAJANOV ROB IN TURJAK
– dvorana – za športno rekre-
acijo ali druge  
dejavnosti

1 ura  6,00

– dvorana –  
za nekomercialne prireditve 

Enkratni 
najem 

40,00

– dvorana – ostale,  
komercialne prireditve 

Enkratni 
najem 

80,00

OBČINSKA STAVBA
– društvena soba 1 ura 7,00

c) Infrastruktura na področju športa
Prostor Enota Cena  

na enoto v EUR
ŠPORTNA DVORANA VELIKE LAŠČE
1/3 dvorane 1 ura 10,00
2/3 dvorane 1 ura 18,00
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cela dvorana 1 ura 25,00
Mala telovadnica 1 ura 10,00
Strelišče 1 ura 10,00
Dvorana za tekmo  
(semafor, ozvočenje) 

1 ura 30,00

Ostale prireditve –  
organizacije  
v Občini Velike Lašče 

Enkratni 
najem 

150,00

Ostale nekomercialne  
prireditve – organizator izven  
Občine Velike Lašče 

Enkratni 
najem 

200,00

Ostale večje prireditve –  
komercialni najem

Enkratni 
najem 

400,00

d) Infrastruktura na področju vzgoje in izobraževanja
Prostor Enota Cena  

na enoto v EUR
OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE
Računalniška učilnica 1 ura/pon.–pet. 20,00

1 ura/sob., nedelja 25,00
Učilnica, igralnica 1 ura/pon.–pet. 10,00

1 ura/sob., nedelja 15,00
Avla 1 ura/od pon.–pet. 18,00

1 ura/sob., nedelja 25,00
V rubriki Enota – enkratni najem se navedena cena zara-

čunava za najem prostora na dan do največ 12 ur.
Davek na dodano vrednost ni vključen v cenah.

2. člen
Cene se zaračunavajo po veljavnem ceniku in v skladu 

s pravilnikom.

3. člen
Za uporabo športne dvorane v Velikih Laščah se najemni-

na zaračunava po veljavnem ceniku, pri čemer pa se določenim 
uporabnikom priznava popust, in sicer:

– klubom in društvom, ki tekmujejo na regijskih in državnih 
tekmovanjih ter vrhunskim športnikom se obračuna 25 % cene 
za uporabo športne dvorane,

– klubom in društvom, v katerih je najmanj 60 % članov 
občanov Velikih Lašč – otrok in mladine (vrtec, osnovna šola, 
dijaki in študentje) se obračuna 50 % cene za uporabo športne 
dvorane,

– za različne športne dejavnosti odraslih se obračuna 
100 % cena za uporabo športne dvorane.

4. člen
Športna dvorana se lahko odda v uporabo najmanj za eno 

uro. Za izvajanje dejavnosti športne vzgoje otrok vrtca in učen-
cev OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče ter za izvajanje drugih 
dejavnosti na podlagi Letnega delovnega načrta vrtca oziroma 
šole se najemnina za uporabo športne dvorane ne zaračunava.

5. člen
Izvajalcem nekomercialnih dejavnosti na področju kul-

ture, turizma, izobraževanja in dobrodelih, posvetovalnih ter 
izobraževalnih programov, namenjenih interesu širše javnosti 
iz Občine Velike Lašče, se v posameznih objektih javne infra-
strukture na področju kulture, ki so v lasti Občine Velike Lašče, 
najemnina ne zaračunava.

6. člen
Vse najemnine zaračunava Občina Velike Lašče.
V primeru najema poslovnih prostorov profitnega ali ne-

profitnega značaja, v ceniku navedenih v 1. členu pod poglav-
jem a), je možno prostor najeti tudi le ob določenih dnevih v 
mesecu. Najemnina se v tem primeru najemniku zaračunava v 
sorazmernem delu izklicne cene na enoto v eurih.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o višini najemnin za najem ali enkratno uporabo prostorov v 
lasti Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče 
št. 2/16 in 5/17).

8. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2022.

Št. 0301-0026/2021-1
Velike Lašče, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

3033. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda 
za kulturo in turizem Trubarjevi kraji

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 
21/18 – ZNOrg), 7. ter 8. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda za kulturo in turizem Trubarjevi kraji (Uradni list RS, 
št. 82/20) in predhodnega pozitivnega mnenja sveta javnega 
zavoda Trubarjevi kraji je Občinski svet Občine Velike Lašče 
na 20. redni seji dne 23. septembra 2021 sprejel

S K L E P
o imenovanju direktorja Javnega zavoda  

za kulturo in turizem Trubarjevi kraji

I.
Na mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem 

Trubarjevi kraji se za obdobje od 1. oktobra 2021 imenuje Ma-
tjaž Gruden, stanujoč Jontezova ulica 9, 1315 Velike Lašče.

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0301-0022/2021-1
Velike Lašče, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

3034. Cenik že oblikovanih oglasov, reklam in drugih 
promocijskih objav v občinskem glasilu Trobla

Na podlagi 6. člena Odloka o izdajanju občinskega 
glasila (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 1/11) in 
16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Obči-
ne Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet 
Občine Velike Lašče je na 20. redni seji dne 23. septembra 
2021 sprejel

C E N I K
že oblikovanih oglasov, reklam in drugih 

promocijskih objav v občinskem glasilu Trobla

Cenik reklam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla 
je naslednji.
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OGLASI, REKLAME, PROMOCIJSKE OBJAVE
cela stran 190 x 267 mm 180 EUR
polovica strani 180 x 130 mm 95 EUR
četrtina strani 130 x 86 mm 45 EUR
osmina strani 62 x 86 mm 25 EUR
šestnajstina strani 26 x 86 mm 12 EUR

DRUGE OBJAVE
zahvala (osmrtnica, do 600 znakov  
s presledki)

16 EUR

mali oglas, do 60 znakov s presledki brezplačna 
objava

čestitka (četrtina strani, do 600 znakov  
s presledki)

25 EUR

IZVOD TROBLE
za gospodinjstva v Občini Velike Lašče, 
občane v domovih za ostarele in drugih 
zavodih, zdomce, izseljence ter vladne  
in nevladne institucije 

brezplačno

ostali naročniki  
(celoletna naročnina – 7 številk)

20 EUR

Cene so brez DDV.

1. Društvom se obvestil ne zaračunava.
2. Objave političnih strank se obračunajo po veljavnem 

ceniku.
3. Objave političnih strank, list in posameznikov se tudi 

v času volitev obračunavajo po veljavnem ceniku. Pri tem ima 
posamezna lista ali kandidat na voljo največ eno stran.

4. Popusti (se ne seštevajo):
– za objavo v treh zaporednih številkah – 10 %
– za objavo v šestih zaporednih številkah – 15 %
5. Za gospodarske družbe in samostojne podjetnike s 

sedežem v Občini Velike Lašče:
– za objavo v eni številki – 30 %
– za objavo v šestih zaporednih številkah – 50 %.
6. Oglas se naroči z naročilnico oziroma dopisom, ki 

vsebuje vse podatke naročnika (točen naziv, naslov davčna 
številka, zavezanec za DDV) in velikost oglasa.

7. Za enkratno objavo je dovolj naročilnica, za večkratno 
oglaševanje se sklepa pogodbo z ustanoviteljico glasila Trobla, 
Občino Velike Lašče.

8. Ostala pravila in merila za oglaševanje določi Izdaja-
teljski svet.

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik re-
klam in drugih objav v občinskem glasilu Trobla (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 5/17).

Cenik začne veljati s 1. 1. 2022.

Št. 0301-0024/2021-2
Velike Lašče, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

3035. Letni program športa v Občini Velike Lašče 
za leto 2021

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17), 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo 
Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19, 2/20) in Odlo-
ka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini 
Velike Lašče (Uradni list RS, št. 111/21) je Občinski svet Občine 
Velike Lašče na 20. redni seji dne 23. septembra 2021 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Velike Lašče za leto 2021

1. člen
Občina Velike Lašče (v nadaljevanju: občina) v skladu z 

razvojnimi načrti, razpoložljivimi sredstvi proračuna in glede na 
kadrovske in prostorske razmere v športu z Letnim programom 
športa v Občini Velike Lašče za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ) 
določi:

– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v 
letu 2021 sofinancirajo iz občinskega proračuna,

– višino sredstev občinskega proračuna za športne pro-
grame in področja in

– način zagotavljanja sredstev za športne programe in 
področja.

2. člen
(programi in področja športa)

V letu 2021 se iz sredstev občinskega proračuna sofinan-
cirajo naslednji programi in področja športa:

– ŠPORTNI PROGRAMI: (18082 in 18091)
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

– promocijski športni programi: Naučimo se plavati,
– šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip 

na tekmovanjih,
– celoletni športni programi za otroke in mladino

– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport,

– Športna rekreacija:
– celoletni športni programi za odrasle.

– ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NA-
RAVI:

– Športna dvorana Velike Lašče,
– Športna igrišča po vaseh – vzdrževanje in upravlja-

nje,
– Igrišče Dvorska vas,
– Preplastitev igrišč.

– ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– Delovanje športne zveze in športnih društev.

– ŠPORTNE PRIREDITVE:
– Druge športne prireditve.

3. člen
(višina proračunskih sredstev)

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o 
proračunu občine za leto 2021, in sicer:

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA p.p. 2021/ sredstva
ŠV-VIZ promocijski športni programi: NSP

18082  
in 18091

2.000,00 €
ŠV-VIZ šolska športna tekmovanja: ŠŠT 1.000,00 €
ŠV-PRO Športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi 2.000,00 €
ŠV-PRI Športna vzgoja otrok in mladine: pripravljalni programi 5.000,00 €
RE programi športne rekreacije 3.000,00 €
DEDR delovanje športnih društev in zveze 5.000,00 €
PRIREDITVE športne prireditve 7.000,00 €
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PROGRAMI IN PODROČJA JAVNEGA RAZPISA (JR): 25.000,00 €
OBJEKTI Športna dvorana Velike Lašče: vzdrževanje in upravljanje 18085 29.500,00 €
OBJEKTI Športna igrišča po vaseh: vzdrževanje 18083 5.000,00 €
OBJEKTI Igrišče Dvorska vas 18081 10.000,00 €
OBJEKTI Preplastitev igrišč 18088 7.000,00 €
PODROČJA, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 51.500,00 €
SKUPAJ PROGRAMI IN PODROČJA ŠPORTA 76.500,00 €

5. člen
(načini zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo športnih programov, organiziranosti 
v športu, športne prireditve (p. p.: 18082 in 18091) bo občina 
zagotovila na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih 
župan podpiše z izbranimi izvajalci.

Sredstva za športne objekte (Športna dvorana Velike La-
šče: p. p. 18085; športna igrišča po vaseh: p. p.: 18083; igrišče 
Dvorska vas: p. p. 18088 in preplastitev igrišč: p.p. 18081) bo 
občina zagotovila na osnovi sklepa župana in/ali izvedbe javnih 
naročil in pogodb z izbranimi izvajalci.

6. člen
(javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2021 bo ob-
činska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje LPŠ za leto 2021. Vrednotenje na javni razpis 
prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za sofinanci-
ranje LPŠ, ki so sestavni del Odloka o postopku sofinanciranja 
letnega programa športa v Občini Velike Lašče (Uradni list RS, 
št. 111/21).

7. člen
(možnosti prerazporeditev sredstev JR)

V kolikor komisija za izvedbo javnega razpisa v postop-
ku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih 
področjih manjše od pričakovanih, komisija sredstva lahko 
prerazporedi na tista razpisana področja, kjer je število prijav 
večje od pričakovanih.

8. člen
(spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa 
istočasno pomeni spremembo LPŠ 2021.

9. člen
(veljavnost LPŠ)

LPŠ v Občini Velike Lašče za leto 2021 začne veljati, ko 
ga sprejme Občinski svet Občine Velike Lašče.

Št. 0301-0025/2021-1
Velike Lašče, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

ZAGORJE OB SAVI

3036. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
za območje Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o ure-
janju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
21. in 24. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri ko-
munalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. 
in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni 
list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 
18. redni seji dne 23. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje 

Občine Zagorje ob Savi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za 
celotno območje Občine Zagorje ob Savi.

(2) Odlok določa:
– oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komu-

nalne opreme na območju občine,
– stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opre-

me,
– preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunal-

ne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo,
– določbe o občinskih olajšavah in oprostitvah plačila 

komunalnega prispevka in
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
(3) Podlaga za pripravo odloka je »Elaborat za pripra-

vo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Zagorje ob 
Savi«.

2. člen
(predmet komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se odmerja za naslednjo komunalno opremo:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda s 

čistilno napravo in
– infrastrukturo za ravnanje z odpadki.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 

komunalne opreme se odmeri, kadar:
– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposre-

dno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma 
prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma 
obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, 
katere uporaba je s predpisom obvezna,

– se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina 
oziroma

– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.
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II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(opredelitev pojmov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v 
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa po-
drobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izra-
čun komunalnega prispevka.

4. člen
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme)

(1) Oskrbna območja po tem odloku so določena za posa-
mezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine 
in so prikazana v grafičnem delu elaborata iz tretjega odstavka 
1. člena tega odloka. Gre za naslednje grafične prikaze:

– Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega obmo-
čja javnega vodovoda;

– Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta oskrbnega 
območja javne kanalizacije;

– Karta 3 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja 
javnega cestnega omrežja;

– Karta 4 – Odpadki – Pregledna karta oskrbnega obmo-
čja izvajanja gospodarske javne službe odvoza in ravnanja z 
odpadki.

(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, 
da objekt, ki je predmet odmere, na oskrbnem območju posa-
mezne komunalne opreme nima možnosti priključka ali te ni 
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na 
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posame-
zno komunalno opremo, nahaja izven oskrbnega območja te 
komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na parcelo 
tega objekta.

(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme, 
na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je 
omogočena njihova uporaba.

5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo)
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komu-

nalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega 

inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 

in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo;

– opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnosti objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).

6. člen
(površina gradbene parcele stavbe)

(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno grad-
beno dovoljenje, se podatki o površini gradbene parcele povza-
mejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
predpisih, ki urejajo graditev.

(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega 
odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino 
gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v 
ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.

(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na 
način iz prvega in drugega odstavka tega člena, se za površino 
gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več ze-

mljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge 
ureditve, ki so namenjene trajni rabe te stavbe, pri čemer se 
upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skla-
du s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.

(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene par-
cele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega pri-
spevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva 
površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod 
stavbo in računskega faktorja površine Fp, pri čemer velja, da 
Fp znaša 2,5.

(5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega pri-
spevka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v primerih 
ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno 
opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen 
in pri odmeri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne 
določajo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki 
niso stavbna.

7. člen
(bruto tlorisna površina objekta)

(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu 
SIST ISO 9836.

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje 
objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se poda-
tek o bruto tlorisni površini objekta povzame iz dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih, ki 
urejajo gradnjo objektov.

(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega 
prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se 
upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih 
o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je 
dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračuna-
ne na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto 
tlorisna površina objekta.

(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz 
prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri odmeri komunalnega 
prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na ob-
stoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek 
še ni bil odmerjen.

8. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele in deležem 

površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpo) in de-

ležem površine objekta (Dto) je enako za vse vrste obstoječe 
komunalne opreme na območju cele občine in znaša Dpo = 0,3 
ter Dto = 0,7.

9. člen
(faktor namembnosti objekta)

(1) Namembnost objekta se določi v skladu s predpisom, 
ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen upo-
rabe objektov in se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti 
objekta (Fn).

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, 
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o 
namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji 
objektov.

(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljša-
nja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska 
namembnost objekta.

(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji 
faktorji namembnosti objekta:
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Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti glede na 
vrsto objekta

Vrsta objekta Fn

Oznaka  
v klasifikaciji  

objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe 
– enostanovanjske stavbe 0,80 1110
Večstanovanjske stavbe 
– dvostanovanjske stavbe 
– tri in večstanovanjske stavbe

0,80
1,00 1121 1122

Stanovanjske stavbe za posebne 
družbene skupine 1,00 1130
Gostinske stavbe 
– hotelske in podobne gostinske 
stavbe 
– druge gostinske stavbe  
za kratkotrajno nastanitev

1,10

1,10

1211

1212
Poslovne in upravne stavbe 1,00 1220
Trgovske in druge stavbe  
za storitvene dejavnosti 1,30 1230
Stavbe za promet in stavbe  
za izvajanje komunikacij 
– postajna poslopja, terminali, 
stavbe za izvajanje elektronskih 
komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe 
– garažne stavbe

1,30
1,00

1241
1242

Industrijske stavbe in skladišča 
– industrijske stavbe 
– rezervoarji, silosi in skladiščne 
stavbe

0,80

0,80

1251

1252
Stavbe splošnega družbenega 
pomena 
– stavbe za kulturo in razvedrilo 
– muzeji, arhivi in knjižnice 
– stavbe za izobraževanje  
in znanstvenoraziskovalno delo 
– stavbe za zdravstveno oskrbo 
– stavbe za šport

0,90
0,90

0,90
0,90
0,90

1261
1262

1263
1264
1265

Druge nestanovanjske stavbe 
– nestanovanjske kmetijske stavbe 
– obredne stavbe 
– kulturna dediščina,  
ki se ne uporablja za druge 
namene 
– druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje

0,50
0,70

0,70

0,70

1271
1272

1273

1274
(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso 

navedene, je Fn enak 1. Za vse vrste gradbenih inženirskih 
objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege je 
Fn enak 0,5.

10. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)

Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme, 
upoštevane v tem odloku na ustreznih oskrbnih območjih so 
sledeči:

Preglednica 2: Prikaz stroškov obstoječe komunalne 
opreme v EUR

Vrsta obstoječe  
komunalne opreme

Stroški obstoječe  
komunalne opreme v EUR

1. Vodovodno omrežje 14.938.079
2. Kanalizacijsko omrežje 15.086.709
3. Cestno omrežje 58.930.760
4. Ravnanje z odpadki 3.762.969

11. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme 

na ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, 
tj. na m2 gradbene parcele stavbe CpO(i) in na m2 bruto tlorisne 
površine objekta CtO(i), znašajo:

Preglednica 3: Stroški obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere (EUR/m2)

Komunalna oprema Cp  
(v EUR/m2)

Ct  
(v EUR/m2)

1. Vodovodno omrežje 3,96 7,39
2. Kanalizacijsko omrežje 5,74 9,44
3. Cestno omrežje 8,36 17,76
4. Ravnanje z odpadki 0,53 1,13

12. člen
(prispevna stopnja zavezanca)

Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se 
določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):

– za vodovodno omrežje 100 %,
– za kanalizacijsko omrežje 100 %,
– za cestno omrežje 100 % in
– za ravnanje z odpadki 100 %.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na 
podlagi oskrbnih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne 
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je 
omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za 
vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izra-
čuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja 
formula za izračun:

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) +  
(ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i)

(2) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota 
vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme na naslednji način:

KP = Σ KPi

(3) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji po-
men:

KPobstoječa(i) znesek dela komunalnega prispevka za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme,

AGP površina gradbene parcele stavbe,
Cpo(i) stroški posamezne vrste obstoječe komuna-

le opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Dpo delež gradbene parcele stavbe pri izračunu 

komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo,

ASTAVBA bruto tlorisna površina stavbe,
Cto(i) stroški posamezne vrste obstoječe komu-

nalne opreme na m2 bruto tlorisne površine 
objekta,

Dto delež površine objekta pri izračunu komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo,

Fn faktor namembnosti objekta glede na nje-
gov namen uporabe,
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psz(i) prispevna stopnja zavezanca za posame-
zno vrsto obstoječe komunalne opreme 
( %),

i posamezna vrsta obstoječe komunalne 
opreme.

14. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti obstoječega 

objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega 
obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nad-
zidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunal-
nega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem 
objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna ko-
munalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba 
z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:

KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu-
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

15. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z 
odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne eno-
te v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge 
za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni dolžnosti.

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka 
začne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi priložen tisti 
del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je 
potrebna za odmero komunalnega prispevka. Če taka doku-
mentacija ne obstaja, je zavezanec nima ali njena izdelava ni 
zahtevana po veljavni zakonodaji, lahko zavezanec namesto 
nje predloži drugo tehnično in ostalo dokumentacijo, iz kate-
re bodo razvidni podatki, potrebni za odmero komunalnega 
prispevka.

(3) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka 
ugotovi, da nima vseh podatkov, potrebnih za odmero ali dvomi 
o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni 
postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.

16. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora 
plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni 
po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zave-
zancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri 
je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede 
plačila navedejo na odločbi.

(2) Na zahtevo investitorja se, ob izpolnitvi zakonskih po-
gojev, vračilo plačanega komunalnega prispevka v nerevalorizi-
rani vrednosti izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe 
o vračilu. Zavezanec mora k zahtevi priložiti ustrezno dokazilo, 
iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da 
mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati.

17. člen
(pretekla vlaganja)

(1) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje 
novega objekta na predmetnem zemljišču se upoštevajo pre-
tekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme, če od 
odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunal-
ne prispevke ni preteklo več kot pet let in če tako na podlagi 

razpoložljive dokumentacije odloči pristojni občinski organ. V 
tem primeru se komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo izračuna na način, kot je naveden v prvem odstavku 
14. člena tega odloka.

(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve 
objekta je zavezanec dolžan predložiti dokumentacijo o odstra-
njenem objektu, iz katere je razviden obstoj in status objekta ter 
podatki o zmogljivosti, namembnosti in komunalni opremljeno-
sti objekta. Upoštevanje odstranjenih objektov pri odmeri ko-
munalnega prispevka je možno le za objekte, ki so bili zgrajeni 
na podlagi gradbenega dovoljenja. Če dokazi ne obstajajo, 
upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega 
objekta ni možno.

(3) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega 
dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 31. de-
cembrom 1967, vendar le, če investitor predloži dokaze glede 
izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja 
v skladu z določbo zakona, ki ureja graditev.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

18. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 

se ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem 
interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za 
izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 1263 
v CC-SI), zdravstvo (oznaka 1264 v CC-SI), muzeje, arhive in 
knjižnice (oznaka 1262 v CC-SI), opravljanje obredov (oznaka 
1272 v CC-SI) in šport (oznaka 1265 v CC-SI) po predpisih o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

(2) Plačila komunalnega prispevka se v celoti (100 %) 
oprosti za gradnjo objektov, namenjenih zaščiti, reševanju, 
pomoči ali izvajanju gasilskih dejavnosti.

(3) Ob oprostitvah iz prvega in drugega odstavka tega čle-
na mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti 
iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero  

komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 

uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih v 
času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.

20. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pro-
gramu opremljanja in merilih za odmero komunalnega pri-
spevka za območje Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 1/13).

21. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 351-230/2020
Zagorje ob Savi, dne 23. septembra 2021

Župan 
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan
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3037. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2247 
za določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/477 
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob 
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) 
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 
23. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2247  

za določitev obsega stavbnega zemljišča  
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/477  

na območju Občine Zagorje ob Savi

1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za določi-

tev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP 
OP 1/477 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat lokacij-
ske preveritve je pripravilo podjetje PIN Zvonka Perme d.o.o., 
Novo Polje c. XIII/22, 1260 Ljubljana – Polje pod št. projekta 
02/2021. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki 
prostorskih aktov je 2247.

2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom pre-

oblikovanja in povečanja stavbnega zemljišča na območju po-
samične poselitve na delu zemljišča s parcelnima številkama 
290/2 in 284/12, obe k.o. Hrastnik pri Trojanah, ki je v veljav-
nem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi 
določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada 
z območjem enote urejanja prostora (EUP) OP 1/477.

Velikost izvorno določenega stavbnega zemljišča razpr-
šene poselitve (A) z EUP OP 1/477 je 304,33 m2.

Na območju posamične (razpršene) poselitve se stavbno 
zemljišče določi na način, da se območju odvzame del v veli-
kosti 143,68 m2, ki leži SV od obstoječe stavbe. Na JZ delu se 
območje preoblikuje za odvzetih 143,68 m2 ter doda oziroma 
poveča za 60,87 m2 (kar v skladu z drugim odstavkom 128. čle-
na ZUreP-2 predstavlja 20 % povečanje izvorno določenega 
stavbnega zemljišča iz OPN Občine Zagorje ob Savi), na način, 
da se del območja stika z mejo med parcelama 290/2 in 290/1, 
obe k.o. Hrastnik pri Trojanah, kar bi omogočilo dostop do 
stavbnega zemljišča preko javne poti JP 980121.

Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/477 
tako znaša 365,20 m2.

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveri-
tvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na risbi 2 in 
digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.

3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki 

jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 
133. člena ZUreP-2.

Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Mi-
nistrstvu za okolje in prostor.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-3/2021-15
Zagorje ob Savi, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan

3038. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2263 
za določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/379 
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob 
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) 
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 
23. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2263  

za določitev obsega stavbnega zemljišča  
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/379  

na območju Občine Zagorje ob Savi

1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za dolo-

čitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za 
EUP OP 1/379 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat 
lokacijske preveritve je pripravilo podjetje AKA d.o.o., Obr-
tniška cesta 14, Trbovlje pod št. projekta LP 01/2021. Iden-
tifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih 
aktov je 2263.

2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom pre-

oblikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične po-
selitve na delu zemljišč s parcelnimi številkami 191/1, 191/3 in 
193/2, vse k.o. Šemnik, ki je v veljavnem Občinskem prostor-
skem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko 
rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote 
urejanja prostora (EUP) OP 1/379.

Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno ze-
mljišče z enoto urejanja OP 1/379 preoblikuje na sledeč način:

– na zemljišču s parcelnima številkama 191/1 in 191/3, 
obe k.o. Šemnik, se predlaga izvzem stavbnega zemljišča (A) 
v velikosti 89,37 m2 (sprememba iz A v K1),

– površina izvzetega stavbnega zemljišča se nadomesti 
oziroma prestavi na del zemljišča s parcelno številko 193/2, 
k.o. Šemnik, kjer dejansko stoji stanovanjska hiša. Hkrati se 
stavbno zemljišče poveča za 17,87 m2, kar predstavlja 20 % 
povečanje izvornega stavbnega zemljišča določenega v OPN 
(OP 1/379) in kar je v skladu z drugim odstavkom 128. člena 
ZUreP-2.

Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/379 
tako znaša 107,24 m2.

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preve-
ritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 3 in 
digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.

3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki 

jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 
133. člena ZUreP-2.

Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Mi-
nistrstvu za okolje in prostor.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-4/2021-18
Zagorje ob Savi, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan
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3039. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2293 
za določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1042 
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob 
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) 
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 
23. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2293  

za določitev obsega stavbnega zemljišča  
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1042  

na območju Občine Zagorje ob Savi

1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za dolo-

čitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za 
EUP OP 1/1042 na območju Občine Zagorje ob Savi. Ela-
borat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje AKA d.o.o., 
Obrtniška cesta 14, Trbovlje pod št. projekta LP 02/2021. 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostor-
skih aktov je 2293.

2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom preo-

blikovanja stavbnega zemljišča na območju posamične poseli-
tve na delu zemljišč s parcelnimi številkami 1562, 1563 in 1564, 
vse k.o. Podkum, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A 
(razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja 
prostora (EUP) OP 1/1042.

Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno 
zemljišče z enoto urejanja OP 1/1042 preoblikuje na sledeč 
način:

– na severozahodnem delu območja se stavbno zemlji-
šče, kjer že stoji manjši gospodarski objekt in kjer se načrtuje 
izgradnja strojne lope, razširi za 373,57 m2 (sprememba iz 
K2 v A), kar predstavlja 20 % povečanje izvornega stavbnega 
zemljišča, določenega v OPN (OP 1/1042) in kar je v skladu z 
drugim odstavkom 128. člena ZUreP-2.

Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/1042 
tako znaša 2.241,46 m2.

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preve-
ritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 4 in 
digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.

3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki 

jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 
133. člena ZUreP-2.

Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Mi-
nistrstvu za okolje in prostor.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-6/2021-13
Zagorje ob Savi, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan

3040. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2346 
za določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/377 
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob 
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) 
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 
23. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2346  

za določitev obsega stavbnega zemljišča  
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/377  

na območju Občine Zagorje ob Savi

1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za dolo-

čitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za 
EUP OP 1/377 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat 
lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., 
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 21016-00. 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih 
aktov je 2356.

2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom pre-

oblikovanja in povečanja stavbnega zemljišča na območju po-
samične poselitve na delu zemljišča s parcelno številko 191/3, 
k.o. Šemnik, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Zagorje ob Savi določeno z namensko rabo A (razprše-
na poselitev) in sovpada z območjem enote urejanja prostora 
(EUP) OP 1/377.

Na območju posamične (razpršene) poselitve se stavbno 
zemljišče določi na način, da se izvorno določeno stavbno 
zemljišče (A) poveča za 377,71 m2, kar v skladu z drugim 
odstavkom 128. člena ZUreP-2 predstavlja 19,94 % poveča-
nje izvorno določenega stavbnega zemljišča iz OPN Občine 
Zagorje ob Savi.

S takšno določitvijo stavbnega zemljišča se povežeta 
stavbni zemljišči znotraj iste kmetije in omogoči prenova ob-
stoječih objektov oziroma gradnja novih na območju kmetije.

Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/377 
tako znaša 2271,95 m2.

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preve-
ritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 4 in 
digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.

3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki 

jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 
133. člena ZUreP-2.

Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Mi-
nistrstvu za okolje in prostor.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-7/2021-12
Zagorje ob Savi, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan
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3041. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2224 
za določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1301 
na območju Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 127. do 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob 
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) 
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 
23. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o potrditvi lokacijske preveritve ID 2224  

za določitev obsega stavbnega zemljišča  
pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1301  

na območju Občine Zagorje ob Savi

1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev za dolo-

čitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za 
EUP OP 1/1301 na območju Občine Zagorje ob Savi. Elaborat 
lokacijske preveritve je pripravilo podjetje Savaprojekt d.d., 
Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško pod št. projekta 20284-00. 
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih 
aktov je 2224.

2. člen
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom pre-

oblikovanja in povečanja stavbnega zemljišča na območju po-
samične poselitve na delu zemljišč s parcelno številko 725/3, 
725/4 in 725/6, vse k.o. Jesenovo, ki je v veljavnem Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi določeno z namen-
sko rabo A (razpršena poselitev) in sovpada z območjem enote 
urejanja prostora (EUP) OP 1/1301.

Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno ze-
mljišče preoblikuje na sledeč način:

– v zahodnem in jugovzhodnem delu izvorno določenega 
stavbnega zemljišča (parc. št. 725/6, k.o. Jesenovo), kjer je 
hudourniško območje, ki ni primerno za gradnjo, se predlaga 
izvzem stavbnega zemljišča (A) v velikosti 543,02 m2 (spre-
memba iz A v K2),

– površina izvzetega stavbnega zemljišča (543,02 m2) 
se nadomesti južno od izvornega stavbnega zemljišča, na 
delih zemljišč s parcelnima številkama 725/3 in 725/4, obe k.o. 
Jesenovo. Hkrati se na zemljišču s parcelno številko 725/3 
stavbno zemljišče poveča za 169,39 m2, kar v skladu z drugim 
odstavkom 128. člena ZUreP-2 predstavlja 13,65 % poveča-
nje izvorno določenega stavbnega zemljišča iz OPN Občine 
Zagorje ob Savi.

Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP OP 1/1301 
tako znaša 1410,71 m2.

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preve-
ritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 7 in 
digitalnem podatku shp, ki je priloga sklepa.

3. člen
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki 

jo Občina Zagorje ob Savi vodi v skladu s četrtim odstavkom 
133. člena ZUreP-2.

Sklep se posreduje Upravni enoti Zagorje ob Savi in Mi-
nistrstvu za okolje in prostor.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-1/2021-14
Zagorje ob Savi, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan

DOBREPOLJE

3042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS-1 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. 
US) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, 
št. 107/20) (UPB-2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 
16. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2021

1. člen
Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2021 (Ura-

dni list RS, 194/20) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za 

leto 2021 določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.719.918
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.840.563

70 DAVČNI PRIHODKI 3.194.060
700 Davki na dohodek in dobiček 2.810.300
703 Davki na premoženje 295.760
704 Domači davki na blago in storitve 88.000
706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 646.503
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 402.201
711 Takse in pristojbine 3.960
712 Globe in denarne kazni 51.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 28.816
714 Drugi nedavčni prihodki 160.426
72 KAPITALSKI PRIHODKI 185.141
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 145.030
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 40.111
73 PREJETE DONACIJE 100
730 Prejete donacije iz domačih virov 100
731 Prejete donacije iz tujine 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 694.114
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 644.114
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  

iz sredstev proračuna EU 50.000
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 

Evropske unije 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 

institucij 0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.105.638

40 TEKOČI ODHODKI 1.417.972
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 319.302
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 52.930
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402 Izdatki za blago in storitve 980.860
403 Plačila domačih obresti 27.000
409 Rezerve 37.880
41 TEKOČI TRANSFERI 1.693.820
410 Subvencije 125.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 947.810
412 Transferi nepridobitnim organizacijam  

in ustanovam 118.610
413 Drugi tekoči domači transferi 501.900
414 Tekoči transferi v tujino 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.838.015
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.838.015
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 155.830
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, 

ki niso pror. uporab. 151.400
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 4.430
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. -II.) –385.720

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.  
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 650.000

50 ZADOLŽEVANJE 650.000
500 Domače zadolževanje 650.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 264.280
55 ODPLAČILA DOLGA 264.280
550 Odplačila domačega dolga 264.280

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) 0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) 385.720
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 385.720
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 411.538

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0023/2021
Videm, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Dobrepolje

Igor Ahačevčič

IVANČNA GORICA

3043. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Ivančna Gorica za leto 2021

Na podlagi 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) 
ter 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
24. seji, dne 29. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Ivančna Gorica za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 

2021 (Uradni list RS, št. 13/21) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, 
PODSK. ZAP. ŠT. REBALANS 

2021
1 2 3 4

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 20.853.168,46
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.674.807,40

70 DAVČNI PRIHODKI 13.243.991,00
700 Davki na dohodek  

in dobiček 11.553.461,00
703 Davki na premoženje 1.383.530,00
704 Domači davki na blago  

in storitve 307.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.430.816,40

710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 1.174.520,00

711 Takse in pristojbine 20.000,00
712 Globe in denarne kazni 65.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga 

in storitev 72.400,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.098.896,40

72 KAPITALSKI PRIHODKI 530.000,00
720 Prihodki od prodaje 

osnovnih sredstev 0,00
722 Prihodki od prodaje 

zemljišč in neopredmetenih 
dolgoročnih sred. 530.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz 

domačih virov 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.319.461,06

740 Transferni prihodki iz 
drugih javnofinančnih 
institucij 2.319.461,06

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU  
IN IZ DRUGIH DRŽAV 2.328.900,00
786 Ostala prejeta sredstva  

iz proračuna EU 2.328.900,00
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 23.336.220,02
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40 TEKOČI ODHODKI 5.667.201,56
400 Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 982.476,20
401 Prispevki delodajalcev  

za socialno varstvo 146.281,52
402 Izdatki za blago in storitve 4.314.443,84
403 Plačila domačih obresti 0,00
409 Rezerve 224.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  6.360.186,35
410 Subvencije 94.010,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 3.843.831,31
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam  
in ustanovam 629.300,00

413 Drugi tekoči domači 
transferi 1.793.045,04

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.971.927,11
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 10.971.927,11
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 336.905,00

431 Invest. transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 216.000,00

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 120.905,00

III. PRESEŽEK  
ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) –2.483.051,56

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova 

privatizacije 0,00
V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0,00
440 Dana posojila 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.–V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
PRORAČUNA (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00
500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 131.778,90

55 ODPLAČILA DOLGA 
550 Odplačila domačega dolga 131.778,90
IX. POVEČANJE 
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV  
NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –2.614.830,46
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) –131.778,90

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.483.051,56
XII. STANJE SRED.  
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 4.533.332,04

«.

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 410-0049/2020-81
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

3044. Sklep o višini cen programov v vrtcu Pod Lipo

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 
16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 91/18 
– UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni 
seji dne 29. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o višini cen programov v vrtcu Pod Lipo

1. člen
Cene programov v zasebnem koncesijskem vrtcu Pod lipo 

znašajo od 1. 10. 2021 dalje mesečno:
Dnevni program: Cena/otroka
1. I. starostna skupina (1–3 let) 524,90 EUR

2. člen
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v cenah 

programov znaša 4,58 EUR. Vrtec Pod lipo pri izstavitvi računa 
staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2021 dalje.

Št. 602-0008/2021-3
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad

KANAL

3045. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal 
ob Soči za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
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št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statu-
ta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski 
svet Občine Kanal ob Soči na 19. redni seji dne 29. 9. 2021 
sprejel

O D L O K
o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob Soči 

za leto 2021

1. člen
S tem odlokom se spremeni 1. člen Odloka o rebalansu I 

proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 74/21) in se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR

Skupina/Podskupina kontov Rebalans II  
2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.799.058
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.871.481
70 DAVČNI PRIHODKI 5.142.566
700 Davki na dohodek in dobiček 4.384.362
703 Davki na premoženje 665.816
704 Domači davki na blago in storitve 92.388
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.728.915
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 738.152
711 Takse in pristojbine 3.500
712 Globe in druge denarne kazni 193.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 44.000
714 Drugi nedavčni prihodki 750.263
72 KAPITALSKI PRIHODKI 207.592
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 115.331
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 92.261
73 PREJETE DONACIJE 10.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 10.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 709.985
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 683.264
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  
iz sredstev proračuna EU 26.721
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.159.286
40 TEKOČI ODHODKI 3.476.339
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 620.087
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 98.146
402 Izdatki za blago in storitev 2.758.106
41 TEKOČI TRANSFERI 3.106.420
410 Subvencije 400.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 643.613
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 488.509
413 Drugi tekoči domači transferi 1.574.298
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.388.470
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.388.470
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 188.057
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. upor. 76.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 112.057

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ) –1.360.228
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 5.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.-V.) –5.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 628.800
50 ZADOLŽEVANJE 628.800
500 Domače zadolževanje 628.800
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 52.371
55 ODPLAČILO DOLGA 52.371
550 Odplačilo domačega dolga 52.371
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –788.799
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 576.429
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 1.360.228
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. 
LETA NA DAN 31. 12. 788.799

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in 
na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 9000-0008/2021-10
Kanal ob Soči, dne 29. septembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

PIVKA

3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Pivka za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 
16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 
24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13), je Občinski svet Občine 
Pivka na 17. seji dne 30. 9. 2021 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Pivka za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2021 (Uradni 

list RS, št. 202/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v eurih

Skupina/Podskupina kontov Proračun  
leta 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 11.671.325,93
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.841.040,63

70 DAVČNI PRIHODKI 5.836.458,03
700 Davki na dohodek in dobiček 4.519.171,00
703 Davki na premoženje 1.158.880,45
704 Domači davki na blago in storitve 158.406,58
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.004.582,60
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 823.932,47
711 Takse in pristojbine 7.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 74.350,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 14.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 85.300,13

72 KAPITALSKI PRIHODKI  652.217,61
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 70.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolg. sredstev 582.217,61

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.130.822,35
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.783.825,84
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 2.346.996,51

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 47.245,34
786 Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna Evropske Unije 47.245,34
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.937.050,12
40 TEKOČI ODHODKI 3.508.297,33

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 856.496,96
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 124.987,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.384.462,81
403 Plačila domačih obresti  30.000,00
409 Rezerve 112.350,56

41 TEKOČI TRANSFERI 3.452.577,40
410 Subvencije 480.710,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.761.490,38

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 539.056,22
413 Drugi tekoči domači transferi 671.320,80
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.494.810,39
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  4.494.810,39

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 481.365,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso PU 393.200,00
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom  88.165,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –265.724,19

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije  0,00

V. 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0,00
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih  
in dr. osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50 ZADOLŽEVANJE (500) 450.000,00

500 Domače zadolževanje 450.000,00
VIII. 55 ODPLAČILA DOLGA (550) 535.937,02

550 Odplačila domačega dolga 535.937,02
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) ؘ–351.661,21

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –85.937,02
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 265.724,19

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 351.661,21

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni 
proračunskih postavk-kontov in Načrt razvojnih programov za 
obdobje 2021–2024, sta prilogi k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Pivka: https://www.pivka.si Načrt razvojnih 
programov sestavljajo projekti.«
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2. člen
Doda se novi 4.a člen. Besedilo novega člena se glasi:

»4.a člen
Občina za posamezno večstanovanjsko stavbo, kjer ima 

v lasti stanovanja, v proračunu ločeno izkazuje namenska 
sredstva rezervnega sklada za kritje bodočih stroškov rednega 
upravljanja na podlagi drugega ostavka 41. člena Stanovanj-
skega zakona ter 119. člena Stvarnopravnega zakonika.«

3. člen
Besedilo 8. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za 

leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20) se spremeni tako, da se 
glasi:

»Proračunski skladi so: – podračun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 
70.000,00 EUR.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne višine 
oblikovanih (to je vsota prenesenih sredstev preteklih let in izlo-
čenih sredstev tekočega leta) sredstev proračunske rezerve in 
o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet ob zaključnem 
računu proračuna Občine Pivka.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-17/2021
Pivka, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

RIBNICA

3047. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica 
št. 2 za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE) 
ter 74. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) 
je Občinski svet Občine Ribnica na 18. redni seji dne 30. 9. 
2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ribnica  

št. 2 za leto 2021

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica 

za leto 2021 tako, da se glasi:
»Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 

razvojnih programov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS

Rebalans 
proračuna 
2021, št. 2 

v EUR 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 12.722.407

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.642.874
70  DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 7.360.479
700  DAVKI NA DOHODEK  

IN DOBIČEK 6.342.846
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 770.634
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 247.000
706  DRUGI DAVKI 0
71  NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.282.395
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI  
OD PREMOŽENJA 668.034

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 20.000
712  GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 75.500
713  PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 60.300
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 458.561
72  KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 989.236
720  PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 88.972
721  PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0
722  PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 900.264

73  PREJETE DONACIJE 
(730+731) 855

730  PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 855

731  PREJETE DONACIJE  
IZ TUJINE 0

74  TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 3.089.441

740  TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 2.597.879

741  PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 491.562

78  PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 
(786+787) 0

786  OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0

787  PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 14.926.903

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 3.455.761



Uradni list Republike Slovenije Št. 159 / 1. 10. 2021 / Stran 9095 

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 831.132

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 127.574

402  IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 2.391.910

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 15.145
409  REZERVE 90.000
41  TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 4.068.120
410  SUBVENCIJE 60.000
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 2.472.072
412  TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 202.954

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.333.094

414  TEKOČI TRANSFERI  
V TUJINO 0

42  INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 6.909.169

420  NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 6.909.169

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 493.852

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 258.000

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 235.852

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –2.204.496

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751  PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752  KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0

440  DANA POSOJILA 0
441  POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.800.000
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.800.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 382.516
550  ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 382.516

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)= 
(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –787.012

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) 1.417.484

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 2.204.496

 STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN  
31. 12. 2020 787.012

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni 
proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Ribnica.«

2. člen
Spremeni se 20. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica 

za leto 2021, in sicer tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do 
višine 1.800.000,00 eurov.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0201/2021
Ribnica, dne 30. septembra 2021

Župan 
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

SEŽANA

3048. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine 
Sežana za leto 2021

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), 40. 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 17. člena 
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski 
svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana  

za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2021 (Ura-

dni list RS, št. 28/21 in 54/21) se 2. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»Proračun Občine Sežana se za leto 2021 določa v višini 
19.611.514 EUR.
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V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do podskupin kontov v naslednjih 
zneskih:

Skupina/Podskupina kontov
Rebalans  
proračuna 

2021

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Znesek  
v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 16.768.540
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.497.557

70 DAVČNI PRIHODKI 10.023.740
700 Davki na dohodek in dobiček 8.286.740
703 Davki na premoženje 1.473.000
704 Domači davki na blago in storitve 264.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.473.817
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.685.867
711 Takse in pristojbine 15.600
712 Globe in druge denarne kazni 133.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 19.350
714 Drugi nedavčni prihodki 620.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 770.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 170.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 600.000

73 PREJETE DONACIJE 8.622
730 Prejete donacije iz domačih virov 8.295
731 Prejete donacije iz tujine 327

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.315.422
740 Transferni prihodki od drugih 
javnofinančnih institucij 1.736.981
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 1.578.441

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 176.939
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 176.939

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 18.682.074
40 TEKOČI ODHODKI 4.655.462

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.309.933
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 210.989
402 Izdatki za blago in storitve 2.934.693
403 Plačila domačih obresti 49.580
409 Rezerve 150.267

41 TEKOČI TRANSFERI 7.047.128
410 Subvencije 327.107
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.982.412
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 393.754
413 Drugi tekoči domači transferi 3.343.855
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.429.369
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.429.369

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 550.115

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporab. 68.434
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 481.681

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –1.913.534
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)  0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.687.000
50 ZADOLŽEVANJE 2.687.000

500 Domače zadolževanje 2.687.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 929.440
55 ODPLAČILO DOLGA 929.440

550 Odplačilo domačega dolga 929.440
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –155.974
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.757.560
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.913.534
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2020 155.974
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov 
za obdobje 2021–2024.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov ter načrt razvojnih programov sta prilogi tega odloka in 
se objavita na spletni strani Občine Sežana.

V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve, 
oblikovan po Zakonu o javnih financah.«

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-9/2021-9
Sežana, dne 30. septembra 2021

Župan 
Občine Sežana
David Škabar

SLOVENSKE KONJICE

3049. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine 
Slovenske Konjice za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
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51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 77. člena 
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 
in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske 
Konjice na 20. redni seji dne 28. 9. 2021 sprejel

O D L O K 
o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske 

Konjice za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 

2021 (Uradni list RS, št. 202/20 in 90/21) se drugi odstavek 
2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 16.544.938,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.407.228,00

70 DAVČNI PRIHODKI 10.893.528,00
700 Davki na dohodek in dobiček 9.455.028,00
703 Davki na premoženje 1.175.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 263.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.513.700,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 1.198.700,00
711 Takse in pristojbine 10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 25.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 254.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 296.600,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 80.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 216.600,00
73 PREJETE DONACIJE 10.600,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 10.600,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.684.800,00
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 3.346.897,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 337.903,00

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 145.710,00

786 Ostala prejeta sredstva  
iz proračuna Evropske unije 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 145.710,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.886.411,00
40 TEKOČI ODHODKI 3.230.399,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 678.600,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 104.900,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.200.069,00
403 Plačila domačih obresti 25.000,00
409 Rezerve 221.830,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.735.092,00

410 Subvencije 56.000,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 3.661.387,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 356.850,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.660.855,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.545.520,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.545.520,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 375.400,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 66.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 308.900,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –1.341.473,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(75) 0,00

75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  

in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 200.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 200.000,00

500 Domače zadolževanje 200.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 585.720,00
55 ODPLAČILA DOLGA 585.720,00

550 Odplačila domačega dolga 585.720,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.727.193,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –385.720,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 1.341.473,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

31. 12. PRETEKLEGA LETA 2.466.344,61
9009 Splošni sklad za drugo 2.466.344,61

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0193/2021(110)
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2021

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc
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ŠMARJEŠKE TOPLICE

3050. Sprememba in dopolnitev Statuta Občine 
Šmarješke Toplice

Na podlagi prve alinee drugega odstavka 29. člena in 
64. 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 in 76/16 – odl. US s spremembami) je 
Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 19. redni seji dne 
29. 9. 2021 sprejel

S P R E M E M B O    
I N   D O P O L N I T E V   S T A T U T A

Občine Šmarješke Toplice

1. člen
V Statutu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, 

št. 17/18) se spremeni besedilo drugega odstavka 97. člena, 
tako, da se glasi:

»Uradno glasilo Občine Šmarješke Toplice je e-občina«.

2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2021-2
Šmarješke Toplice, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Šmarješke Toplice

mag. Marjan Hribar
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MINISTRSTVA
3051. Odredba o prepovedi prometa na cestah 

v Republiki Sloveniji

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 11. člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 
– uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 
3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20 in 123/21) in 26. člena 
Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15) minister 
za notranje zadeve izdaja

O D R E D B O
o prepovedi prometa na cestah  

v Republiki Sloveniji

1. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki 

Sloveniji v torek, 5. oktobra 2021, od 14.00 do 16.00 prepove 
promet:

1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg;

2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem 
prometu.

2. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki 

Sloveniji v torek, 5. oktobra 2021, od 17.00 do 23.00 prepove 
promet:

1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg;

2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem 
prometu.

3. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki 

Sloveniji v sredo, 6. oktobra 2021, od 7.00 do 10.00 prepove 
promet:

1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg;

2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem 
prometu.

4. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki 

Sloveniji v sredo, 6. oktobra 2021, od 13.00 do 18.00 prepove 
promet:

1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg;

2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem 
prometu.

5. člen
Prepoved prometa iz 1. člena te odredbe velja na nasled-

njih javnih cestah:

Št. ceste Odsek
1. G2-104 1136 SP. BRNIK–KRANJ
2. A2 0108 PRIKLJUČEK BRNIK
3. A2 KRANJ V–BRNIK–VODICE–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE) 
4. A1 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–LJUBLJANA (PRIKLJUČEK 

CENTER)
5. POT ZA BRDOM V LJUBLJANI PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA 

Z BRDNIKOVO ULICO
6. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
7. SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
8. DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
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Št. ceste Odsek
9. MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
10. KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO 

(KROŽIŠČE PRI RTV)
11. TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
12. GOSPOSVETSKA CESTA 

V LJUBLJANI
13. TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI

6. člen
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe velja na nasled-

njih javnih cestah:
Št. ceste Odsek Potek

1. TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI
2. GOSPOSVETSKA CESTA 

V LJUBLJANI
3. TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
4. KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO 

(KROŽIŠČE PRI RTV)
5. MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
6. DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
7. SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
8. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
9. POT ZA BRDOM V LJUBLJANI PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA 

Z BRDNIKOVO ULICO
10. A1 LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP 

KOZARJE)
11. A2 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ Z
12. R2-411 1471 POLICA–KRANJ Z
13. LC-183091 POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
14. LC-183092 KRANJ Z–KOKRICA
15. LC-183081 KOKRICA–BRDO–BRITOF
16. R2-410 1134 KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO 

7. člen
Prepoved prometa iz 3. člena te odredbe velja na nasled-

njih javnih cestah:
Št. ceste Odsek Potek

1. TIVOLSKA CESTA V LJUBLJANI
2. GOSPOSVETSKA CESTA 

V LJUBLJANI
3. TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
4. KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČAJEVO ULICO 

(KROŽIŠČE PRI RTV)
5. MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
6. DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
7. SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
8. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
9. POT ZA BRDOM V LJUBLJANI PRIKLJUČEK LJUBLJANA–BRDO (A2) DO KRIŽIŠČA 

Z BRDNIKOVO ULICO
10. A1 LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP 

KOZARJE)
11. A2 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ-ZAHOD
12. R2-411 1471 POLICA–KRANJ Z
13. LC-183091 POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
14. LC-183092 KRANJ Z–KOKRICA
15. LC-183081 KOKRICA–BRDO–BRITOF
16. R2-410 1134 KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO 
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8. člen
Prepoved prometa iz 4. člena te odredbe velja na nasled-

njih javnih cestah:

Št. ceste Odsek Potek
1. LC-183081 KOKRICA–BRDO–BRITOF
2. LC-183092 KRANJ Z–KOKRICA
3. LC-183091 POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
4. R2-410 1134 KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO 
5. R2-411 1471 POLICA–KRANJ Z
6. A2 KRANJ Z–BRNIK
7. A2 0108 PRIKLJUČEK BRNIK
8. G2-104 1136 KRANJ–SP. BRNIK

Prepoved prometa iz 1., 2., 3. in 4. člena te odredbe ne 
velja, če je vožnja potrebna:

1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti 

za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode 

ali onesnaženja okolja;
4. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more 

nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno 
na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. 
Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost 
registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega 
mesta, primernega za izločitev vozila;

5. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev.

10. člen
Vozniki vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo 

pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih prostorih 
ali drugih primernih parkirnih površinah.

11. člen
Prepoved prometa iz 6. člena te odredbe velja na avto-

cestah št. A1 in A2 v obeh smereh poteka relacije. Prepoved 
prometa iz 5., 7. in 8. člena te odredbe velja na avtocestah 
št. A1 in A2 v smeri poteka relacije.

12. člen
Če razlogi, zaradi katerih velja prepoved prometa, ne 

nastanejo ali prenehajo pred iztekom časa, določenega v 1., 2., 
3. ali 4. členu te odredbe, lahko policisti dovolijo promet vozil, 
za katera velja prepoved. Obvestilo o tem se objavi v medijih.

KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-655/2021/9
Ljubljana, dne 1. oktobra 2021
EVA 2021-1711-0085

Aleš Hojs
minister

za notranje zadeve
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POPRAVKI

3052. Popravek Pravil za delovanje trga z elektriko

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

P O P R A V E K
Pravil za delovanje trga z elektriko

V Pravilih za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, 
št. 74/18 in 62/19) se v 100. členu v petem odstavku enačba 
pravilno glasi:

3054. Popravek Sklepa o ustanovitvi grajenega 
javnega dobra št. 3/2021

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

P O P R A V E K
Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra  

št. 3/2021

18. alinea I. točke Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega 
dobra št. 3 / 2021 (Uradni list RS, št. 36/21, z dne 12. 3. 2021) 
pravilno glasi:

– »parc. št. 935/2 in parc. št. 942/7, obe k.o. 1328 – 
Smednik;«.

Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 23. septembra 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

3055. Tehnični popravek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu spremembe 
in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 
stanovanjske soseske Žalec zahod

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – urad-
no prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni 
list RS, št. 29/13 in 23/17) objavljam

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu spremembe in dopolnitve občinskega 

prostorskega načrta stanovanjske  
soseske Žalec zahod

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta stanovanjske soseske Žalec zahod, objavljenem v 
Uradnem listu RS, št. 70/21 z dne 7. 5. 2021, se v prvem od-
stavku 22. člena odloka odpravi napaka v sklicu in se beseda 
»šestnajstega« popravi z besedo »štirinajstega«.

Tehnični popravek vsebinsko ne spreminja ali dopolnjuje 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod.

Št. 3505-0007/2019
Žalec, dne 22. septembra 2021

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

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

 
 
 

P O P R A V E K 

Pravil za delovanje trga z elektriko 
 
 

 
V Pravilih za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18 in 62/19) se v 100. členu v petem 
odstavku enačba pravilno glasi: 

 
 

»𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛−𝑡𝑡 = −2 ∙ 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝 ∙ 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛 «. 

 

 

 
Št. 2021/ENP/Pr-PTE/1 
Ljubljana, dne 27. avgusta 2021 

Martin Bratanič 
direktor 

 

 

 

 

  

Št. 2021/ENP/Pr-PTE/1
Ljubljana, dne 27. avgusta 2021

Martin Bratanič
direktor

3053. Popravek Odloka o izvajanju ustanoviteljskih 
pravic in organizaciji ter delovanju zavoda 
»VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO 
SREDIŠČE PRIMORSKE«

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVJN-B) 
in 53. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) 
dajem

P O P R A V E K
Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic  

in organizaciji ter delovanju zavoda 
»VISOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO 

SREDIŠČE PRIMORSKE«

V Odloku o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organi-
zaciji ter delovanju zavoda »VISOKOŠOLSKO IN RAZISKO-
VALNO SREDIŠČE PRIMORSKE«, objavljenem v Uradnem 
listu RS, št. 154/21 z dne 24. 9. 2021, se na koncu akta datum 
sprejema popravi tako, da se pravilno glasi »16. septembra 
2021«.

Št. 603-2/2018-20
Nova Gorica, dne 27. septembra 2021

Marko Mikulin
direktor
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VSEBINA

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3007. Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja me-

stnih občin Slovenije 9016
3008. Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani 9016

OBČINE
BREŽICE

3009. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport 
Brežice 9017

3010. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini 
Brežice 9018

3011. Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavo-
dom na področju osnovnošolskega izobraževanja, 
predšolske vzgoje in glasbene šole 9032
CERKNICA

3012. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Cerknica 
za leto 2021 9041
DOBREPOLJE

3042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2021 9089
DOBRNA

3013. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za 
leto 2021 9042
DOBROVA - POLHOV GRADEC

3014. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena 9043
IVANČNA GORICA

3043. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Ivančna Gorica za leto 2021 9090

3044. Sklep o višini cen programov v vrtcu Pod Lipo 9091
KANAL

3045. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Kanal ob 
Soči za leto 2021 9091

3015. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje 9043
KRŠKO

3016. Odlok o sofinanciranju izvajanja letnega programa 
športa v občini Krško 9043
LUČE

3017. Pravilnik o dodelitvi denarne nagrade zlatim matu-
rantom 9051
MURSKA SOBOTA

3018. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu 
za ožje mestno središče mesta Murska Sobota – 
uradno prečiščeno besedilo 9052
PIVKA

3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Pivka za leto 2021 9092
RIBNICA

3047. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica št. 2 
za leto 2021 9094
SEŽANA

3048. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana 
za leto 2021 9095
SEVNICA

3019. Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in ureja-
nju prometa v Občini Sevnica 9052

3020. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-
črtu za sanacijo Loke vzhod (OPPN 46-05) ID 
št. prostorskega akta 2008 9062

DRŽAVNI ZBOR
2988. Zakon o spremembi Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-C) 8965
2989. Zakon o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem var-

stvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P) 8965
2990. Zakon o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih 

(ZVojI-E) 8966
2991. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 
(ZPPZV91-A) 8966

2992. Zakon o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja 
(ZZVN-I) 8967

2993. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o za-
ščiti živali (ZZZiv-E) 8968

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2994. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 8974
2995. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi 8974

VLADA
2996. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine 

JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Ter-
mah Gaja 8975

MINISTRSTVA
2997. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi de-

lovnih mest direktorjev s področja javne uprave v 
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 8984

2998. Odredba o določitvi programov strokovnega uspo-
sabljanja in obdobnega strokovnega izpopolnjeva-
nja za varnostnega tehnika 8984

2999. Odredba o določitvi programov strokovnega uspo-
sabljanja in obdobnega strokovnega izpopolnjeva-
nja za pooblaščenega inženirja varnostnih siste-
mov 8995

3051. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Repub-
liki Sloveniji 9099

3000. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju 
Fundacije za pomoč učencem Osnovne šole Cirila 
Kosmača Piran, ustanove 9006

USTAVNO SODIŠČE
3001. Odločba o ugotovitvi, da drugi in tretji odstavek 

8. člena, prvi odstavek 9. člena, prvi in tretji odsta-
vek 10. člena, prvi in drugi odstavek 11. člena ter 
prvi odstavek 27. člena Zakona o lekarniški dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19) niso 
v neskladju z Ustavo 9007

BANKA SLOVENIJE
3002. Sklep o izračunu letnih nadomestil v zvezi 

z reševanjem in prisilnim prenehanjem bank in EU 
podružnic in izračunu prispevkov EU podružnic za 
namene reševanja 9013

3003. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o let-
nih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah 
v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije 9014

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3004. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju 
javnih uslužbencev v plačne razrede v Komisiji za 
preprečevanje korupcije 9015

3005. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 
2021 9015

3006. Poročilo o gibanju plač za julij 2021 9015
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3021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31 9068

3022. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skup-
nosti v Občini Sevnica 9073

3023. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih progra-
mov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica 9073

3024. Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega 
zemljišča v enoti urejanja prostora KZ27.od 9074

3025. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9074
SLOVENSKE KONJICE

3026. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen progra-
mov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in 
rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice 9075

3049. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske 
Konjice za leto 2021 9096
ŠEMPETER - VRTOJBA

3027. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za stanovanjsko sosesko Lada 9075
ŠMARJEŠKE TOPLICE

3050. Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Šmarje-
ške Toplice 9098
TRŽIČ

3028. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9077
TURNIŠČE

3029. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za 
komunalne in druge storitve d.o.o., Turnišče 9077
VELIKE LAŠČE

3030. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo v Občini 
Velike Lašče 9077

3031. Odlok o spremembah Odloka o izdajanju občinske-
ga glasila Občine Velike Lašče 9080

3032. Sklep o višini najemnin za najem ali enkratno upo-
rabo prostorov v lasti Občine Velike Lašče 9080

3033. Sklep o imenovanju direktorja Javnega zavoda za 
kulturo in turizem Trubarjevi kraji 9081

3034. Cenik že oblikovanih oglasov, reklam in drugih 
promocijskih objav v občinskem glasilu Trobla 9081

3035. Letni program športa v Občini Velike Lašče za leto 
2021 9082
ZAGORJE OB SAVI

3036. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo za obmo-
čje Občine Zagorje ob Savi 9083

3037. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2247 za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamič-
ni poselitvi za EUP OP 1/477 na območju Občine 
Zagorje ob Savi 9087

3038. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2263 za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamič-
ni poselitvi za EUP OP 1/379 na območju Občine 
Zagorje ob Savi 9087

3039. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2293 za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamič-
ni poselitvi za EUP OP 1/1042 na območju Občine 
Zagorje ob Savi 9088

3040. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2346 za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamič-
ni poselitvi za EUP OP 1/377 na območju Občine 
Zagorje ob Savi 9088

3041. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve ID 2224 za 
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamič-
ni poselitvi za EUP OP 1/1301 na območju Občine 
Zagorje ob Savi 9089
POPRAVKI

3052. Popravek Pravil za delovanje trga z elektriko 9102
3053. Popravek Odloka o izvajanju ustanoviteljskih 

pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »VI-
SOKOŠOLSKO IN RAZISKOVALNO SREDIŠČE 
PRIMORSKE« 9102

3054. Popravek Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega 
dobra št. 3/2021 9102

3055. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta stanovanjske so-
seske Žalec zahod 9102

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/21

VSEBINA

34. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Druge-
ga dodatnega protokola k Evropski konvenciji o 
medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 
(MDPEKMPP-A) 213

35. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske 
konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazen-
skih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski 
konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazen-
skih zadevah (MEKPPKZ-B) 213

36. Zakon o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije 
o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 
med državami članicami Evropske unije, ki jo je 
Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o 
Evropski uniji (MKPPKZ-A) 214

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 159/21 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2061
Razpisi delovnih mest 2073
Druge objave 2077
Evidence sindikatov 2092
Objave sodišč 2093
Amortizacije 2093
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2093
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2094
Oklici pogrešanih 2097
Kolektivni delovni spori 2098
Preklici 2099
Spričevala preklicujejo 2099
Drugo preklicujejo 2099
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