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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede v Državnem zboru

Na podlagi 10. člena Zakona o Državnem zboru (Uradni
list RS, št. 66/19), tretjega odstavka 14. člena Odloka o notranji
organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega
zbora (Uradni list RS, št. 50/04, 32/08, 31/17 in 45/19) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10,
59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US,
40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15,
82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) izdajam

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih
uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru
1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede v Državnem zboru (Uradni list RS, št. 70/08, 103/08 in
20/19, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se v prvem odstavku
3. člena beseda »april« nadomesti z besedo »december«.
2. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »v 30 dneh po
roku iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika« nadomesti
z besedilom »najkasneje 30. novembra«.
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) 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
Prehodna in končna določba
(1) Postopek preverjanja in izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika,
se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo
teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih
3., 7. in 8. člena Pravilnika.
(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za
napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega
odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti
javnih uslužbencev za leto 2020.

Leto XXXI

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/08-6/6
Ljubljana, dne 8. oktobra 2021
Uršula Zore Tavčar
generalna sekretarka

3169.

Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana
Državne revizijske komisije, ki se imenuje
izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo,
ki ni pravne smeri

Na podlagi 61.c člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11
– ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) in sklepa
35. seje Mandatno-volilne komisije z dne 14. 10. 2021 objavljam

JAVNI RAZPIS
za zbiranje kandidatur za člana
Državne revizijske komisije, ki se imenuje
izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo,
ki ni pravne smeri
1.
Mandatno-volilna komisija objavlja javni razpis za zbiranje
kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se upoštevaje drugi odstavek 61.a člena Zakona o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in aktualno sestavo
Državne revizijske komisije imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri.
Javni razpis se objavlja zaradi poteka mandata članu
Državne revizijske komisije, in sicer s 30. 4. 2022, ki je bil
imenovan izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne
smeri. Mandat člana Državne revizijske komisije je osem let in
je lahko ponovno imenovan.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2.
Za člana Državne revizijske komisije je lahko imenovana
oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje za imenovanje, določene
v prvem in drugem odstavku 61.a člena ZPVPJN, pri čemer
mora imeti novi član izobrazbo, ki ni pravne smeri, izpolnjevati
pa mora tudi posebna pogoja, določena v 61.b členu ZPVPJN.
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3.
Prijava kandidata mora vsebovati podatke in dokazila
o izpolnjevanju zakonskih pogojev za imenovanje (iz 61.a in
61.b člena), in sicer:
– osebno ime;
– datum rojstva;
– stalno bivališče in naslov za vročanje, če ni enak stalnemu bivališču;
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije;
– dokazilo, da kandidatu ni bila odvzeta poslovna sposobnost (npr. potrdilo iz matičnega registra);
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (potrdilo splošnega zdravnika ali potrdilo specialista medicine dela, ki ni
starejše od dveh let in pol);
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (če kandidat nima izobrazbe po programu druge stopnje, pridobljene
v Sloveniji);
– potrdilo o izobrazbi, ki ni pravne smeri, pridobljeno po
programu druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi,
pridobljeni po študijskem programu druge stopnje;
– potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obtožen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije, in za naklepno kaznivo
dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev (potrdilo
sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od
dneva objave tega razpisa);
– potrdilo, da kandidat ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, storjeno z zlorabo funkcije, in za naklepno kaznivo
dejanje na kazen zapora, daljšo od šestih mesecev (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od
dneva objave tega razpisa);
– potrdilo, da kandidatu ni bila pravnomočno izrečena
sankcija za prekršek po ZPVPJN, po zakonu, ki ureja javno naročanje, ali po zakonu, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe
(potrdilo Državne revizijske komisije in potrdilo Ministrstva za
pravosodje o neizrečenih sankcijah za prekrške, ki ni starejše
od dneva objave tega razpisa);
– dokazilo, da ima kandidat vsaj devet let delovnih izkušenj na področju javnega naročanja (npr. izpis obdobij zavarovanja ZPIZ, potrdilo delodajalca);
– življenjepis z opisom kandidatove strokovne dejavnosti
in opisom izkušenj na področju javnega naročanja;
– izjavo kandidata, da v zadnjih treh letih pred objavo
razpisa ni bil član organa politične stranke (izjava je v prilogi) in
– izjavo kandidata, da soglaša s kandidaturo, če se na
razpis ne prijavi sam.

Uradni list Republike Slovenije
Član Državne revizijske komisije mora biti oseba, za katero se na podlagi njenega dosedanjega dela, ravnanja oziroma
vedenja lahko utemeljeno pričakuje, da bo funkcijo opravljala
strokovno, pošteno oziroma vestno in da bo varovala ugled in
verodostojnost Državne revizijske komisije ter nepristranskost
in neodvisnost odločanja. Član Državne revizijske komisije ne
more biti oseba, ki je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na kazen zapora do šestih mesecev ali na neprostostno
kazen, če gre za kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimerna za opravljanje funkcije.
4.
Mandatno-volilna komisija bo prijave preverila z vidika
pravočasnosti in popolnosti ter izpolnjevanja splošnih pogojev
za imenovanje na funkcijo člana Državne revizijske komisije.
Komisija za presojo ustreznosti kandidatov iz 61.d člena
ZPVPJN bo s kandidati, ki bodo vloge oddali pravočasno in
bodo izpolnjevali splošne pogoje, opravila razgovore in podala
obrazloženo mnenje o izpolnjevanju posebnih pogojev ter o
ustreznosti kandidata.
Mandatno-volilna komisija bo po prejemu mnenja izbrala
kandidata za razpisano prosto mesto izmed kandidatov, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje, in pripravila predlog sklepa o
imenovanju člana Državne revizijske komisije, o katerem odloči
Državni zbor.
5.
Prijave z zahtevanimi podatki in dokazili iz 3. točke tega
razpisa posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4,
p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si
v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti
prijava kandidata podpisana z varnim elektronskim podpisom,
overjenim s kvalificiranim potrdilom
do vključno srede, 10. 11. 2021, z oznako: »RAZPIS – Državna revizijska komisija«.
Št. 411-08/21-15/2
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
Ivan Hršak
predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora
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IZJAVA
kandidatke ali kandidata za članico ali člana Državne revizijske komisije
(javni razpis št. 411-08/21-15/2 z dne 14. 10. 2021)
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Stalno bivališče:
Naslov za vročanje:
pod kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb
i z j a v l j a m,
da nisem oziroma nisem bil/-a v obdobju treh let pred objavo tega javnega razpisa
član/-ica organa politične stranke (prvi odstavek 61.a člena Zakona o pravnem varstvu
v postopkih javnega naročanja).

Datum:

Podpis:

Soglašam, da me v postopku imenovanja za člana/-ico Državne revizijske komisije
Državni zbor obvešča tudi na
e-naslov ______________________________
in/ali telefon ___________________________.

ter da v primeru mojega imenovanja na funkcijo člana/-ice Državne revizijske komisije
Državni zbor organu, v katerem bom opravljal/-a funkcijo, poleg osebnih podatkov, in
sicer osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,
sporoči tudi naslednje kontaktne podatke:
e-naslov ______________________________
in/ali telefon ___________________________.

Datum:

Podpis:

9405
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Javni poziv za predlaganje kandidatov
za osem članov Programskega sveta
RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor
na podlagi sedme alineje šestega odstavka
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
(Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl.
US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14) in sklepa 35. seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora z dne 14. 10. 2021
objavljam

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za osem članov
Programskega sveta RTV Slovenija,
ki jih imenuje Državni zbor na podlagi
sedme alineje šestega odstavka 17. člena
Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1.
Mandatno-volilna komisija objavlja javni poziv za predlaganje kandidatov za osem članov Programskega sveta
RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor na predlog gledalcev
in poslušalcev programov RTV Slovenija, univerz in fakultet
ter društev, zvez društev oziroma njihovih organizacij, zlasti s
področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva, ter drugih
organizacij civilne družbe, razen političnih strank in njihovih
organizacijskih oblik.
Javni poziv se objavlja zaradi poteka mandata osmim
članom Programskega sveta RTV Slovenija v januarju 2022.
Državni zbor mora zato imenovati osem novih članov za štiriletno obdobje.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2.
V Programski svet RTV Slovenija so lahko imenovane
osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na
kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem področju
družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju
in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji
kot v tujini.
(prvi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Člani Programskega sveta RTV Slovenija morajo svoje
delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresničevati samo interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri
opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije in določila Zakona o Radioteleviziji Slovenija ter
skrbeti za uresničevanje načel, določenih v 4. členu navedenega zakona, ter statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija
v delu, ki se nanaša na programe in njihovo ustvarjanje.
(drugi odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
V Programski svet RTV Slovenija ne morejo biti imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred
imenovanjem bile:
– člani organov političnih strank;
– poslanci Evropskega parlamenta ali uslužbenci in funkcionarji v organih Evropske unije;
– predsednik republike, predsednik vlade, poslanci, člani
državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri, državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
– generalni direktorji, generalni sekretarji, predstojniki
organov v sestavi in vladnih služb, direktorji direktoratov in
organov v sestavi, načelniki upravnih enot ter direktorji oziroma
tajniki občinske uprave.
(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
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V Programski svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti
imenovane osebe, ki so:
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma
so zaposlene pri konkurenčnih medijih, in osebe, ki imajo v teh
medijih lastniške deleže; prav tako pa tudi ne osebe, zaposlene
na RTV Slovenija, razen treh predstavnikov zaposlenih na RTV
Slovenija, ki jih ti izvolijo izmed sebe;
– člani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter člani
oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku
odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih
sprejemanja teh odločitev;
– člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih
oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
– ožji družinski člani vodilnih delavcev RTV Slovenija, kot
so generalni direktor RTV Slovenija, direktor radia in direktor
televizije, ter tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut.
(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Ožji družinski člani so zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni
partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in
starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu.
(peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Nihče ne more biti hkrati član Programskega sveta in
Nadzornega sveta.
(četrti odstavek 20. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
3.
Predlog lahko posredujejo:
– gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija;
– univerze in fakultete;
– društva, zveze društev oziroma njihove organizacije,
zlasti s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva;
– druge organizacije civilne družbe, razen političnih strank
in njihovih organizacijskih oblik.
4.
Predlog predlagatelja mora vsebovati naslednje podatke
oziroma dokazila:
4.1. podatke oziroma dokazilo, s katerim izkaže, da je
upravičen predlagatelj, in sicer:
– gledalci in poslušalci programov RTV Slovenija: ime in
priimek, naslov ter lastnoročni podpis (če jih je več, navedejo
podatke za vse);
– univerze in fakultete: naziv in sedež ter dokument, iz
katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju
kandidata;
– društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter
druge organizacije civilne družbe: naziv in sedež; dokument
o registraciji oziroma drug primerljiv dokument; dokument, iz
katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata in navedba področja delovanja (npr. umetnost, kultura,
znanost, novinarstvo).
4.2. za predlagane kandidate:
– ime in priimek;
– datum rojstva;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če ni enak
stalnemu prebivališču;
– naziv delodajalca in delovnega mesta;
– utemeljitev kandidature;
– izjavo kandidata (v prilogi):
a) da soglaša s kandidaturo,
b) da je seznanjen s pogoji iz tretjega in četrtega odstavka
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in jih izpolnjuje.
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5.
Predlog z dokazili in podatki, navedenimi v 4. točki tega
poziva, posredujte na naslov:
– Državni zbor, Mandatno-volilna komisija, Šubičeva 4,
p.p. 636, 1001 Ljubljana ali
– v elektronski obliki na elektronski naslov gp@dz-rs.si
v obliki PDF dokumenta v formatu PDF/A, pri čemer mora biti
predlog predlagatelja podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjen s kvalificiranim potrdilom
do vključno petka, 12. 11. 2021, z oznako: »JAVNI POZIV –
Programski svet RTV«.
Nepopolnih in prepoznih predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Kandidaturo je mogoče posredovati tudi s pomočjo obrazca, dostopnega na spletnih straneh Državnega zbora.
6.
Po poteku roka za posredovanje predlogov bo Mandatno-volilna komisija izbrala osem kandidatov za člane Programskega sveta RTV Slovenija, v postopku izbire pa se bodo
upoštevali kandidati, za katere bodo posredovani pravočasni
in popolni predlogi, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zakonskih pogojev za imenovanje kandidata. Na tej podlagi bo
Mandatno-volilna komisija pripravila besedilo predloga sklepa o
imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija,
o katerem odloči Državni zbor.
Št. 010-02/21-38/2
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
Ivan Hršak
predsednik Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora
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PREDLOG

Prijavni obrazec

kandidatke ali kandidata za članico ali člana Programskega sveta RTV Slovenija
(javni poziv št. 010-02/21-38/2 z dne 14. 10. 2021)

PODATKI O PREDLAGATELJU
Ime in priimek / Naziv:
Naslov bivališča / Sedež:
Področje delovanja1:
Telefonska številka2:

Priloga:
☐ dokument o registraciji3.
☐ dokument, iz katerega izhaja odločitev pristojnega organa o predlaganju kandidata4.

PODATKI O KANDIDATU
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Stalno prebivališče:
Naslov za vročanje:
Naziv delodajalca:
Naziv delovnega mesta:

1

Izpolnijo društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter druge organizacije civilne družbe.
Neobvezno polje.
3
Priložijo društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter druge organizacije civilne družbe.
4
Priložijo univerze, fakultete, društva, zveze društev oziroma njihove organizacije ter druge organizacije
civilne družbe.
2
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Utemeljitev kandidature:

Priloga:
☐ soglasje h kandidaturi in izjava o izpolnjevanju pogojev.

Datum:

Podpis predlagatelja:

9409
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Soglasje in izjava

SOGLASJE H KANDIDATURI
IN
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
kandidatke ali kandidata za članico ali člana Programskega sveta RTV Slovenija
(javni poziv št. 010-02/21-38/2 z dne 14. 10. 2021)

Ime in priimek:
rojena oziroma rojen:
s stalnim prebivališčem:

soglašam
s kandidaturo za članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija ter pod
kazensko in materialno odgovornostjo za resničnost navedb
i z j a v l j a m,
1. da nisem oziroma nisem bila oziroma bil v obdobju petih let pred kandidiranjem za
članico oziroma člana Programskega sveta RTV Slovenija:
 članica oziroma član organov političnih strank;
 poslanka oziroma poslanec Evropskega parlamenta ali uslužbenka oziroma
uslužbenec in funkcionarka oziroma funkcionar v organih Evropske unije;
 predsednica oziroma predsednik republike, predsednica oziroma predsednik
vlade, poslanka oziroma poslanec, članica oziroma član državnega sveta,
županja oziroma župan, ustavna sodnica oziroma ustavni sodnik, ministrica
oziroma minister, državna sekretarka oziroma državni sekretar in druga
funkcionarka oziroma drugi funkcionar v državnih organih;
 generalna direktorica oziroma generalni direktor, generalna sekretarka oziroma
generalni sekretar, predstojnica oziroma predstojnik organa v sestavi in vladne
službe, direktorica oziroma direktor direktorata in organa v sestavi, načelnica
oziroma načelnik upravne enote ter direktorica ali direktor oziroma tajnica ali
tajnik občinske uprave.
(tretji odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
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2. da nisem:
 članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma
zaposlena oziroma zaposlen pri konkurenčnih medijih in nimam v teh medijih
lastniških deležev;
 zaposlena oziroma zaposlen na RTV Slovenija;
 članica oziroma član Sveta za radiodifuzijo;
 zaposlena oziroma zaposlen na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije ter članica oziroma član ali zaposlena oziroma zaposlen v
drugih telesih, ki v upravnem postopku odločajo o podelitvi frekvenc ali drugih
pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in ne sodelujem v postopkih
sprejemanja teh odločitev;
 članica oziroma član organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki
poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
 ožja družinska članica oziroma ožji družinski člani vodilnih delavcev RTV
Slovenija, kot so generalna direktorica oziroma generalni direktor RTV
Slovenija, direktorica oziroma direktor radia in direktorica oziroma direktor
televizije, ter tistih zaposlenih v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce
opredeljuje statut.
(četrti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija)
Datum:

Podpis:

i

Ožji družinski člani so zakonec ali oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani
istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter
druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu (peti odstavek 17. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija).

Soglašam, da v primeru mojega imenovanja na mesto članice oziroma člana
Programskega sveta RTV Slovenija Državni zbor Programskemu svetu poleg osebnih
podatkov, in sicer osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega
prebivališča, sporoči tudi naslednje kontaktne podatke:
e-naslov ______________________________
in/ali telefon ___________________________.
Datum:

Podpis:

9411
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MINISTRSTVA
3171.

Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav
na virus SARS-CoV-2

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o nujnih
ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o izvajanju mikrobioloških preiskav
na virus SARS-CoV-2
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način izvedbe mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 ter poročanje in posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov izvedbe mikrobioloških
preiskav na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test
PCR).
2. člen
(1) Pacienta na test PCR napoti izbrani osebni zdravnik,
lečeči zdravnik ali epidemiolog, kadar je medicinsko indiciran.
(2) Odvzem brisa pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v
mreži izvajalcev javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) lahko izvede le zdravnik ali drug zdravstveni
delavec, ki je za to ustrezno usposobljen.
(3) Če izvajalec ne more zagotoviti odvzema brisa znotraj
24 ur od napotitve iz prvega odstavka tega člena, pacienta
napoti k drugemu izvajalcu, ki ima proste zmogljivosti, vendar
se morata oba izvajalca o tem in o načinu medsebojnega obveščanja glede napotitve predhodno dogovoriti.
3. člen
(1) Izvajalec mora javnemu zavodu iz prvega ali drugega
odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) (v nadaljnjem besedilu: javni
zavod) ob naročilu testa PCR v elektronski ali pisni obliki zagotoviti točne in celovite podatke, ki omogočajo vnos diagnoze,
izvida in rezultata testa PCR v Centralni register podatkov o
pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP), obveščanje pacienta
o rezultatih testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje
pacientov prek SMS, izvedbo epidemiološke ankete in izpis
Digitalnega COVID potrdila EU (v nadaljnjem besedilu: potrdilo
EU DC).
(2) Javni zavod mora ne glede na to, ali mu izvajalec
podatke iz prejšnjega odstavka posreduje v elektronski ali
pisni obliki, vse posredovane podatke evidentirati v svojem
informacijskem sistemu tako, da je ob avtorizaciji izvida testa
PCR zagotovljeno avtomatsko posredovanje diagnoze, izvida
in rezultata testa PCR v CRPP, obveščanje pacienta o rezultatu
testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov
prek SMS, izvedba epidemiološke ankete in nadzor nad številom posredovanih rezultatov testov PCR po izvajalcu in izpis
potrdila EU DC.
(3) Javni zavod poroča v CRPP v skladu s tehničnimi
navodili, ki jih določi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), pri tem pa upošteva določbe zakona,
ki ureja obdelavo podatkov v zbirkah s področja zdravstvenega
varstva.
(4) Izvajalec in javni zavod se dogovorita o načinu obveščanja izvajalca o rezultatih testa PCR.
(5) Izvajalec zagotavlja obveščanje pacientov o rezultatu
testa PCR v najkrajšem času. Če za obveščanje pacientov uporablja storitve nacionalnega sistema za obveščanje pacientov
o rezultatih testa prek SMS v upravljanju NIJZ, mora zagotoviti
sprotno spremljanje podatkov o neuspelih obveščanjih, ki jih
zagotavlja NIJZ, in v teh primerih paciente obvestiti o rezultatu
testa PCR na drug način.
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(6) NIJZ do petega dne v mesecu za pretekli mesec
pripravi poročilo o številu posredovanih rezultatov testov PCR
v CRPP po izvajalcih in jih v obliki, ki jo dogovori z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
ZZZS), posreduje ZZZS in ministrstvu, pristojnemu za zdravje
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
4. člen
(1) Potrdilo EU DC o testu PCR v pisni obliki izvajalec
zagotovi najpozneje v treh urah po avtorizaciji izvida testa
PCR. Izvajalec vsakemu pacientu brezplačno zagotovi izpis
in prevzem potrdila EU DC v papirni obliki v okviru delovnega
časa izvajalca.
(2) Izvajalec pacientu s pozitivnim izvidom testa PCR potrdilo EU DC o prebolelosti pošlje brezplačno po pošti najpozneje
v desetih dneh po avtorizaciji izvida testa PCR.
(3) Izpis potrdil EU DC iz tega člena se lahko na željo
pacienta opusti.
5. člen
(1) Javni zavodi zahtevek za plačilo stroškov izvedbe
testa PCR posredujejo izvajalcu, ki je test PCR naročil, največ
do višine, ki jo s sklepom določi minister, pristojen za zdravje
(v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Javni zavod in izvajalec se dogovorita o načinu izstavljanja zahtevkov iz prejšnjega odstavka.
6. člen
(1) Izvajalci zahtevke za povračilo stroškov odvzema
brisov, največ do višine, ki jo s sklepom določi minister, in
izvedbe testov PCR iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) posredujejo ZZZS do 10. dne v mesecu za
pretekli mesec.
(2) ZZZS lahko na podlagi poročil iz šestega odstavka
3. člena tega pravilnika preveri skladnost zahtevkov s številom
posredovanih rezultatov testov PCR v CRPP po izvajalcih in na
podlagi zahtevkov, predloženih v skladu s prejšnjim odstavkom,
posreduje zahtevek ministrstvu do 20. dne v mesecu.
(3) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka ZZZS v 30 dneh po
njegovem prejemu.
(4) ZZZS izvede povračilo stroškov v 15 dneh od prejema
sredstev ministrstva.
(5) Zahtevki, ki niso posredovani ZZZS do 10. dne v
mesecu za pretekli mesec, se vključijo v naslednji zahtevek za
povračilo upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec zadnji
zahtevek posredovati ZZZS najpozneje v 30 dneh po prenehanju pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno
financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku,
niso predmet plačila.
(7) Izvajalci v zahtevku ne smejo uveljavljati stroškov, za
katere so na podlagi interventnih predpisov, povezanih z nalezljivo boleznijo COVID-19, povračilo iz proračuna Republike
Slovenije že zahtevali oziroma prejeli.
7. člen
Izvajalci za potrebe nadzora v lastnih evidencah hranijo
račune, ki so jih prejeli za teste PCR, iz katerih sta razvidna
cena in količina.
8. člen
NIJZ prvo poročilo iz šestega odstavka 3. člena tega
pravilnika pripravi v sedmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2
(Uradni list RS, št. 22/21 in 101/21).
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10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.
Št. 0070-189/2021
Ljubljana, dne 8. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0137
Janez Poklukar
minister
za zdravje

3172.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji
financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije
prostorov izvajalcem storitev na področju
vzgoje, izobraževanja in znanosti

Na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni
list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in
112/21 – ZNUPZ) ministrica za izobraževanje, znanost in šport
izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji
financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije
prostorov izvajalcem storitev na področju
vzgoje, izobraževanja in znanosti
1. člen
V Pravilniku o metodologiji financiranja zaščitne opreme
in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje,
izobraževanja in znanosti (Uradni list RS, št. 26/21 in 51/21 –
popr.) se v 6. členu za prvo alinejo doda nova druga alineja,
ki se glasi:
»– opreme za testiranje oziroma samotestiranje zaposlenih (testi HAG, ki imajo pridobljen certifikat CE priglašenega
organa s sedežem v Evropski uniji),«.
Dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta
alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek financiranja)
Sredstva za opremo iz nove druge alineje 6. člena pravilnika upravičenci uveljavljajo od 1. septembra 2021.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-156/2021/10
Ljubljana, dne 30. septembra 2021
EVA 2021-3330-0117
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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9413

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic
za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka
13. člena in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni
opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno
prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 92/20 – ZPrCP-E) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe
in naprave za omejevanje hitrosti
1. člen
V Pravilniku o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe
in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 24/19 in
184/20) se v 3. členu v tretjem odstavku črta besedilo »v delovnih dnevih od ponedeljka do petka«.
2. člen
V 9. členu se v petem odstavku besedilo »Vnos lahko
prekliče najmanj dve uri pred začetkom izvajanja postopka
kontrole.« nadomesti z besedilom »Vnos lahko prekliče najmanj eno uro pred začetkom izvajanja postopka kontrole.
Mobilna delavnica se mora nahajati na naslovu izvajanja
postopka kontrole najmanj toliko časa kot je določen čas
postopka kontrole v naslednjem odstavku tega člena. Takoj po končanem izvajanju kontrole vnese v informacijski
sistem natančne geografske koordinate izvajanja postopka
kontrole.«.
3. člen
V 14. členu se za besedilom »identifikacijska ploščica
izpiše« doda besedilo »iz informacijskega sistema za vodenje
evidenc«.
4. člen
V 15. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji,
četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Pri zamenjavi digitalnega tahografa ali pametnega
tahografa mora delavnica v postopku nastavitve tahografa ugotoviti tudi tekočo vrednost kilometrskega števca vozila poti. V
kolikor delavnica lahko ugotovi tekočo vrednost kilometrskega
števca poti iz vozila (okvarjen tahograf iz katerega so razvidni
prevoženi km) izvede to nastavitev, brez posvetovanja z lastnikom oziroma uporabnikom vozila.
(4) V kolikor delavnica ne more ugotoviti dejanskega
stanja kilometrskega števca lahko ugotovi stanje prevoženih
kilometrov na vozilu tudi iz drugih listin, ki jih predloži lastnik
ali uporabnik vozila (zadnji potni nalog za to vozilo, potrdilo
o tehničnem pregledu vozila, ostala dokumentacija, ki izkazuje stanje prevoženih kilometrov na določeno obdobje za
to vozilo) ali zahteva od lastnika oziroma uporabnika vozila
podatke od vozila, ki so bili nazadnje prenešeni s tahografa
tega vozila, kot to določa pravilnik, ki ureja prepisovanje
podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju
evidence in nastaviti vrednost kilometrskega števca poti na
ta pridobljeni podatek. Delavnica dokazila priloži k zapisniku
o izvedeni kontroli.
(5) Za vozilo, ki še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji
se stanje kilometrskega števca ugotovi v postopku posamične
odobritve vozila ali identifikacije in ocene tehničnega stanja
vozila in je razvidno iz potrdila o skladnosti vozila.«.
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5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-489/2021/10
Ljubljana, dne 17. septembra 2021
EVA 2021-2430-0105
Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

3174.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju
orožja, o vrstah in nošenju uniforme
pravosodnih policistov in njihovih položajnih
oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi
vozil

Na podlagi četrtega odstavka 234. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 –
ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18 in 200/20 – ZOOMTVI) minister
za pravosodje izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja,
o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih
policistov in njihovih položajnih oznakah
ter o uporabi, označitvi in opremi vozil
1. člen
V Pravilniku o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o
vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in o njihovih
položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil
(Uradni list RS, št. 85/09, 28/14 in 38/14 – popr.) se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Pravosodni policisti pri izvrševanju uradnih nalog lahko
nosijo naslednje vrste orožja:
– polavtomatske pištole kalibra 9 mm in 40 S&W,
– repetirno in polavtomatsko dolgocevno orožje kalibra
12/70 in 12/76,
– avtomatsko orožje kalibra 223 Remington in 9 mm.
(2) V primeru izkazanih potreb po dodatnem orožju in
strelivu iz prejšnjega odstavka se lahko izjemoma za obdobje
do enega leta uporabljata primerljivo orožje in strelivo po standardih glede orožja v Policiji in Slovenski vojski.«.
2. člen
V 3. členu se v tretjem odstavku za besedo »zadolžitvi«
doda besedilo »ter skupni zadolžitvi«.
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku za besedo »ločenih«
doda besedilo »ognjevarnih in protivlomnih«, beseda »železnih« pa se črta.
4. člen
V 10. členu se črta tretji odstavek.
Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Pravosodni policisti, ki opravljajo naloge v uniformi,
nosijo orožje v predpisani torbici, nameščeni na posebnem
pasu.
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(5) Pravosodni policisti, ki opravljajo naloge v civilni obleki, nosijo orožje prikrito v predpisani torbici na hlačnem pasu
ali v torbici za prikrito nošenje orožja okoli pasu.
(6) Glede na vrsto nalog smejo pravosodni policisti orožje nositi tudi na drug način, ki omogoča učinkovito in varno
uporabo.«.
5. člen
V 19. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Izposojo in uporabo uniforme za druge namene, kot
so snemanje filma, gledališke predstave, druge javne nastope,
humanitarne, reklamne in druge komercialne namene, dovoli
generalni direktor uprave.
(3) Zaradi testiranja novih delov uniform lahko pravosodni
policisti pri opravljanju svojih del in nalog uporabljajo tudi druge
dele oblačil, kot so določena s tem pravilnikom, ki pa morajo biti
opremljena s položajnimi oznakami, simboli uprave in simboli
pravosodne varnostne policije.«.
6. člen
V 22. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in morajo upoštevati druge določbe tega pravilnika glede nošenja
uniforme izven zavoda«.
7. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(1) Splošna oblačila za moške so: dvodelni delovni kombinezon (delovne hlače, delovni suknjič), polo majica s kratkimi
rokavi, puli, hlače, športni jopič, srajca z dolgimi rokavi in srajca
s kratkimi rokavi.
(2) Splošna oblačila za ženske so: dvodelni delovni kombinezon (delovne hlače, delovni suknjič), polo majica s kratkimi
rokavi, puli, hlače ali krilo, športni jopič, srajca z dolgimi rokavi
in srajca s kratkimi rokavi.
(3) Vodniki službenih psov in inštruktorji usposabljanja
v rokovanju s strelnim orožjem prejmejo prilagojene dele uniforme.«.
8. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
Svečani dodatki so: svečane hlače ali krilo, suknjič, plašč,
bela srajca z dolgimi rokavi, bela srajca s kratkimi rokavi, rumena kovinska ploščica z imenom in priimkom, samovezna
kravata s kravatno iglo, kapa s ščitnikom in letno-prehodni
čevlji – svečani.«.
9. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
Zimski dodatki so: bunda s termo vložkom ali plašč, pulover, rokavice, zimsko podoblačilo (hlače) in volnena kapa.«.
10. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(1) Drugi dodatki k uniformi za moške so: pas, opasač
v kompletu, letne in zimske nogavice, kravata, kravatna igla,
značka za kapo s ščitnikom, epoleta s položajno oznako,
označba imena in položajna oznaka.
(2) Drugi dodatki k uniformi za ženske so: pas, opasač v
kompletu, letne in zimske nogavice, hlačne nogavice, kravata,
kravatna igla, značka za kapo s ščitnikom, epoleta s položajno
oznako, označba imena in položajna oznaka.«.
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11. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
V poletnem času pravosodni policisti nosijo:
– moški: letno-prehodne čevlje, nogavice, hlače, pas,
srajco s kratkimi rokavi, polo majico s kratkimi rokavi ter po
potrebi opasač, športni jopič, delovni kombinezon-suknjič in
kravato s kravatno iglo;
– ženske: letno-prehodne čevlje, nogavice ali hlačne nogavice, hlače ali krilo, pas, srajco s kratkimi rokavi, polo majico
s kratkimi rokavi ter po potrebi opasač, športni jopič, delovni
kombinezon-suknjič in kravato s kravatno iglo.«.
12. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
V spomladanskem, jesenskem in zimskem času pravosodni policisti nosijo:
– moški: letno-prehodne ali zimske čevlje, nogavice, hlače, dvodelni delovni kombinezon, pas, srajco s kratkimi in
dolgimi rokavi, polo majico s kratkimi rokavi, športni jopič, puli
ter po potrebi opasač, kravato s kravatno iglo, pulover, bundo s
termo vložkom ali brez njega, rokavice in volneno kapo;
– ženske: letno-prehodne ali zimske čevlje, nogavice,
hlačne nogavice, hlače ali krilo, dvodelni delovni kombinezon,
pas, srajco s kratkimi in dolgimi rokavi, polo majico s kratkimi rokavi, športni jopič, puli ter po potrebi opasač, kravato s
kravatno iglo, pulover, bundo s termo vložkom ali brez njega,
rokavice in volneno kapo.«.
13. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
Ob svečanih priložnostih pravosodni policisti nosijo kapo s
ščitnikom, med izvajanjem varovanja in drugih nalog v spomladanskem, jesenskem in zimskem času pa lahko tudi volneno
kapo.«.
14. člen
V 35. členu se črtata oznaka prvega odstavka in drugi
odstavek.
36. člen se črta.

15. člen

16. člen
V 37. členu se v prvem odstavku v drugi alineji za besedo
»zavodu« doda besedilo »in zunaj zavoda«.
Tretja alineja se črta.
Dosedanja četrta alineja postane tretja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dvodelni delovni kombinezon pravosodni policisti
nosijo z opasačem, letno-prehodnimi, zimskimi ali terenskimi
čevlji ter s polo majico s kratkimi rokavi ali pulijem.«.
17. člen
V 38. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ob svečanih priložnostih pravosodni policisti nosijo
svečane dodatke iz 28. člena tega pravilnika.
(3) Pravosodni policisti, ki ne opravljajo dela na delovnih
mestih, kjer se nosi tudi svečana uniforma, ob svečanih priložnostih nosijo:
– pravosodni policisti hlače in pravosodne policistke hlače
ali krilo,
– belo srajco s kratkimi ali dolgimi rokavi,
– kravato in kravatno iglo,
– športni jopič ali bundo s termo vložkom v zimskem času,
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– kapo s ščitnikom,
– svečane letno-prehodne čevlje ali letno-prehodne čevlje.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
18. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»44. člen
(1) Uniforma pravosodnih policistov je sestavljena iz delov, ki se pravosodnim policistom dodeljujejo na podlagi normativov prve dodelitve in sistema individualnih potreb.
(2) Dodelitev posameznih delov uniforme izvaja generalni
urad.
(3) V začetku tekočega proračunskega leta generalni
direktor s sklepom določi denarni znesek, ki pripada posameznemu pravosodnemu policistu, razen pravosodnim policistom,
ki še niso prejeli prve dodelitve uniforme. Pravosodni policist
lahko v okviru določenega zneska poljubno izbere dele uniforme, ki so navedeni v tem pravilniku in opisani v celostni
podobi oblačil pravosodnih policistov. Minimalni znesek iz tega
odstavka se določi na podlagi seštevka cen naslednjih delov
uniforme: dvojih hlač kombinezona, suknjiča kombinezona,
enih moških hlač, zimskih in letnih čevljev ter petih parov letnih
in petih parov zimskih nogavic.
(4) Znesek iz prejšnjega odstavka se za posameznega
pravosodnega policista zmanjša ali mu ne pripada v naslednjih
primerih:
– če je bil pravosodni policist v predhodnem letu odsoten
z dela več kot šest mesecev ali se namerava v tekočem letu
upokojiti, se znesek zmanjša za 50 odstotkov;
– če je bil pravosodni policist v predhodnem letu odsoten
z dela več kot osem mesecev, mu znesek ne pripada;
– če je pravosodni policist razporejen na delo v organizacijsko enoto oziroma na delovno mesto, kjer se delo izvaja pretežno časa v civilnih oblačilih, se znesek zmanjša
za 50 odstotkov;
– če je pravosodni policist razporejen na delo v organizacijsko enoto oziroma na delovno mesto, kjer se delo izvaja
samo v civilnih oblačilih, pravosodni policist ni upravičen do
dodelitve novih delov uniforme;
– ne glede na prejšnjo alinejo lahko poveljnik predlaga
dodelitev potrebnega zneska za pravosodnega policista, ki je
razporejen na delo v organizacijsko enoto oziroma na delovno
mesto, kjer se delo izvaja samo v civilnih oblačilih, če je za
to upravičena potreba (občasno delo v uniformi, neustrezna
velikost, poškodovana uniforma in podobno).
(5) Pravosodni policist v 30 dneh po določitvi zneska za
nakup uniforme in objavi cen posameznih delov uniforme sporoči podatke, katere dele uniforme naroča za tekoče leto. Pri
naročilu mora upoštevati zahteve poveljnika za nadomestitev
izrabljenih ali trajno poškodovanih delov uniforme (neodstranljivi madeži, strgani deli in podobno).
(6) Pravosodni policist lahko v določenem obdobju naroči
le toliko kosov posameznih delov uniforme, kolikor je določeno
v preglednici iz desetega odstavka tega člena, razen če poveljnik posebej ne predlaga večje količine.
(7) Pravosodni policist lahko največ polovico neporabljenega dela denarnega zneska iz tretjega odstavka tega člena
prenese v naslednje leto.
(8) V letno kvoto zneska za uniforme po sistemu individualnih potreb niso vključene potrebe po uniformi, do katerih pride
zaradi poškodovanja ali uničenja dela uniforme pri opravljanju
službenih nalog.
(9) V primeru spremembe delov uniforme ali obutve lahko
generalni direktor odloči, da se namesto individualne nabave
prek generalnega urada izvede centralna nabava za vse pravosodne policiste.
(10) Pripadajoča količina delov uniform ob prvi dodelitvi je
določena v naslednji preglednici:
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SPLOŠNA OBLAČILA
delovni kombinezon – suknjič
delovni kombinezon – hlače
polo majica – kratek rokav
puli
moška majica z dolgimi rokavi
moška majica s kratkimi rokavi
moške hlače
ženske hlače ali krilo
športni jopič
moška srajca z dolgimi rokavi
moška srajca s kratkimi rokavi
ženska srajca z dolgimi rokavi
ženska srajca s kratkimi rokavi
ženska majica z dolgimi rokavi
ženska majica s kratkimi rokavi
dežna jakna (vodniki sl. psov
in inštr. streljanja)
dežne hlače (vodniki sl. psov
in inštr. streljanja)
OBUTEV
letno-prehodni čevlji
zimski čevlji
terenski čevlji

Uradni list Republike Slovenije

Normativ Največja
prve
količina
dodelitve naročila
2
2
5
4
po potrebi
po potrebi
2
2
1
4
4
4
4
po potrebi
po potrebi

2
2
5
4
4
4
2
2
1
4
4
4
4
4
4

po potrebi

1

po potrebi

1

1
1
1

2
1
1

SVEČANI DODATKI
suknjič
kravata – samovezna
moška bela srajca – dolg rokav
moška bela srajca – kratek rokav
ženska bela srajca – dolg rokav
ženska bela srajca – kratek rokav
označba imena – kovinska
plašč
moške svečane hlače
ženske svečane hlače ali krilo
kapa s ščitnikom
moški letno-prehodni čevlji – svečani

po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
po potrebi
1
po potrebi

2
2
5
5
5
5
2
1
2
2
1
2

ZIMSKI DODATKI
bunda s termo vložkom
volnena kapa
zimsko podoblačilo (hlače)
pulover
rokavice

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

DRUGI DELI UNIFORM
pas
pas opasača
objemka opasača (2x)
objemka s karabinom
etui (torbica) za rezervni nabojnik 9 mm
etui (torbica) za rezervni nabojnik 7,65 mm
etui (torbica) za lisice
etui (torbica) za plinski razpršilec
etui (torbica) za ključe z verižico
etui (nosilec) za tonfo palico
nogavice letne
nogavice zimske
kravata – regat
oznaka za kapo
epoleta
kravatna igla
položajna oznaka
označba imena

1
1
1
1
1
po potrebi
1
1
1
1
5
5
1
po potrebi
po potrebi
1
2
2

OPREMA ZA VZDRŽEVANJE TELESNE
PRIPRAVLJENOSTI
kimono – bela
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
2
1
4
2
4
4

1«.

19. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(1) Za nakup ženske svečane obutve in ženskih hlačnih
nogavic prejmejo pravosodne policistke denarno nadomestilo,
ki ga določi generalni direktor za koledarsko leto in se objavi
na elektronski oglasni deski uprave. Znesek denarnega nadomestila se določi na podlagi povprečne ocene vrednosti enih
čevljev in petih parov hlačnih nogavic letno.
(2) Pri nakupu ženskih svečanih čevljev in hlačnih nogavic
pravosodne policistke upoštevajo osnovne zahteve o zunanjem
videzu, ki so določene v skladu z opredeljeno celostno podobo
oblačil pravosodnih policistov.«.
20. člen
V 59. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Specialna vozila so tehnično preurejena tako, da so
razdeljena v dva ali več delov.«.
21. člen
V 61. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Naprave za dajanje svetlobnih signalov se namestijo
na streho vozila, in sicer v sprednjem in zadnjem delu vozila.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Naprave za dajanje zvočnih signalov se namestijo v
sprednji del vozila, na mestu, kjer ni ovir za dušenje zvoka.«.
22. člen
V 62. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporaba naprav za dajanje svetlobnih in zvočnih
signalov na vozilih s prednostjo je dovoljena le osebam, ki izpolnjujejo pogoje iz 102. 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 sicer v naslednjih primerih:«.
V drugem odstavku se za besedo »čas« doda besedilo
»ter razlog«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(1) Polavtomatske pištole kalibra 7,65 mm in avtomatsko
orožje kalibra 7,62 mm, ki jih pravosodni policisti uporabljajo ob
uveljavitvi tega pravilnika pri izvrševanju uradnih nalog, lahko
ostanejo v uporabi do njihove zamenjave.
(2) Zamenjava in dopolnitev uniform v skladu s tem pravilnikom se opravi v enem letu po njegovi uveljavitvi.
(3) Poveljnik skrbi, da so do zamenjave in dopolnitve
uniform v skladu s tem pravilnikom pravosodni policisti zunaj
zavoda enako oblečeni.
(4) Po preteku roka iz drugega odstavka tega člena se
stare uniforme lahko uporabljajo le na tistih delovnih mestih v
zavodih, kjer ni rednega stika z zunanjimi strankami.
(5) Železne omare za shranjevanje orožja, ki so v uporabi
ob uveljavitvi tega pravilnika, se uporabljajo do zamenjave z
omarami v skladu s 4. členom pravilnika.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-399/2021
Ljubljana, dne 11. oktobra 2021
EVA 2021-2030-0037
Marjan Dikaučič
minister
za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije
3175.

Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne
pogodbe za cestni potniški promet Slovenije

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije, na predlog Združenja
delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana, ki ga zastopa
Jože Smole in Gospodarske zbornice Slovenije, Združenje za
promet, Dimičeva 13, Ljubljana, ki jo zastopa Robert Sever,
na podlagi drugega odstavka 12. člena in 13. člena Zakona
o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 –
ZArbit) naslednji

SKLEP
Ugotovi se razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za
cestni potniški promet Slovenije, sklenjene 21. 12. 2020 na
vse delodajalce v dejavnostih, za katere je sklenjena kolektivna
pogodba.
Št. 02047-7/2005-88
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021

Št.

ODLOČBO
o prenehanju ustanove Ustanova
Regionalni center za okolje, Ljubljana
1. Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana, Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana, preneha.
2. V tem postopku stroški niso nastali.
Št. 007-484/2020
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
EVA 2020-2550-0088
Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor

3177.

Odločba o soglasju k spremembam
in dopolnitvam Akta o ustanovitvi ustanove
»USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA«

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake
možnosti na podlagi prvega odstavka 12. člena in 17. člena
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) ter 14. člena in 16. člena
Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11,
90/14 – ZDU-1I in 13/18) izdaja

9417

1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o spremembah in
dopolnitvah Akta o ustanovitvi “USTANOVE FUNDACIJE BIT
PLANOTA”, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr.
št. SV 214/2021 z dne 25. 5. 2021 in po odpravku notarskega
zapisa, izdanega dne 25. 5. 2021, pri notarki Neli Kandus, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, s katerim je ustanovitelj DRUŠTVO
LJUBITELJEV NARAVE PLANOTA, Lokve 46, 5252 Trnovo pri
Gorici preoblikoval ustanovo v socialno podjetje z imenom:
USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA, socialno podjetje, s
sedežem: Grgarske Ravne 30, 5251 Grgar.
2. USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA se vpiše v
evidenco socialnih podjetij.
3. V evidenco socialnih podjetij se pri imenu ustanove
vpiše dostavek “socialno podjetje”.
Št. 01704-38/2006/24
Ljubljana, dne 7. oktobra 2021
EVA 2021-2611-0051
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Odločba o prenehanju ustanove Ustanova
Regionalni center za okolje, Ljubljana

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi prvega odstavka 3. člena, druge alineje 31. člena in šestega odstavka
32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 –
uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi
prenehanja ustanove Ustanova Regionalni center za okolje,
Ljubljana, izdaja naslednjo
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ODLOČBO
o soglasju k spremembam in dopolnitvam
Akta o ustanovitvi ustanove
»USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA«

Damjan Mašera
vodja sektorja za delovna razmerja
in druge oblike dela
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USTAVNO SODIŠČE
3178.

Odločba o ugotovitvi, da 69., deseti, enajsti
in dvanajsti odstavek 74. člena, štirinajsti
odstavek 77. člena ter 82. in 86. člen Zakona
o varstvu okolja niso v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-182/16-20
Datum: 23. 9. 2021

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 23. septembra 2021

odločilo:
Člen 69, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena, štirinajsti odstavek 77. člena ter 82. in 86. člen Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15,
30/16 in 158/20) niso v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Državni svet (v nadaljevanju predlagatelj) vlaga zahtevo za oceno ustavnosti 69., 74., 77., 82. in 86. člena Zakona
o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1). Zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju z 39., 71., 72., 73. in 74. členom
Ustave. Navedena neskladja naj bi povzročile z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 30/16 – v nadaljevanju ZVO-1I) uveljavljene spremembe, po katerih veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj ni več
časovno omejena in po katerih se lahko z okoljevarstvenim
dovoljenjem za naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje
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okolja večjega obsega, izjemoma določijo manj stroge mejne
vrednosti emisij.
2. Členi 69, 82 in 86 ZVO-1 naj bi bili zato, ker ne določajo več časovne omejenosti okoljevarstvenega dovoljenja
za naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega
obsega, za druge naprave in dejavnosti, za katere je predpisana obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja,
ter za obrate, v neskladju z 39. členom Ustave. Izpodbijana
sprememba naj bi močno okrnila nadzor javnosti v postopkih
izdaje dovoljenja. Predlagatelj meni, da z ZVO-1I uvedeno
»preverjanje okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti« ni enakovredno (prej veljavni) časovno omejeni veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj. Vrsta primerov onesnaženja
okolja naj bi dokazovala, da javnost ne more zaupati nadzoru
ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljevanju ministrstvo), oziroma Agencije Republike Slovenije za varstvo
okolja. Spremenjena ureditev veljavnosti okoljevarstvenih
dovoljenj in njihovega spreminjanja naj bi zmanjševala transparentnost postopka njihove izdaje, onemogočala dostop
javnosti do podatkov o izpolnjevanju okoljskih standardov
naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega, ter sicer onemogočala izvajanje pravice do sodelovanja
javnosti v teh postopkih. Določitev časovne neomejenosti
izdanega okoljevarstvenega dovoljenja pa naj bi bila tudi v
neskladju z 71., 72. in 73. členom Ustave. Predlagatelj meni,
da je lahko smotrno izkoriščanje zemljišč resno ogroženo zaradi vplivov onesnaževanja na okolje. Časovna neomejenost
okoljevarstvenih dovoljenj naj bi tudi posredno nesorazmerno
posegala v varstvo naravne dediščine. Predlagatelj opozarja, da veljavna zakonodaja nima ustreznih mehanizmov za
preprečevanje zlorab ob spremembah okoljevarstvenih dovoljenj. Meni namreč, da ureditev sprememb okoljevarstvenih
dovoljenj omogoča, da lahko upravljavci naprav pod pretvezo manjših sprememb okoljevarstvenih dovoljenj pridejo do
velikih sprememb, ki lahko ogrozijo uresničevanje pravice
do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena Ustave. Predlagatelj še dodaja, da je zakonodajalec z odpravo časovne
omejitve veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj onemogočil
zagotavljanje javne koristi kot omejitve svobodni gospodarski
pobudi, s tem pa omogočil izvajanje svobodne gospodarske
pobude brez omejitev.
3. Predlagatelj meni, da je možnost, da ministrstvo z
okoljevarstvenim dovoljenjem za naprave, ki lahko povzročijo
onesnaževanje okolja večjega obsega, izjemoma določi manj
stroge mejne vrednosti emisij, urejena v 77. členu ZVO-1, v
neskladju z 71. členom Ustave, saj so pogoji za njeno uporabo
določeni nejasno. To pa naj bi omogočalo preširoko možnost
uporabe te izjeme. Pri tem dodaja, da je delovanje Vlade
na področju varstva okolja usmerjeno k zniževanju okoljskih
standardov. Navedeno naj bi ponazarjal tudi predlog Uredbe
o stanju tal, ki naj bi na več mestih nižal okoljske standarde
oziroma višal mejne vrednosti emisij v tleh.
4. Predlagatelj tudi meni, da štirinajsti odstavek 77. člena
ZVO-1, ki kot kriterij za določanje manj strogih mejnih emisij
uvaja oceno upravljavca, da bi bilo doseganje določenih ravni
emisij povezano z nesorazmernimi višjimi stroški, krši 72. člen
Ustave. Navedena določba naj bi z izredno široko dikcijo omogočila preširoko uporabo izjeme od določenih vrednosti emisij,
ki so ključne za zagotavljanje pravice do zdravega življenjskega
okolja. Preohlapna dikcija navedene določbe naj bi zasledovala predvsem interese kapitala, tj. upravljavcev naprav, ki
povzročajo onesnaževanje, na račun varstva pravice iz 72. člena Ustave. Uvedba izjeme iz štirinajstega odstavka 77. člena
ZVO-1 naj bi prispevala tudi k večji ogroženosti naravne in kulturne dediščine. Upravljavci, ki jim bodo določene manj stroge
mejne vrednosti emisij, naj bi namreč zato prispevali tudi večji
delež k onesnaženosti okolja, s tem pa vplivali na ohranjanje
naravne in kulturne dediščine.
5. Predlagatelj meni, da je prva poved enajstega odstavka
74. člena ZVO-1 v neskladju z drugim stavkom drugega odstavka 74. člena Ustave, po katerem se gospodarska dejavnost
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ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Predlagatelj navaja,
da iz ustavnosodne presoje izhaja, da mora zakonodajalec pri
omejevanju pravice do svobodne gospodarske pobude izbrati
tak ukrep, ki bo zagotovil učinkovito varstvo javne koristi in
hkrati kar najmanj posegel v navedeno pravico. V obravnavanem primeru pa naj bi zakonodajalec dal koristim potencialnega
onesnaževalca okolja, tj. interesom lastnika kapitala, prednost
pred javno koristjo, tj. čistim in zdravim okoljem, oziroma pred
interesi državljanov Republike Slovenije. Ob tem dodaja, da je
pogoj »nesorazmerno visokih stroškov v primerjavi s koristmi
za okolje« določen presplošno oziroma prepuščen pristranski
oceni upravljavca naprave. Posledično naj bi bila možnost določitve manj strogih mejnih vrednosti emisij iz 74. člena ZVO-1,
kljub okoljskim varovalkam iz 17., 23. in 24. člena ZVO-1, v
neskladju z 71., 72. in 73. členom Ustave.
6. Ustavno sodišče je zahtevo posredovalo v odgovor
Državnemu zboru. Državni zbor navaja, da se v celoti pridružuje mnenju Vlade, ki je v zvezi z očitki predlagatelja sistematično in izčrpno pojasnila zakonsko in podzakonsko ureditev
posegov v okolje, za katere je treba pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje, upoštevaje pri tem relevantne predpise Evropske
unije (v nadaljevanju EU). Zato navaja le nekaj poudarkov.
Opozarja, da je bila z ZVO-1I v prvi odstavek 78. člena ZVO-1
dodana nova 7. točka, po kateri ministrstvo okoljevarstveno
dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni na
vsakih deset let, če okoljevarstveno dovoljenje v tem času ni
bilo spremenjeno zaradi razlogov iz 77. člena tega zakona ali
razlogov iz 1. do 6. točke tega odstavka. Navedena ureditev
naj bi bila podrejena enakim načelom pri zasledovanju enakih
ciljev kot prej veljavna ureditev, po kateri je bila veljavnost
okoljevarstvenega dovoljenja omejena na deset let. Državni
zbor dodaja, da mora upravljavec naprave ali obrata in izvajalec dejavnosti ministrstvu javiti vsako nameravano spremembo, ministrstvo pa mu, če je to glede na vplive nameravane spremembe treba, spremeni okoljevarstveno dovoljenje.
Glede na navedeno Državni zbor meni, da je opustitev roka
veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in sistem njegovega
podaljševanja razumen ukrep. Razlogov, ki bi upravičevali
prejšnjo ureditev, po kateri je bilo podaljševanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja pogojeno z izpolnjevanjem
predpisanih pogojev za obratovanje v času morebitnega podaljšanja veljavnosti, naj ne bi bilo. Državni zbor poudarja, da
sta bili obvezna revizija in sprememba dovoljenja, ki potekata
po uradni dolžnosti, tako pred uveljavitvijo ZVO-1I kot po njej
predvideni prav v primerih, ko se spremenijo predpisi glede
delovanja naprave, standardi kakovosti okolja ali uveljavijo
zaključki o BAT.1 Da bi se izognili možnosti, da okoljevarstveno dovoljenje v nekem določenem času kljub naštetemu ne bi
bilo preverjeno in po potrebi spremenjeno, pa je bil dodan nov
razlog za preverjanje okoljevarstvenega dovoljenja.
7. Mnenje je podala tudi Vlada, ki zavrača vse očitke
predlagatelja. Uvodoma opozarja, da drugi odstavek 74. člena
ZVO-1 pred uveljavitvijo ZVO-1I ni vseboval časovne omejitve
1 Zaključki o BAT (best available techniques ali najboljše razpoložljive tehnike) so dokument, ki ga sprejme Evropska komisija
in je objavljen v Uradnem listu EU, vsebuje pa dele referenčnega
dokumenta BAT, zaključke o najboljših razpoložljivih tehnikah, njihov opis, informacije za oceno njihove ustreznosti, ravni emisij,
povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, z njimi povezan
monitoring, vrednosti porabe snovi in energije, lahko pa tudi ukrepe
za sanacijo območja, na katerem je naprava. Zaključki o BAT se
uporabljajo neposredno, razen če je s predpisi iz 17., 19., 20. in
101. člena tega zakona določeno drugače. Do objave zaključkov
o BAT se uporabljajo zaključki o BAT iz referenčnega dokumenta
BAT (11.5. točka 3. člena ZVO-1). Najboljša razpoložljiva tehnika je
najbolj učinkovita in napredna razvojna stopnja dejavnosti in z njo
povezanih načinov obratovanja, ki kaže praktično primernost posamezne tehnike, da se na njeni podlagi določajo mejne vrednosti
emisije za preprečevanje, in če to ni izvedljivo, za zmanjševanje
emisij na splošno in njihovega vpliva na okolje kot celoto. Najboljša
razpoložljiva tehnika je opredeljena z dokumenti pristojnega organa
EU (11. točka 3. člena ZVO-1).
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veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja, pač pa je v skladu z
zahtevami 14. člena Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)
(UL L 334, 17. 12. 2010 – v nadaljevanju Direktiva 2010/75/EU)
določal vsebino dovoljenja, ki je vključevala (glede na prej
veljavno ureditev) tudi izrek glede časa njegove veljavnosti.
Dodaja, da tudi tretji odstavek 74. člena ZVO-1 ni vseboval
časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja,
pač pa je v skladu s 15. členom Direktive 2010/75/EU določal
način določanja mejnih vrednosti emisij, pogojev in ukrepov
za delovanje naprave. Določbe tega člena naj z uveljavitvijo
ZVO-1I ne bi bile vsebinsko spremenjene. Spremenjene naj
bi bile zaradi drugačnega številčenja točk v drugem odstavku
74. člena ZVO-1 in ustreznejšega prenosa zahtev 15. člena
Direktive 2010/75/EU.
8. Vlada zavrača očitek o neskladju 69., 82. in 86. člena
ZVO-1 z 39. členom Ustave. Navedene določbe ZVO-1 niti
druge določbe ZVO-1 naj ne bi urejale oziroma se nanašale na
svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in
drugih oblik javnega obveščanja in izražanja kakor tudi ne na
pravico dobiti informacijo javnega značaja. Vlada pojasnjuje, da
slednjo na sistemski ravni ureja Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/14, 50/14, 102/15 in 7/18 – v nadaljevanju ZDIJZ),
ZVO-1 pa v 3., 4. in 5. podpoglavju V. poglavja vsebuje nekatere določbe, ki prenašajo zahteve Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega
varstva v okoljskih zadevah (Uradni list RS, št. 62/04 in 11/10,
MP, št. 17/04 in 1/10 – v nadaljevanju Aarhuška konvencija) in
zahteve Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o
okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41,
14. 2. 2003).
9. Vlada navaja, da 69., 82. in 86. člen ZVO-1 (enako
tudi pred uveljavitvijo ZVO-1I) urejajo upravni postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Z navedenimi določbami
in drugimi, ki spadajo v podpoglavje 2.1 IV. poglavja ZVO-1
(postopek pridobivanja in spreminjanja okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega – v nadaljevanju naprava), naj
bi bile prenesene zahteve Direktive 2010/75/EU. Navedena
direktiva naj ne bi vsebovala zahteve glede časovne omejitve
veljavnosti dovoljenj, izdanih za obratovanje naprav. Zahtevala
naj bi, da države članice EU sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da pristojni organi v rednih časovnih presledkih znova
preverijo skladnost delovanja naprave z zahtevami direktive
in po potrebi posodobijo pogoje v dovoljenju. Vlada dodaja,
da zahteve glede časovne omejitve veljavnosti dovoljenj tudi
ne vsebujeta Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi
nekaterih direktiv (UL L 312, 22. 11. 2008) in Direktiva Sveta
1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na
odlagališčih (UL L 182, 16. 7. 1999), katerih zahteve so prenesene v podpoglavje 2.2 (okoljevarstveno dovoljenje za druge
naprave in dejavnosti) IV. poglavja ZVO-1. Enako naj bi veljalo
glede Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč,
v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato
razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24. 7. 2012),
katere zahteve naj bi bile prenesene v določbe podpoglavja
2.3 IV. poglavja ZVO-1, ki urejajo okoljevarstveno dovoljenje
za obrate. Vlada meni, da je bila ureditev časovno omejene
veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj in njihovega podaljševanja le administrativna ovira in breme, ki ni v ničemer prispevalo h kakovostnejšemu varstvu okolja (Vlada učinkovanje
navedene ureditve prikaže na hipotetičnem primeru). Ob tem
dodaja, da opustitev instituta časovne omejenosti veljavnosti
okoljevarstvenih dovoljenj ni v ničemer spremenila položaja in
vloge javnosti, še zlasti ne zainteresirane javnosti, v postopkih
izdaje dovoljenj. Vlada v zvezi s tem še dodaja, da časovna
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omejitev veljavnosti dovoljenj ni bila in ni povezana z manjšimi
spremembami naprave. Te naj bi bile in so še urejene v 77. členu ZVO-1 in niso predmet časovne omejitve in podaljševanja
okoljevarstvenega dovoljenja. Vlada pojasnjuje, da Direktiva
2010/75/EU ureja tudi položaj in vlogo ter pravice javnosti2 ter
zadevne oziroma zainteresirane javnosti3 v postopku izdajanja
dovoljenj za naprave. Zahteve 24. člena Direktive 2010/75/EU
naj bi bile skupaj z njeno prilogo IV prenesene z 71. členom
ZVO-1, zahteve 25. člena Direktive 2010/75/EU pa z drugim odstavkom 73. člena ZVO-1. Vlada dodaja, da Direktiva
2010/75/EU nima nikakršnih zahtev v zvezi z manjšimi spremembami naprave in da gre za ureditev, ki je specifična za
Republiko Slovenijo. V zvezi z uveljavljanjem pravic javnosti
Vlada opozarja tudi na določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP), ki ob določbah
ZVO-1 omogočajo vstop v postopek izdaje okoljevarstvenih
dovoljenj tudi drugim, ki izkažejo pravni interes.
10. Vlada meni, da ima ministrstvo na podlagi 77., 78., 85.,
90. in 91. člena ZVO-1 vse vzvode za nadzor nad delovanjem
naprav, drugih naprav ali nad izvajanjem dejavnosti ter nad delovanjem obratov. Pri tem opozarja na sedmi odstavek 77. člena
in tretji odstavek 78. člena ZVO-1, po katerih mora ministrstvo
v postopkih spreminjanja okoljevarstvenega dovoljenja zaradi
sprememb, ki jih namerava izvesti upravljavec naprave, ter v
postopku preverjanja in spreminjanja okoljevarstvenega dovoljenja za napravo po uradni dolžnosti pisno obvestiti pristojno
inšpekcijo, ta pa mora opraviti izredni inšpekcijski ogled naprave.
Vlada opozarja tudi na 156.a in 156.b člen ZVO-1, ki posebej
urejata inšpekcijski pregled naprav in obratov. Opozarja še, da
so navedbe predlagatelja o večjih primerih onesnaževanja v Sloveniji netočne. Raziskave naj bi pokazale, da je onesnaženost
tal v Sloveniji predvsem posledica rudarstva, vzroki zanjo pa naj
bi nastali v preteklosti, daleč pred uveljavitvijo sodobnih načel
varstva okolja, vključno z dolžnostjo pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Ob tem pa Vlada dodaja, da je bilo sprejetih
več ukrepov, ki naj bi pripomogli k zmanjševanju onesnaženosti
okolja na prizadetih območjih.
11. Vlada meni, da čas veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja nikakor ne posega v prvi odstavek 71. člena Ustave, po
katerem zakon zaradi smotrnega izkoriščanja določa posebne
pogoje za uporabo zemljišč. ZVO-1 naj ne bi urejal posebnih
pogojev za rabo zemljišč niti posebnega varstva kmetijskih
zemljišč. Vlada opozarja, da se odločitev o gradnji naprave
na določenem območju, ki mora za svoje obratovanje pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje, sprejme v postopku načrtovanja
prostora in gradnje objektov, kar pa ni predmet ZVO-1. Vlada
še pojasnjuje, da je Uredba o stanju tal še v fazi osnutka. Njeno
primerjavo z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96), ki jo
podaja predlagatelj, pa zavrača kot nestrokovno ter v nadaljevanju podrobno pojasnjuje njeno vsebino in pomanjkljivosti, ki
naj bi jih poskušal odpraviti osnutek Uredbe o stanju tal.
12. Vlada zavrača očitek, da je štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 v neskladju z 72. členom Ustave. Pri tem dodaja, da
oceno upravljavca, da bi bilo doseganje določenih ravni emisij
povezano z nesorazmerno velikimi stroški, kot merilo za določanje manj strogih mejnih emisij določa enajsti odstavek 74. člena
ZVO-1 in ne štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1, kot navaja
predlagatelj. Opozarja, da je štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1
mogoče razumeti in razlagati le skupaj z desetim, enajstim in
2 Javnost pomeni eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in njihova združenja, organizacije ali skupine (15. točka 3. člena ZVO-1).
Zainteresirana javnost je javnost, ki lahko sodeluje v postopku
izdaje okoljevarstvenega soglasja ali okoljevarstvenega dovoljenja
za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega
obsega, v skladu s tem zakonom (16. točka 3. člena ZVO-1).
3 Vlada pojasni, da ZVO-1 uporablja izraz zainteresirana
javnost, saj naj bi bil ta ustreznejši prevod pojma »the public concerned« oziroma »public concerné« iz Direktive 2010/75/EU kot zadevna javnost, ki ga uporablja slovenski prevod navedene direktive.
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dvanajstim odstavkom 74. člena ZVO-1. Vlada nasprotuje trditvi
predlagatelja, da 74. in 77. člen ZVO-1 z izredno široko dikcijo
omogočata preširoko uporabo izjeme glede na določne vrednosti
emisij. V zvezi s tem opozarja na določbe Direktive 2010/75/EU.
Pojasnjuje, da so bile v ZVO-1 vnesene tako zahteve četrtega
odstavka 14. člena navedene direktive (možnost določitve strožjih pogojev; sedmi odstavek 74. člena ZVO-1) kot tudi zahteve
četrtega odstavka 15. člena Direktive 2010/75/EU (možnost določitve manj strogih vrednosti emisij; enajsti in dvanajsti odstavek
74. člena ZVO-1). Podobno naj bi ravnale tudi druge države
članice. Da bi Vlada predstavila uporabo možnosti določitve
manj strogih vrednosti emisij, opiše primera iz Nemčije in Irske.
Odločitev o določitvi manj strogih mejnih vrednosti emisij naj
bi bila odvisna od vsakega primera posebej. Vlada meni, da je
taka odločitev odvisna od izpolnitve številnih pogojev, ki nikakor
niso določeni premalo določno, saj jih zakon izrecno opredeljuje
(17., 23. in 24. člen ZVO-1). Pri tem naj bi bilo pomembno, da
mora biti posebna ocena, ki jo mora izdelati upravljavec naprave,
da bi dosegel odobritev navedene izjeme, izdelana v skladu z
referenčnimi dokumenti BAT4 in drugimi dokumenti, ki jih v zvezi
z določanjem mejnih vrednosti emisij in tehničnih ukrepov objavi
Evropska komisija. Vlada opozarja še, da se manj stroge vrednosti določajo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja,
v katerem sodeluje zainteresirana javnost, ki lahko zoper tako
odločitev uporabi vsa pravna sredstva.
13. Vlada zavrača tudi očitke o neskladju 77. člena ZVO-1
s 73. členom Ustave. Pojasnjuje, da so naravne vrednote (naravne znamenitosti in naravna dediščina) zavarovane s splošnimi pravnimi akti, ki vsebujejo tudi pravila ravnanja in varstvene režime, ki morajo biti pri morebitni določitvi manj strogih
mejnih vrednosti upoštevani. Vlada meni, da okoljevarstveno
dovoljenje in čas njegove veljavnosti v nobenem primeru ne
posegata v naravne vrednote in ne vplivata na njihovo stanje.
Vsi postopki, predvideni zaradi ohranjanja narave, skupaj z varstvom naravnih vrednot (npr. presoja sprejemljivosti za naravo,
celovita presoja vplivov na okolje), naj bi bili izvedeni, preden
upravljavec naprave ali obrata sploh lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje.
14. Vlada nasprotuje trditvi predlagatelja, da je prva poved
enajstega odstavka 74. člena ZVO-1 v nasprotju s 74. členom
Ustave, ki določa, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Pri tem dodaja, da predlagatelj
navedenega očitka ne utemelji, temveč zatrjuje le neskladje
z 71., 72. in 73. členom Ustave, ki pa ga spet utemelji le s
sklicevanjem na primere onesnaženja okolja v Sloveniji. Vlada
zaključi, da predpisovanje mejnih vrednosti emisij ter drugih
pogojev in ukrepov (med temi tudi zahteva za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja) za zagotavljanje pravice do zdravega življenjskega okolja vsekakor pomeni poseg v svobodno
gospodarsko pobudo, ki pa je po njenem mnenju dopusten in
v skladu z 72. členom Ustave. Po mnenju Vlade prav ZVO-1
določa vsebino in obseg pravice iz 72. člena Ustave ter pogoje
in način opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti, s tem
pa tudi vsebino in obseg javne koristi.
15. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana predlagatelju. Ta zavrača njune navedbe in vztraja
pri svojih očitkih. Dodatno navaja, da direktive, na katere se
sklicuje Vlada, državi članici ne preprečujejo določitev drugih,
dodatnih pogojev za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, kot npr.
časovno omejeno veljavnost teh dovoljenj. Sklicujoč se na
poročilo Generalnega direktorata Evropske komisije za okolje
glede uporabe izjeme iz četrtega odstavka 15. člena Direktive
2010/75/EU, poudarja pomen ozke razlage izjeme iz desetega
odstavka 74. člena ZVO-1 za varstvo okolja. Dodaja, da je
4 Referenčni dokument BAT je dokument, ki ga sprejme in
na svoji spletni strani objavi Evropska komisija, izdelan pa je za
določene dejavnosti; opisuje predvsem uporabljene tehnologije, sedanje vrednosti emisij, porabo snovi in energije, tehnike, ki se uporabljajo za opredelitev najboljših razpoložljivih tehnik, ter zaključke
o BAT in vse nastajajoče tehnike (11.4. točka 3. člena ZVO-1).
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Slovenija v svoj pravni red sicer prenesla vse zahteve navedene direktive, vendar pri tem ni podrobneje določila postopka
in pogojev za uveljavljanje navedene izjeme v nacionalni zakonodaji. Zato naj bi bili deseti, enajsti in dvanajsti odstavek
74. člena ZVO-1 v neskladju z Ustavo, saj ne zadostijo kriteriju
jasnosti pravnih norm in ne upoštevajo ustavno varovanih pravic posameznikov v Sloveniji.
B. – I.
16. Vlada je na zaprosilo Ustavnega sodišča posredovala
uradni opomin Evropske komisije z dne 14. 5. 2020, izdan
Republiki Sloveniji zaradi neizpolnitve obveznosti iz 3., 15. in
23. točke 3. člena, točke (e) prvega odstavka 14. člena, prvega
do petega odstavka 15. člena, 19. člena, drugega pododstavka tretjega odstavka 21. člena, prvega pododstavka drugega
odstavka 22. člena, drugega pododstavka tretjega odstavka
22. člena, drugega in petega odstavka 59. člena, točk (b) in (c)
62. člena ter 2.7. točke drugega pododstavka 6. dela Priloge VI
Direktive 2010/75/EU (kršitev št. 2019/2310), in odgovor Republike Slovenije z dne 12. 11. 2020 na uradni opomin, ki ga je
posredovala Evropski komisiji.
17. Uradni opomin se nanaša tudi na določbe ZVO-1,
katerih presoja je zahtevana v obravnavani zadevi. Evropska
komisija trdi, da Republika Slovenija točke (e) prvega odstavka 14. člena Direktive 2010/75/EU5 ni ustrezno prenesla
v svoj pravni red. Prenos v 4. in 8. točko drugega odstavka
74. člena ZVO-1 naj bi bil nepopoln, ker navaja zgolj, da dovoljenje določa pogoje za obratovanje naprave v izrednih razmerah in ukrepe v zvezi z dokončnim prenehanjem delovanja
naprave, ne zahteva pa vključitve ukrepov v zvezi z nadzorom
in spremljanjem emisij v tla in podtalnico. Republika Slovenija
v odgovoru meni, da je Direktiva 2010/75/EU v navedenem
obsegu popolnoma prenesena v njen pravni red v skladu s
slovenskimi nomotehničnimi pravili. V 74. členu ZVO-1 naj
bi bile navedene le splošne zahteve za določanje vsebine
okoljevarstvenega dovoljenja, ki so podrobno opredeljene v
petem in šestem odstavku 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti
in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega (Uradni list RS, št. 57/15 – v nadaljevanju Uredba), ki
se navezuje tudi na 7. člen te uredbe. Dodaja, da se na zahteve in monitoring nanašata 3. in 7. točka drugega odstavka
74. člena ZVO-1.
18. Evropska komisija trdi, da tudi drugi odstavek 15. člena Direktive 2010/75/EU6 ni bil ustrezno prenesen. Poudarja,
da morajo biti mejne vrednosti, kot so določene v dovoljenjih,
specifične za obrat in da ne morejo biti enake za vse obrate v
državi. Republika Slovenija v odgovoru pojasnjuje, da bo ustrezno dopolnila tretji odstavek 74. člena ZVO-1 tako, da bodo v
določbo eksplicitno vključene tudi ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, za katere se bo razumelo, da
ne bodo določene samodejno na podlagi najmanj stroge mejne
vrednosti iz razpona ravni emisij, povezanih z BAT, temveč se
bodo pri določanju mejne vrednosti upoštevale specifične okoliščine posamezne naprave. V tem pogledu naj bi se spremenil
tudi 18. člen Uredbe, ki je v pripravi.
5 Točka (e) prvega odstavka 14. člena Direktive 2010/75/EU
določa, da države članice zagotovijo, da dovoljenje vsebuje vse
ukrepe, potrebne za skladnost z zahtevami za izdajo dovoljenj iz
11. in 18. člena. Ti ukrepi vključujejo najmanj naslednje: »[…]
(e) ustrezne zahteve za redno vzdrževanje in nadzor nad
ukrepi za preprečevanje emisij v tla in podtalnico v skladu s točko
(b) in ustrezne zahteve v zvezi z rednim spremljanjem stanja tal in
podtalnice glede zadevnih nevarnih snovi, za katere je verjetno, da
bodo najdene na lokaciji, ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal
in podtalnice na lokaciji obrata.«
6 Drugi odstavek 15. člena Direktive 2010/75/EU določa, da
brez vpliva na 18. člen temeljijo mejne vrednosti emisij, enakovredni parametri in tehnični ukrepi iz prvega in drugega odstavka
14. člena na najboljših razpoložljivih tehnologijah, brez predpisovanja uporabe katerekoli metode ali določenega tehnološkega
postopka.
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19. Evropska komisija trdi, da tudi tretji odstavek 15. člena
Direktive 2010/75/EU7 ni bil ustrezno prenesen.8 Republika
Slovenija v zvezi z očitanim neustreznim prenosom navedene
določbe odgovarja, da bo za ustrezen prenos te določbe dopolnila predpise, kot je pojasnjeno v prejšnji točki, torej enako
kot glede neustreznega prenosa drugega odstavka 15. člena
Direktive 2010/75/EU.
20. Evropska komisija očita še, da tudi tretji in šesti pododstavek četrtega odstavka 15. člena Direktive 2010/75/EU9
nista bila ustrezno prenesena. Republika Slovenija v zvezi z
navedenim očitkom pojasnjuje, da bo dopolnila deseti odstavek
74. člena ZVO-1 tako, da bo eksplicitno določeno, da mejne
vrednosti v primeru določitve manj strogih mejnih vrednosti
iz četrtega odstavka 15. člena Direktive 2010/75/EU ne bodo
presegale mejnih vrednosti iz prilog Direktive 2010/75/EU.
V zvezi z vsakokratnim ponovnim preverjanjem izpolnjevanja
pogojev za uporabo odstopanja iz četrtega odstavka 15. člena
Direktive 2010/75/EU pa bo Republika Slovenija ustrezno dopolnila 78. člen ZVO-1. Upravni organ bo po uradni dolžnosti
preverjal omenjene pogoje ob vsaki spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.
21. Po oceni Ustavnega sodišča navedeni postopek, ki
ga Evropska komisija glede prenosa Direktive 2010/75/EU vodi
zoper Republiko Slovenijo, ne vpliva na presojo očitane protiustavnosti izpodbijanih določb ZVO-1. Očitki v obeh postopkih
se razlikujejo.
7 Tretji odstavek 15. člena Direktive 2010/75/EU določa, da
pristojni organ določi mejne vrednosti emisij, ki zagotavljajo, da
emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot je
določeno v odločitvah glede zaključkov o BAT iz petega odstavka
13. člena, in sicer:
»(a) določi mejne vrednosti emisij, ki ne presegajo vrednosti
emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami. Te
mejne vrednosti emisij so izražene za enaka ali krajša časovna
obdobja in pod enakimi referenčnimi pogoji kot vrednosti emisij,
povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami;
ali (b) določi mejne vrednosti emisij, ki so drugačne od vrednosti pod točko (a) v smislu vrednosti, časovnih obdobij in referenčnih pogojev.
Pri uporabi točke (b) pristojni organ vsaj enkrat letno oceni
rezultate spremljanja emisij kot zagotovilo, da emisije pri običajnih
pogojih obratovanja niso presegle ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami.«
8 Navedena določba je bila prenesena z 18. členom Uredbe.
9 Četrti odstavek 15. člena Direktive 2010/75/EU določa, da:
» z odstopanjem od tretjega odstavka in brez poseganja v 18. člen
lahko pristojni organ v posebnih primerih določi manj stroge mejne
vrednosti emisij. Tako odstopanje je dopustno le, če se pri oceni izkaže, da bi doseganje ravni emisij, povezanih z najboljšimi
razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane v zaključkih o BAT,
povzročilo nesorazmerno višje stroške v primerjavi s koristmi za
okolje zaradi:«
(a) geografskega položaja ali lokalnih okoljskih pogojev zadevnega obrata; ali
(b) tehničnih značilnosti zadevnega obrata.«
Pristojni organ v prilogi k pogojem iz dovoljenja zabeleži
razloge za uporabo prvega pododstavka, vključno z rezultatom
ocene, in utemelji postavljene pogoje.
Mejne vrednosti emisij, določene v skladu s prvim pododstavkom, kjer je primerno, ne presegajo mejnih vrednosti emisij iz
prilog te direktive.
Pristojni organ v vsakem primeru zagotovi, da se ne povzroči
znatno onesnaženje in da se doseže visoka raven varstva okolja
na splošno.
Evropska komisija lahko, kadar je potrebno, na podlagi informacij, ki so jih posredovale države članice skladno s prvim odstavkom 72. člena, zlasti v zvezi z uporabo tega odstavka, z navodili
določi in dodatno pojasni merila, ki se upoštevajo za uporabo tega
odstavka.
Pristojni organ ponovno oceni uporabo prvega pododstavka
ob vsakem ponovnem preverjanju pogojev v dovoljenju v skladu z
21. členom.«
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B. – II.
Izhodišča za presojo
22. ZVO-1 ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem
kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga
z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja
je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki
omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti (2. člen ZVO-1). Tako opredeljeni namen varstva okolja sledi sodobnemu razumevanju varstva okolja, ki izhaja iz
številnih mednarodnih aktov, katerih podpisnica je Republika
Slovenija.10 Tudi EU je z namenom doseči visoko raven varstva
okolja in izboljšanja njegove kakovosti opredelila trajnostni
razvoj kot enega izmed temeljnih načel svojega delovanja.11
23. Ustava zagotavlja varovanje okolja v več določbah.
Izhodišče za normativno varstvo okolja je že v splošnih določbah Ustave. Iz njenega prvega odstavka 5. člena namreč izhaja
dolžnost države, da skrbi za ohranjanje naravnega bogastva
in ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj.
Navedena dolžnost je izpeljana v več določbah poglavja o
gospodarskih in socialnih razmerjih. Gre predvsem za 70. do
73. člen Ustave, ob njih pa so za varstvo okolja pomembni tudi
67., 69. in 74. člen Ustave.12 Ugotovitev, da je varstvo okolja
v Ustavi urejeno v več njenih določbah, ne pomeni, da Ustava
varstvu okolja ne zagotavlja vsaj enake ravni varstva kot zavezujoči mednarodnopravni akti oziroma pravo EU. Možnost,
da bi bila raven varstva okolja, zagotovljena po Ustavi, nižja od
zahtevane ravni varstva po mednarodnih pravnih aktih, preprečujeta 8. člen in peti odstavek 15. člena Ustave, oziroma ko gre
za zahteve, izvirajoče iz prava EU, 3.a člen Ustave. Hkrati pa
obveznost države, da zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic, preko katerih se varujeta narava in okolje, izhaja
tudi iz prvega odstavka 5. člena Ustave, katerega posebej
pomembno sporočilo je, da državi nalaga pozitivne dolžnosti
(aktivno ravnanje) pri varovanju človekovih pravic.13 Ob tem je
pomembno poudariti tudi, da pravica do zdravega življenjskega
okolja iz 72. člena Ustave, ki je vsebinsko najtesneje povezana
z varstvom okolja kot takega, čeprav je umeščena v poglavje o
gospodarskih in socialnih razmerjih, uživa enako varstvo, kot
gre pravicam, navedenim v poglavju o človekovih pravicah.14
24. Varstvo okolja je tako ena temeljnih, ustavno zavarovanih vrednot.15 Dolžnost zagotavljanja visoke ravni varstva
okolja pa imajo po Ustavi tako zakonodajna kot tudi izvršilna in
sodna oblast.16 Ustava omogoča različne pristope k varovanju
10 Glej preambulo in 1. člen Aarhuške konvencije, 3. člen
Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja
(Uradni list RS, št. 59/95, MP, št. 13/95 – MOKSP), 2. člen Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi
podnebja (Uradni list RS, št. 60/02, MP, št. 17/02 – MKPOKSP) in
Pariški sporazum (Uradni list RS, št. 77/16, 16/17 in 29/17, MP,
št. 16/16, 2/17 in 6/17 – popr.– MPS).
11 Glej preambulo in 3. člen Pogodbe o Evropski uniji (prečiščena različica, UL C 202, 7. 6. 2016 – PEU), 11. in 191. člen
Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, UL C
202, 7. 6. 2016 – v nadaljevanju PDEU) ter preambulo in 37. člen
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 202, 7. 6. 2016).
12 Glej J. Čebulj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 688.
13 Primerjaj odločbo št. U-I-65/05 z dne 22. 9. 2005 (Uradni
list RS, št. 92/05, in OdlUS XIV, 72), 6. točka obrazložitve.
14 Sklep Ustavnega sodišča št. Up-88/94 z dne 31. 5. 1996
(OdlUS V, 201).
15 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-195/16 z dne
17. 9. 2020 (Uradni list RS, št. 134/20), 20. točka obrazložitve.
16 Primerjaj B. M. Zupančič v: L. Šturm (ur.), nav. delo, 2002,
str. 112 in 116, in R. Knez v: M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine,
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana 2019, str. 577.
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okolja, ki se lahko izvedejo na zakonodajni ravni. Vendar pa je
treba zahtevo po zdravem človekovem okolju razumeti v širšem
kontekstu pozitivne dolžnosti države glede ohranjanja narave in
varovanja okolja kot takega. Ne gre torej le za dobrobit človeka.
Vez med varovanjem okolja in za človeka zdravim okoljem je
seveda tesna. Dobrobit posameznika tako sedanje kot tudi
prihodnjih generacij je neločljivo povezana z varovanjem okolja. Pri poseganju v okolje pa gre za konstantni trk interesov
posameznikov, oblasti in okolja samega, le da slednje svojega
interesa ne more zastopati samo. Zato je temeljnega pomena
zahteva prvega stavka drugega odstavka 72. člena Ustave, ki
državi nalaga skrb za zdravo življenjsko okolje.17 Iz mednarodnih zavez pa izhaja tudi, da mora informacije o posegih v
okolje imeti tudi javnost in da ta lahko sodeluje pri določenih
postopkih, v katerih se odloča o posegih v okolje. Ta zaveza
izhaja med drugim iz Aarhuške konvencije, kot je pojasnjeno v
nadaljevanju tudi pri presoji izpodbijanih določb.
25. Prvega odstavka 72. člena Ustave ni mogoče razlagati brez drugega odstavka istega člena, ki državi nalaga
skrb za zdravo življenjsko okolje in s tem številne pozitivne
obveznosti. Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (v
nadaljevanju ESČP)18 v okviru pozitivne obveznosti države
zahteva preventivno delovanje in vnaprejšnjo presojo posegov
v okolje. Prva tako pravila EU zahtevajo visoko raven varstva
okolja in njegovo upoštevanje, skladno z načelom celovitosti,
pri vseh politikah, torej v postopkih sprejemanja pravil z vseh
področij, ki so v pristojnosti EU.19 Da bi zagotovili dolgoročno
varovanje okolja, je tako treba slediti konceptu trajnostnega
oziroma vzdržnega razvoja, ki naj tudi prihodnjim generacijam
zagotovi zdravo okolje in ohranjeno naravo; torej sožitje bivanja
človeštva z okoljem in naravo. To je tudi ena najpomembnejših
nalog za človeštvo, kajti obstajajo dovolj prepričljivi znanstveni
argumenti, da je tehnološki razvoj v zadnjih približno 70 letih
negativno vplival na okolje in naravo.20 Zakonodajalec mora
17 Varovanje okolja je človekova pravica tretje generacije (glej
J. Čebulj v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije,
Dopolnitev – A, Fakulteta za državne in evropske študije, Ljubljana
2011, str. 1027).
18 Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju
EKČP) sicer ne ureja pravice do zdravega življenjskega okolja
kot take. ESČP ji je s številnimi odločitvami zagotovilo varstvo v
okviru pravice do življenja iz 2. člena EKČP (glej npr. sodbe ESČP
v zadevah Öneryildiz proti Turčiji z dne 30. 11. 2004, Budayeva in
drugi proti Rusiji z dne 20. 3. 2008 ter Kolyadenko in drugi proti
Rusiji z dne 28. 2. 2012) ter pravice do zasebnega in družinskega
življenja iz 8. člena EKČP (glej npr. sodbe ESČP v zadevah Lopez
Ostra proti Španiji z dne 9. 12. 1994, Guerra in drugi proti Italiji z
dne 19. 2. 1998, Hatton in drugi proti Združenemu kraljestvu z dne
8. 7. 2003, Fadeyeva proti Rusiji z dne 9. 6. 2005 in Tătar proti
Romuniji z dne 27. 1. 2009).
19 Visoki ravni varstva okolja ustreza izvajanje pravil varstva
okolja v t. i. sistemu predpiši in nadzoruj (angl. command and control), torej sistemu soglasij in dovoljenj, ki omogočajo vnaprejšnjo
presojo vplivov na okolje ter stalno spremljanje (monitoring) učinkov industrijske dejavnosti na okolje, kontrolo skladnosti delovanja
imetnikov dovoljenj in soglasij s pogoji, ki slednjo določajo.
20 Dolgoletno sledenje t. i. kurativnemu modelu (da se lahko
vsak poseg človeka v okolje popravi in da so stroški varovanja
okolja socializirani), ki se je izkazal za zgrešenega, je pustilo številne posledice na okolje. Modernejši pristop k varovanju okolja,
skladnejši z načelom trajnostnega oziroma vzdržnostnega razvoja,
načelom odgovornosti povzročitelja, ki stroškov varovanja okolja ne
socializira, temveč internalizira, pomeni pomemben premik h konceptu preventive. Ta zahteva tako celovito presojo vplivov na okolje
(angl. strategic environmental assessment) kot tudi presojo vplivov
na okolje posameznih projektov (angl. environmental impact assessment). Ti vplivi se morajo presojati vnaprej (ex ante). Bistvo
preventive je ravno v tem, da se vnaprej previdijo tveganja za okolje
in rešitve, ki ta tveganja izključijo ali vsaj zmanjšajo na ustrezno raven, ki bo še vedno vzdržna oziroma trajnostna. Preventivni sistem
je dopolnjen tudi s slutenjskim sistemom, ki se uporabi za tveganja,
ki vnaprej niso znana, in za škode v okolju in naravi, za katere ne
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torej slediti cilju visoke ravni varovanja okolja tudi za prihodnje generacije21 in regulirati izhodišča visoke ravni varovanja
okolja, ki so v slovenski pravni red pretežno prevzeta tudi iz
mednarodnih aktov in s pravili EU. Prav slednja pa s harmonizacijskimi pravili (predvsem s pravili, vsebovanimi v številnih
direktivah) pomembno določa tudi izvedbena pravila, ki naj
zadostijo visoki ravni varstva okolja in s tem omenjenim določbam Ustave.
Analiza izpodbijanih 69., 82. in 86. člena ZVO-1 in
presoja ustavne skladnosti
26. Načelo dopustnosti posegov v okolje22 je eno izmed
temeljnih načel varstva okolja (15. člen ZVO-1) in pomeni, da je
poseg v okolje23 dopusten le, če ne povzroča čezmerne obremenitve (prvi odstavek 16. člena ZVO-1). Zato ZVO-1 določa
primere, ko je za poseg v okolje treba pridobiti okoljevarstveno soglasje ali dovoljenje (drugi odstavek 15. člena ZVO-1).
Medtem ko se okoljevarstveno soglasje nanaša na načrtovane
posege v okolje (kot pogoj za prostorske posamične akte), pa
je okoljevarstveno dovoljenje treba pridobiti za opravljanje določenih okolju nevarnih dejavnosti. Okoljevarstvenih dovoljenj je
več vrst in so, kot del izvedbene zakonodaje pravil EU, urejena
v 68. do 91.c členu ZVO-1.
27. Prvi odstavek 68. člena ZVO-1 tako določa, da mora
upravljavec24 za obratovanje naprave,25 v kateri se bo opravljala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega
obsega, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Vlada predpiše
vrste dejavnosti in naprav iz prvega odstavka tega člena (četrti
odstavek 68. člena ZVO-1).26 Člen 69 ZVO-1 ureja začetek
obratovanja naprave iz prvega odstavka 68. člena ZVO-1,
opredeljuje trenutek, ko lahko upravljavec naprave izvede spremembo iz tretjega odstavka 77. člena tega zakona, za katero je
predpisana sprememba okoljevarstvenega dovoljenja, oziroma
opredeljuje trenutek začetka gradnje naprave, če obratovanje
naprave ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva
gradnjo po predpisih o graditvi objektov (prvi in drugi odstavek
69. člena ZVO-1).27 Določa še, da mora investitor začetek
moremo natančno določiti potencialnega povzročitelja ali več njih.
Več o tem glej N. de Sadeleer, Environmental principles, 2. izdaja,
Oxford University Press, Oxford 2020, glej zlasti str. 25–29, 102,
129–133, 135 in 334.
21 Glej tudi odločitev nemškega Zveznega ustavnega sodišča
(Bundesverfassunsgericht) št. 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR
78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 z dne 24. 3. 2021.
22 Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv
človekovega delovanja (1. točka 3. člena ZVO-1).
23 Poseg v okolje je vsako človekovo ravnanje ali opustitev
ravnanja, ki lahko vpliva na okolje tako, da škoduje človekovemu
zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja ter preživetju,
zdravju in počutju drugih organizmov. Poseg v okolje se nanaša
zlasti na rabo naravnih dobrin, onesnaževanje delov okolja, gradnjo
in uporabo objektov, proizvodne in druge dejavnosti ter dajanje
izdelkov na trg in njihovo potrošnjo (2. točka 3. člena ZVO-1).
24 Upravljavec je povzročitelj obremenitve okolja, ki ima v
posesti napravo ali obrat ali izvaja določeno dejavnost (7.1. točka
3. člena ZVO-1).
25 Naprava je nepremična ali premična tehnološka enota,
za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker
v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na
istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi,
ki lahko povzročajo obremenitev okolja (8. točka 3. člena ZVO-1).
26 Navedeno ureja Uredba.
27 Prvi odstavek 69. člena ZVO-1 določa, da lahko naprava iz
prvega odstavka prejšnjega člena začne obratovati, njen upravljavec pa lahko izvede spremembo iz tretjega odstavka 77. člena tega
zakona, za katero je predpisana sprememba okoljevarstvenega
dovoljenja, le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.
Drugi odstavek 69. člena ZVO-1 določa, da se ne glede
na prejšnji odstavek v primeru, če obratovanje naprave ali večja
sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih
o graditvi objektov, gradnja lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne odločbe
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gradnje prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja (četrti
odstavek 69. člena ZVO-1). Prvi odstavek 82. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje
tudi za obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom
iz četrtega odstavka 68. člena tega zakona, ali za opravljanje
dejavnosti, če je s predpisi iz 17., 19. ali 20. člena tega zakona
določena obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja.
Drugi in tretji odstavek 82. člena ZVO-1 urejata začetek obratovanja naprave iz prvega odstavka tega člena ZVO-1, opredeljujeta trenutek, ko lahko njen upravljavec izvede spremembo
iz drugega odstavka 85. člena tega zakona, za katero je treba
spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, oziroma opredeljuje
trenutek začetka gradnje naprave, če obratovanje naprave ali
večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po
predpisih o graditvi objektov.28 Peti odstavek 82. člena ZVO-1
določa še, da mora investitor začetek gradnje prijaviti inšpekciji,
pristojni za varstvo okolja. člen 86 ZVO-1 ureja začetek obratovanja obrata29 iz 18. člena ZVO-1,30 opredeljuje trenutek, ko
lahko upravljavec obrata izvede spremembo iz tretjega odstavka 90. člena tega zakona, za katero je predpisana sprememba
o njegovi spremembi. Torej, kljub pravnomočnemu gradbenemu
dovoljenju gradnja ni mogoča, dokler ni pridobljeno pravnomočno
okoljevarstveno dovoljenje. Smisel tega pravila je v tem, da se ne
poseže v okolje ali naravo, kasneje pa okoljevarstveno dovoljenje
ne bi bilo pridobljeno in se dejavnost, za katero je bil objekt zgrajen, ne bi mogla izvajati. Narava ali okolje pa bi s posegom že bila
degradirana.
28 Drugi odstavek 82. člena ZVO-1 določa, da lahko naprava
iz prvega odstavka tega člena začne obratovati, njen upravljavec
pa lahko izvede spremembo iz drugega odstavka 85. člena tega
zakona, za katero je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali
pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.
Tretji odstavek 82. člena ZVO-1 določa, da se ne glede na
določbo prejšnjega odstavka v primeru, če obratovanje naprave
ali večja sprememba v njenem obratovanju zahteva gradnjo po
predpisih o graditvi objektov, gradnja lahko začne šele po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočne
odločbe o njegovi spremembi. Glej tudi prejšnjo opombo.
29 Obrat je celotno območje, ki ga upravlja isti upravljavec in
na katerem je ena ali več naprav, vključno s pripadajočo ali z njimi
povezano infrastrukturo in tehnološkimi procesi, v katerih se proizvajajo, skladiščijo ali kakorkoli drugače uporabljajo nevarne snovi,
in izpolnjuje predpisane pogoje za razvrstitev v obrate manjšega ali
večjega tveganja za okolje v skladu s predpisom iz 18. člena tega
zakona (9. točka 3. člena ZVO-1).
30 Člen 18 ZVO-1 določa:
»(1) Upravljavec mora pri upravljanju obrata izvesti vse ukrepe, potrebne za preprečevanje večje nesreče in za zmanjševanje
njenih posledic za ljudi in okolje.
(2) Upravljavec mora za obrat iz prejšnjega odstavka imeti
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom.
(3) Vlada določi:
1. vrste in količine nevarnih snovi,
2. merila za razvrstitev obratov v obrate večjega ali manjšega
tveganja za okolje,
3. vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in varnostnega poročila,
4. obveznost, roke in vsebino prijave obrata,
5. obveznost poročanja o večji nesreči in
6. druge ukrepe za preprečevanje večje nesreče in zmanjševanje njenih posledic.
(4) Vlada določi tudi merila za določitev najmanjše razdalje
med obratom in območji, na katerih se lahko stalno ali začasno
zadržuje večje število ljudi, pomembnejšo infrastrukturo državnega
ali lokalnega pomena in varovanimi ter zavarovanimi območji po
predpisih o ohranjanju narave, tehnične ukrepe in druge omejitve
rabe prostora, vključno z zahtevami za prilagoditev obstoječih
objektov, za primer spremembe okoljevarstvenega dovoljenja pa
tudi, kaj se šteje za znaten vpliv na preprečevanje večjih nesreč in
zmanjševanje njihovih posledic.
(5) Vlada določi tudi način obveščanja javnosti o nevarnosti
večje nesreče in način obveščanja drugih držav članic Evropske
unije ter drugih držav o obratih in možnih večjih nesrečah, ki bi
lahko vplivale na okolje na njihovem ozemlju.«
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okoljevarstvenega dovoljenja, oziroma opredeljuje trenutek
začetka gradnje, če obratovanje obrata ali večja sprememba
v njenem obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi
objektov (prvi in drugi odstavek 86. člena ZVO-1). Četrti odstavek 86. člena ZVO-1 določa, da mora investitor začetek
gradnje prijaviti inšpekciji, pristojni za varstvo okolja. Peti odstavek 86. člena ZVO-1 pa, da mora ne glede na določbe prejšnjih odstavkov upravljavec območja, ki postane obrat zaradi
razlogov, ki niso posledica spremenjenih dejavnosti ali naprav
na območju obratovanja, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v
roku, določenem v predpisu iz 18. člena tega zakona.
28. Predlagatelj zatrjuje, da so navedene določbe ZVO-1
v neskladju z Ustavo, ker od uveljavitve ZVO-1I ne določajo
več, da se okoljevarstveno dovoljenje izda za obdobje desetih
let od dneva začetka obratovanja naprave. Tako so pred uveljavitvijo ZVO-1I določali tretji odstavek 69. člena, četrti odstavek
82. člena in četrti odstavek 86. člena ZVO-1. Navedeno je
hkrati pomenilo, da je bila dolžnost upravljavca, da (pravočasno) zahteva podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja. Okoljevarstveno dovoljenje se je lahko podaljšalo, če je naprava ali
obrat ob izteku veljavnosti dovoljenja izpolnjevala pogoje, pod
katerimi se je okoljevarstveno dovoljenje podelilo.
29. Predlagatelj zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju z 39. členom Ustave. Časovno neomejena veljavnost
okoljevarstvenih dovoljenj naj bi močno okrnila nadzor javnosti
v postopkih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj. Prej veljavna
časovno omejena veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj, ki je
zahtevala izvedbo postopkov podaljševanja njihove veljavnosti,
je po mnenju predlagatelja zagotavljala kvalitativno intenzivnejši nadzor javnosti nad njihovo izdajo, kot ga zagotavlja veljavna
ureditev. Navedeno naj bi se kazalo tako v obsegu dostopa javnosti do podatkov o izpolnjevanju okoljskih standardov naprav
kot tudi glede možnosti sodelovanja javnosti v postopkih izdaje
okoljevarstvenih dovoljenj in njihovega podaljševanja.
30. ZVO-1 temelji na načelu javnosti (13. člen). Iz navedenega načela izhaja, da so (1) okoljski podatki javni, da (2)
ima vsakdo pravico dostopa do okoljskih podatkov skladno z
zakonom, da (3) ima javnost pravico sodelovati v postopkih
sprejemanja predpisov, politik, strategij, programov, planov in
načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja, skladno s tem zakonom, da (4) ima javnost pravico sodelovati v postopkih, ki
se nanašajo na plane, programe in posege v okolje v drugih
državah, ki bi lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji, skladno s tem zakonom, in da (5) ima javnost pravico sodelovati v
postopkih izdajanja konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na
posege v okolje, skladno s tem zakonom. Navedeno načelo je
v posameznih poglavjih ZVO-1 opredeljeno podrobneje glede
na vprašanja oziroma področje, ki ga urejajo.
31. Ustava v prvem odstavku 39. člena varuje pravico do
svobode izražanja. Navedena ustavna določba namreč zagotavlja svobodo izražanja misli, govora in javnega nastopanja,
tiska ter drugih oblik javnega obveščanja in izražanja ter da
vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema ter širi vesti in mnenja.
Drugi odstavek 39. člena Ustave pa določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu
utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.
32. Izpodbijane določbe ZVO-1 urejajo vprašanje začetka
obratovanja naprave, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Pri tem lahko javnost sodeluje. Da lahko sodeluje v postopkih pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja,
potrebuje informacijo o postopku. Dostop do informacij je nujen
pogoj za svobodo izražanja. V tem pogledu to vprašanje urejata
tudi prvi in drugi odstavek 39. člena Ustave. Sodelovanje javnosti pri okoljskem odločanju javnih oblasti na nadzakonski ravni
ureja tudi Aarhuška konvencija, ki izhaja iz pravice vsakogar,
da živi v okolju, primernem za njegovo zdravje in blaginjo, ter
hkrati dolžnost, da sam in skupaj z drugimi varuje in izboljšuje
okolje za sedanje in prihodnje generacije (sedma alineja preambule Aarhuške konvencije). Za obravnavani primer je pomembno, da temelji na predpostavki, da dostop do informacij in
udeležba javnosti pri odločanju na področju okolja povečujeta
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kakovost in izvajanje odločitev varovanja okolja, prispevata k
ozaveščanju javnosti o okoljskih vprašanjih, dajeta javnosti možnost, da izraža svoje interese, in omogočata organom javne
oblasti, da jih ustrezno upoštevajo (deveta alineja preambule
Aarhuške konvencije). Za uveljavitev navedene pravice oziroma izpolnjevanje dolžnosti organov javne oblasti Aarhuška
konvencija ureja pravico do dostopa do okoljskih informacij,
pravico do sodelovanja pri okoljskem odločanju in pravico do
pravnega varstva za zaščito prej navedenih pravic oziroma
za izpodbijanje dejanj in opustitev oseb zasebnega prava in
organov javne oblasti, ki kršijo okoljsko pravo. Navedeni trije
sklopi pravic tvorijo t. i. tri stebre Aarhuške konvencije.31 Sodelovanje javnosti pri okoljskem odločanju javnih oblasti, ki je
drugi steber Aarhuške konvencije, je v konvenciji urejeno na
treh ravneh. Aarhuška konvencija določa sodelovanje javnosti
pri odločanju o konkretnih posegih v okolje (6. člen), pri pripravi
načrtov, programov in politik v zvezi z okoljem (7. člen) ter pri
pripravi izvršilnih predpisov oziroma splošno veljavnih pravno
obvezujočih normativnih aktov, ki lahko pomembno vplivajo na
okolje (8. člen).32 Arhuška konvencija, kot akt mednarodnega
prava, ki zavezuje tako Republiko Slovenijo kot tudi EU, torej
ureja vprašanje dostopa do informacij in sodelovanja javnosti
pri odločanju v okoljskih zadevah natančneje kot Ustava.
33. Upoštevaje zahteve 8. člena in drugega odstavka
153. člena Ustave presoja Ustavno sodišče skladnost zakonskih določb s pravico do sodelovanja javnosti pri okoljskem
odločanju javnih oblasti z vidika zahtev Aarhuške konvencije.33
Ta najbolj podrobno ureja prav obveznosti javnih oblasti in
pravico javnosti v okviru sodelovanja pri odločanju o konkretnih
posegih v okolje (6. člen Aarhuške konvencije). Kot je bilo že
navedeno, temelji ZVO-1 na načelu javnosti.34 Sodelovanje javnosti pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja podrobneje ureja
v svojem 71. členu. Po tej določbi mora ministrstvo, pristojno
za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, ravnati tako v postopku
izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za naprave po 69. členu
ZVO-1 in njegove spremembe po 1. in 2. točki tretjega odstavka
77. člena ZVO-1 kot tudi v postopku po štirinajstem odstavku
77. člena ZVO-1 in 4. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1.
Sodelovanje javnosti pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za
druge naprave in dejavnosti ureja ZVO-1 v 83. členu, sodelovanje javnosti pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za obrat pa
ureja v 88. členu. Sodelovanje javnosti pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj ureja še več določb ZVO-1. Med drugim ZVO-1
v 78.a členu ureja tudi javno objavo kopije okoljevarstvenega
dovoljenja, odločbe o njegovi spremembi ali prenehanju. Glede na predstavljeno Ustavno sodišče šteje, da je sodelovanje
javnosti pri izdaji okoljevarstvenih dovoljenj po ZVO-1 urejeno
skladno z zahtevami Aarhuške konvencije. Za drugačno presojo ni videti razlogov. Tudi predlagatelj namreč le posplošeno
zatrjuje, da nova ureditev veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj
ne zagotavlja enakega vpliva javnosti v postopkih njihove izdaje kot ureditev pred uveljavitvijo ZVO-1I.
34. Predlagatelj trdi tudi, da so 69., 82. in 86. člen ZVO-1,
ker ne urejajo več časovne omejenosti okoljevarstvenih do31 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-43/13 z dne 9. 10. 2014
(Uradni list RS, št. 76/14), 14. točka obrazložitve.
32 Prav tam, 15. točka obrazložitve.
33 Primerjaj odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-43/13, 17. do
19. točka obrazložitve, št. U-I-406/06 z dne 29. 3. 2007 (Uradni list
RS, št. 33/07, in OdlUS XVI, 23), 18. točka obrazložitve, in št. U-I386/06 z dne 13. 3. 2008 (Uradni list RS, št. 32/08, in OdlUS XVII,
11), 8. in 9. točka obrazložitve.
34 Tako ZDIJZ kot ZVO-1 v pravni red Republike Slovenije
prenašata Direktivo 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in
o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14. 2. 2003).
Ker je ZVO-1 podrobnejši in določnejši (lex specialis) glede dostopa do informacij in sodelovanja javnosti pri postopkih za izdajo
okoljevarstvenih dovoljenj, se odločba osredotoča nanj. O razmerju
med ZVO-1 in ZDIJZ glej tudi U. Prepeluh Magajne v: L. Šturm (ur.),
nav. delo, 2011, str. 632.
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voljenj, s tem pa tudi ne cikličnega pregleda izpolnjevanja
pogojev, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, v neskladju
s pravico do zdravega življenjskega okolja iz 72. člena Ustave.
35. Po prvem odstavku 72. člena Ustave ima vsakdo v
skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.
Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon
določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih
dejavnosti (drugi odstavek 72. člena Ustave). Iz ustavnosodne
presoje izhaja, da se pravica do zdravega življenjskega okolja
varuje s standardi oziroma normami, ki zagotavljajo, da ne pride do vplivov na okolje, ki bi bili tako prekomerni, da bi ogrožali
zdravje ljudi.35 Do nedopustnih posegov v okolje lahko pride v
primeru, če gre pri omenjenih vplivih za čezmerne obremenitve
okolja.36 Sistemski zakon, ki ureja vprašanja pravice do zdravega življenjskega okolja, je ZVO-1.
36. Kot je mogoče razumeti predlagatelja, ta meni, da je
ustrezno raven varstva pravice do zdravega življenjskega okolja iz prvega odstavka 72. člena Ustave mogoče zagotoviti le
tako, da je veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj časovno omejena. Le tako se lahko, po njegovem mnenju, zagotovi ustrezen
reden pregled izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenj
oziroma da naprave, druge naprave in dejavnosti ter obrati, za
katere je predpisana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja,
redno izpolnjujejo okoljevarstvene zahteve.
37. ZVO-1 je do uveljavitve ZVO-1I določal, da se okoljevarstveno dovoljenje za naprave, druge naprave in dejavnosti ter obrate izda za obdobje desetih let od dneva začetka
obratovanja naprave. Okoljevarstveno dovoljenje se je lahko
podaljšalo, če je naprava, druga naprava, dejavnost ali obrat ob
izteku veljavnosti zanj izdanega dovoljenja izpolnjeval pogoje,
pod katerimi je bilo okoljevarstveno dovoljenje izdano. Upravljavec je zato moral v določenem roku pred iztekom veljavnosti
okoljevarstvenega dovoljenja zahtevati podaljšanje njegove veljavnosti.37 Z ZVO-1I je bila navedena ureditev opuščena. Vendar opustitev navedene ureditve ne pomeni, da okoljevarstvena
dovoljenja niso podvržena pregledom. ZVO-1 v 78. členu ureja
postopek preverjanja in spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti. Ta določba ministrstvu omogoča,
da v primerih, izrecno opredeljenih v tem členu, preveri okoljevarstveno dovoljenje in ga spremeni. Ureditev se smiselno
uporablja tudi za druge naprave in dejavnosti (drugi odstavek
85. člena ZVO-1). Poleg navedenega postopka ureja ZVO-1
tudi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja zaradi
spremembe naprave ali upravljavca (77. člen ZVO-1). Tudi ta
določba se smiselno uporablja za druge naprave in dejavnosti
(drugi odstavek 85. člena ZVO-1). Spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obrat ureja 90. člen ZVO-1. Ob tem je treba
dodati, da inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, ni pristojna le
za nadzor nasploh nad izvajanjem določb ZVO-1 in na njegovi
podlagi izdanih predpisov (prvi odstavek 150. člena ZVO-1),
ampak je vključena tudi v postopke preverjanja in spreminjanja
okoljevarstvenih dovoljenj. ZVO-1I je ureditev preverjanja in
spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti
dopolnil z dodatnim razlogom za preverjanje okoljevarstvenega dovoljenja in njegovo spremembo po uradni dolžnosti
(7. točka prvega odstavka 78. člena ZVO-1). Ta zagotavlja, da
ministrstvo na vsakih deset let preveri in po uradni dolžnosti
35 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-80/04 z dne
24. 11. 2005 (Uradni list RS, št. 109/05, in OdlUS XIV, 83), 5. točka
obrazložitve, in št. U-I-164/14 z dne 16. 11. 2017 (Uradni list RS,
št. 75/17, in OdlUS XXII, 13), 26. točka obrazložitve.
36 Glej odločbo št. U-I-80/04, 5. točka obrazložitve.
37 Če je upravljavec pravočasno (najkasneje šest mesecev
pred iztekom veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja) zahteval
podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja, se je štelo, da je to dovoljenje veljavno, dokler odločba o podaljšanju okoljevarstvenega
dovoljenja ni postala pravnomočna. Prejšnja ureditev je torej dopuščala molčeče podaljšanje (učinek pozitivnega molka organa).
Ne le, torej, da javnost ni sodelovala pri vprašanju podaljšanja, če
pristojni organ ni pravočasno podaljšal dovoljenja, ampak je to tudi
zadržalo veljavnost.
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spremeni okoljevarstveno dovoljenje, če to v tem času ni bilo
spremenjeno zaradi razlogov iz 77. člena ZVO-1 ali iz razlogov
iz 1. do 6. točke prvega odstavka 78. člena ZVO-1.
38. Taka ureditev po oceni Ustavnega sodišča ne zmanjšuje ravni varstva zdravega življenjskega okolja, kot naj bi jo,
po mnenju predlagatelja, zagotavljala prej veljavna ureditev.
Tudi nova ureditev zagotavlja, da bo ustreznost okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje po desetih letih preverjena. Raven
varstva zdravega življenjskega okolja ni manjša zato, ker javnost po desetih letih ni ponovno vključena v odločanje. Ne gre
namreč za nov postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. Ko je namreč okoljevarstveno dovoljenje pravnomočno,
morajo pristojni državni organi stalno preverjati (tudi preko
sistemov monitoringa) trajno in kontinuirano izpolnjevanje pogojev za okoljevarstveno dovoljenje. Odsotnost pravil o časovni
omejenosti ne pomeni, da se pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja po določenem času ne bi več spoštovali niti da okoljevarstvenega dovoljenja ne bi bilo treba prilagoditi spremembam,
ki izvirajo iz sfere imetnika okoljevarstvenega dovoljenja38 ali
zaradi spremembe pravil.39 Odsotnost pravil o časovni omejenosti okoljevarstvenega dovoljenja tudi ni neskladna s pravom
EU. Tudi to namreč izhaja iz zahtev po stalnem izpolnjevanju
pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja. Izpolnjevanje pogojev
za imetnika okoljevarstvenega dovoljenja pomeni, da ga ščiti
načelo pravne varnosti in da bo lahko dejavnost opravljal. Pravica javnosti do sodelovanja v okoljevarstvenih postopkih pa
tudi na mednarodni ravni in po pravu EU ne zahteva časovne
omejenosti okoljevarstvenih dovoljenj, temveč zahteva dostopnost informacij (tudi monitoringa izpolnjevanja zahtev iz okoljevarstvenih dovoljenj), ki tudi javnosti omogoča izvajati nadzor
nad izpolnjevanjem zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja.40
Dvomi o učinkovitosti nove ureditve preverjanja okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih izraža predlagatelj, ne da bi bili utemeljeni s
konkretnimi in resnimi ustavnopravnimi argumenti, ne morejo
privesti do drugačnega stališča. Glede na navedeno 69., 82. in
86. člen ZVO-1 niso v neskladju z 72. členom Ustave.
39. Predlagatelj zatrjuje, da so 69., 82. in 86. člen ZVO-1
tudi v neskladju z 71. členom Ustave. Ta očitek utemeljuje z navedbo, da je bil z odpravo časovne omejenosti okoljevarstvenih
dovoljenj odpravljen tudi ciklični pregled izpolnjevanja pogojev,
določenih v okoljevarstvenem dovoljenju. Uvedba trajnega okoljevarstvenega dovoljenja pa naj bi tudi slabila nadzor zainteresirane javnosti nad dogajanjem v napravah in obratih, ki so lahko
potencialno večji onesnaževalci okolja. Zaradi navedenega naj bi
bilo lahko smotrno izkoriščanje zemljišč resno ogroženo.
40. Prvi odstavek 71. člena Ustave določa, da zakon zaradi smotrnega izkoriščanja določa posebne pogoje za uporabo
zemljišč. V skladu z drugim odstavkom 71. člena Ustave zakon
določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč, tretji odstavek istega člena pa nalaga državi skrb za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih.
41. Da vprašanje časovne veljavnosti okoljevarstvenih
dovoljenj ne sega na področje zakonskega urejanja, ki ga
predvidevata drugi in tretji odstavek 71. člena Ustave, je jasno že iz njune vsebine. Enako pa velja tudi glede zakonske
ureditve, ki jo zapoveduje prvi odstavek 71. člena Ustave.
Posebne pogoje za uporabo zemljišč namreč ureja zakonodaja
s področja urejanja prostora in gradnje objektov.41 Navedeno
seveda ne pomeni, da zahteve varstva okolja niso pomembne
pri uresničevanju smotrnega izkoriščanja zemljišč, pomeni le,
da se zagotavljanje varstva te ustavnopravne dobrine v prvi
38 ZVO-1 ureja tudi primer, ko pri obratovanju naprave pride
do sprememb, ki zahtevajo spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Ta ureditev je predmet analize in presoje v nadaljevanju.
39 V tem primeru gre za preverjanje po uradni dolžnosti
(78. člen ZVO-1).
40 Glej tudi četrti odstavek 78.a člena ZVO-1.
41 Navedeni področji sedaj urejata Zakon o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in Gradbeni zakon (Uradni list
RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20 – GZ).
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vrsti uresničuje z ukrepi s področij urejanja prostora in gradnje
objektov.42 Tudi ta pravila zahtevajo uporabo ZVO-1, vendar ne
pravil o okoljevarstvenih dovoljenjih, temveč pravil o (celoviti)
presoji vplivov na okolje in izdajo okoljevarstvenih soglasij.
Kdaj je navedeni presoji treba izvesti za odgovor na očitek,
ni pomembno pojasnjevati, saj je bistveno to, da pravila o
okoljevarstvenih dovoljenjih, na katere se nanašajo očitki, niso
povezana s poseganjem na kmetijska zemljišča in varstvom teh
po 71. členu Ustave. Gre namreč za druge in ne za izpodbijane
zakonske določbe. Glede na navedeno izpodbijane določbe
niso v neskladju z 71. členom Ustave.
42. Člen 73 Ustave vzpostavlja okvir za ustavnopravno
varstvo naravne in kulturne dediščine. Ustavno sodišče je že
pojasnilo, da čeprav drugi odstavek 73. člena Ustave tega
ne določa izrecno, država obveznost, ki ji je naložena s to
določbo, lahko uresniči le z ustrezno zakonsko ureditvijo.43
Varstvo naravne in kulturne dediščine tako sistemsko urejata
Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 46/14, 31/18 in 82/20– ZON) in Zakon o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,
8/11, 90/12, 111/13 in 32/16 – ZVKD-1).
43. Predlagatelj meni, da izpodbijane določbe – ker ne
omejujejo več časovne veljavnosti okoljevarstvenih dovoljenj –
zmanjšujejo raven varstva dobrin, ki jih varuje 73. člen Ustave.
Utemeljitev zatrjevanega neskladja je utemeljena s splošnimi
in pavšalnimi očitki, ki ne zahtevajo opredelitve Ustavnega
sodišča. Tudi sicer pa že iz navedb predlagatelja izhaja, da je
zatrjevani vpliv, če sploh obstaja, lahko le posreden. Glede na
navedeno neskladje izpodbijanih določb s 73. členom Ustave
ni podano.
44. Predlagatelj očitka, da so izpodbijane določbe, ker
ne urejajo več omejene časovne veljavnosti okoljevarstvenih
dovoljenje, v neskladju s 74. členom Ustave, ne utemelji, zato
ga Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.
45. Glede na navedeno 69., 82. in 86. člen ZVO-1 niso v
neskladju z Ustavo.
Analiza izpodbijanih 74. in 77. člena ZVO-1 in presoja
ustavne skladnosti
46. Člen 74 ZVO-1 določa vsebino okoljevarstvenega
dovoljenja. Prvi odstavek tega člena določa, da morajo biti v
okoljevarstvenem dovoljenju zaradi zagotavljanja visoke stopnje varstva okolja kot celote določeni vsi ukrepi in pogoji za
izpolnitev splošnih zahtev iz prvega odstavka 70. člena tega
zakona in drugih, za obratovanje naprave predpisanih okoljevarstvenih zahtev. Drugi odstavek 74. člena ZVO-1 določa, kaj
zlasti vsebuje okoljevarstveno dovoljenje (tj. opis naprave, za
katero je okoljevarstveno dovoljenje izdano, vključno z opisom
dejavnosti ter zmogljivosti naprave in značilnosti območja naprave, določitev mejnih vrednosti emisij v okolje, določitev ukrepov
za varstvo okolja in drugih pogojev obratovanja naprave idr.).44
42
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43 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-297/08 z dne
7. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 30/11, in OdlUS XIX, 20), 28. točka
obrazložitve, in št. U-I-195/16 z dne 17. 9. 2020 (Uradni list RS,
št. 134/20), 20. točka obrazložitve.
44 Četrti do deveti odstavek 74. člena ZVO-1 določajo:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko mejne
vrednosti emisij iz prejšnjega odstavka dopolnijo ali nadomestijo z
enakovrednimi parametri in tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo enako
raven varstva okolja, kot bi bila dosežena z določitvijo mejnih vrednosti emisij v skladu z zaključki o BAT ali s predpisi iz 17. člena
tega zakona.
(5) Če mejne vrednosti iz 2. točke drugega odstavka tega člena ali ukrepi in drugi pogoji obratovanja naprave iz 4. točke drugega
odstavka tega člena niso predpisani ali za njih še ni uveljavljen zaključek o BAT, se določijo na podlagi referenčnega dokumenta BAT.
(6) Če mora upravljavec naprave pripraviti izhodiščno poročilo iz četrtega odstavka 70. člena tega zakona, ministrstvo v
okoljevarstvenem dovoljenju potrdi njegovo predložitev in določi
obveznost iz drugega odstavka 81. člena tega zakona.
(7) Če so zaradi predpisanih zahtev v zvezi z ohranjanjem ali
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Tretji odstavek istega člena določa, da se mejne vrednosti emisij
iz 2. točke prejšnjega odstavka določijo na podlagi ravni emisij
iz zaključkov o BAT ali na podlagi predpisov iz 17. člena ZVO-1,
tako da se dosežena raven varstva okolja ne poslabša, pogoji in
ukrepi iz 3. točke prejšnjega odstavka pa na podlagi predpisov iz
17., 19. in 20. člena tega zakona ali zaključkov o BAT, prav tako z
namenom, da se dosežena raven varstva okolja ne poslabša, pri
čemer se upoštevajo tudi tehnične značilnosti naprave, možnost
prehajanja emisij iz enega dela okolja v drugega, ne da bi bila
zahtevana uporaba določene tehnike ali tehnologije.45 Deseti do
dvanajsti odstavek 74. člena ZVO-1 urejajo možnost določitve
manj strogih mejnih vrednosti emisij.
47. Člen 77 ZVO-1 ureja spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja. Upravljavec mora vsako nameravano spremembo
v obratovanju naprave iz 68. člena tega zakona, ki je povezana
z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje,
ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti46 ministrstvu
(prvi odstavek 77. člena ZVO-1). Ministrstvo na podlagi prijave
iz prvega odstavka 77. člena ZVO-1 in ob smiselni uporabi 51.
in 51.a člena tega zakona v dveh mesecih od vložitve popolne
prijave s sklepom ugotovi, da: (1) je nameravana sprememba
večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter
pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno
dovoljenje, (2) je nameravana sprememba večja, vendar zanjo
ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno
dovoljenje, (3) nameravana sprememba ni večja, vendar je
treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
(4) nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi
nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali (5) zaradi nameravane
spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja
(tretji odstavek 77. člena ZVO-1).47 Ministrstvo objavi sklep
izboljšanjem kakovosti okolja na območju naprave zahtevani strožji
pogoji za njeno obratovanje, kot so dosegljivi z uporabo najboljših
razpoložljivih tehnik, ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi dodatne ukrepe in pogoje.
(8) Če je naprava vključena v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v skladu s tem zakonom, se v okoljevarstvenem
dovoljenju za te emisije ne določijo dopustne vrednosti, razen če
je to potrebno zaradi predpisanih zahtev iz prejšnjega odstavka na
območju naprave.
(9) Ministrstvo zavrže vlogo za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja, če upravljavec za napravo, za katero zahteva okoljevarstveno dovoljenje, nima pravnomočnega okoljevarstvenega
soglasja, kadar je to zahtevano.«
45 Trinajsti odstavek 74. člena ZVO-1 določa, da Vlada predpiše podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja iz drugega
odstavka tega člena in merila za določanje najboljših razpoložljivih
tehnik iz petega odstavka tega člena.
46 Prijava mora glede naprave vsebovati opis njenih sprememb in opis mogočih pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja, glede upravljavca pa le navedbo
sprememb. Če sprememba naprave obsega tudi spremembo območja naprave oziroma določene nevarne snovi, mora prijava iz
prejšnjega odstavka vsebovati dopolnitev izhodiščnega poročila
iz četrtega odstavka 70. člena ZVO-1 s podatki, ki se nanašajo
na novo območje naprave oziroma novo določeno nevarno snov.
Ministrstvo lahko upravljavca pozove, naj prijavo dopolni. Če upravljavec prijave ne dopolni, se šteje, da jo je umaknil in od nameravane spremembe odstopil, ministrstvo pa izda sklep o ustavitvi
postopka ter ga objavi na enotnem državnem portalu e-uprava in
pošlje pristojni inšpekciji (drugi odstavek 77. člena ZVO-1).
47 Peti do trinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določajo:
»(5) V primeru iz 1. točke tretjega odstavka tega člena lahko
upravljavec naprave vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. in 70. člena tega
zakona, presoja vplivov nameravane spremembe na okolje pa
se izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za
spremembo v skladu z 92. členom tega zakona.
(6) V primeru iz 2. točke tretjega odstavka tega člena lahko
upravljavec naprave vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona.

Uradni list Republike Slovenije
iz tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 na enotnem državnem
portalu e-uprava in na svoji spletni strani ter ga pošlje pristojni
inšpekciji (četrti odstavek 77. člena ZVO-1). Po štirinajstem
odstavku 77. člena ZVO-1 lahko upravljavec naprave ne glede
na določbe prejšnjih odstavkov zaprosi ministrstvo za določitev
manj strogih mejnih vrednosti v skladu z enajstim odstavkom
74. člena tega zakona, ministrstvo pa mu v roku iz osmega
odstavka tega člena spremeni dovoljenje, če so izpolnjeni pogoji iz desetega, enajstega in dvanajstega odstavka 74. člena
tega zakona.
48. Predlagatelj na več mestih v zahtevi navaja, da izpodbija 74. in 77. člen ZVO-1 v celoti, hkrati pa na nekaterih
mestih v zahtevi zatrjuje protiustavnost posameznih določb iz
navedenih členov. Glede na to, da iz vsebine njegovih navedb
izhaja, da se mu zdi posebej sporna možnost določitve manj
strogih mejnih vrednosti emisij, je Ustavno sodišče štelo, da
izpodbija deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena in štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1.
49. Deseti odstavek 74. člena ZVO-1 določa, da lahko ministrstvo ne glede na tretji odstavek tega člena določi manj stroge mejne vrednosti emisij, kot se določijo na podlagi ravni emisij iz zaključkov o BAT, če se ne povzroči znatno onesnaženje
in se ohranja visoka raven varstva okolja kot celote, pri čemer
(7) Če ministrstvo na podlagi vloge iz petega ali šestega
odstavka tega člena začne odločati o izdaji spremenjenega okoljevarstvenega dovoljenja, o tem pisno obvesti pristojno inšpekcijo,
ta pa opravi izredni inšpekcijski pregled naprave, o tem pripravi
poročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu. Če
pristojna inšpekcija ob izrednem inšpekcijskem pregledu ugotovi,
da naprava ne deluje v skladu s predpisi, in o tem izda odločbo,
ministrstvo postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja
prekine do izvršitve inšpekcijske odločbe.
(8) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz petega in šestega odstavka tega člena v treh mesecih od
vložitve popolne vloge, pri čemer se rok iz prejšnjega odstavka
ne šteje v rok za izdajo odločbe, ob izdaji inšpekcijske odločbe iz
prejšnjega odstavka pa v treh mesecih od prejema obvestila o njeni
izvršitvi, ki ga pristojna inšpekcija pošlje ministrstvu.
(9) Z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz petega odstavka
tega člena se šteje, da je dano tudi okoljevarstveno soglasje, pri
določitvi vsebine okoljevarstvenega dovoljenja pa se smiselno
uporabljajo tudi določbe 61. člena tega zakona, ki se nanašajo na
vsebino okoljevarstvenega soglasja.
(10) V primeru iz 3. točke tretjega odstavka tega člena lahko
upravljavec naprave vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 57. in 70. člena tega
zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave,
presoja vplivov nameravane spremembe na okolje pa se izvede v
postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembo v
skladu z 92. členom tega zakona.
(11) V primeru iz 4. točke tretjega odstavka tega člena lahko
upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen
elaborata o določitvi vplivnega območja naprave.
(12) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka v 30 dneh od prejema popolne
vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena tega zakona
in drugega do četrtega odstavka 73. člena tega zakona.
(13) Ministrstvo odloči v roku in na način iz prejšnjega odstavka tudi v primeru spremembe firme ali sedeža upravljavca.«
Petnajsti do sedemnajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določajo:
»(15) Ministrstvo razveljavi okoljevarstveno dovoljenje, izdano enemu upravljavcu za več naprav na podlagi drugega odstavka
68. člena tega zakona, če se spremeni njihova posest, in izda novo
okoljevarstveno dovoljenje novim upravljavcem v roku in na način
iz dvanajstega odstavka tega člena.
(16) Ministrstvo pošlje odločbe iz osmega, dvanajstega, trinajstega in štirinajstega odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji
in občini, na katere območju je naprava.
(17) Če zaradi nameravane spremembe naprava ne izpolnjuje več pogojev, določenih v predpisu iz četrtega odstavka 68. člena
tega zakona, ministrstvo okoljevarstveno razveljavi in izda novo
okoljevarstveno dovoljenje v skladu z določbami 84. člena tega
zakona, če je v predpisih iz 17., 19. ali 20. člena tega zakona
za spremenjeno napravo zahtevana pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja.«
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ta mejna vrednost ne sme presegati mejnih vrednosti emisij,
predpisanih na podlagi 17. člena tega zakona. Enajsti odstavek
74. člena ZVO-1 določa, da se mejne vrednosti iz prejšnjega
odstavka lahko določijo, če je iz ocene upravljavca naprave
razvidno, da bi doseganje ravni emisij, povezanih z najboljšimi
razpoložljivimi tehnikami, kot so opisane v zaključkih o BAT,
povzročilo nesorazmerno višje stroške v primerjavi s koristmi
za okolje zaradi geografskega položaja ali lokalnih okoljskih
pogojev naprave ali njenih tehničnih značilnosti. Ocena mora
biti izdelana v skladu z referenčnimi dokumenti BAT in drugimi
dokumenti, ki jih v zvezi z določanjem mejnih vrednosti emisij in
tehničnih ukrepov objavi Evropska komisija. Dvanajsti odstavek
74. člena ZVO-1 pa določa, da manj strogih mejnih vrednosti
emisij iz desetega odstavka tega člena ni mogoče določiti, če
bi bilo s tem ogroženo doseganje standardov kakovosti okolja
iz 23. člena tega zakona ali če se naprava nahaja na območju
iz 24. člena tega zakona. Štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1
ureja možnost zahtevati določitev manj strogih mejnih vrednosti
emisij v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po
pogojih iz desetega do dvanajstega odstavka 74. člena ZVO-1.
50. Predlagatelj navedeni ureditvi očita, da je protiustavno
nejasna in nedoločna, ker naj bi bili pogoji, na podlagi katerih bi
se lahko možnost določitve manj strogih mejnih vrednosti emisij
uporabila v praksi, nejasni oziroma ne dovolj natančno določeni, in da je protiustavno nejasna in nedoločna, ker vsebuje nedoločne pravne pojme, katerih razlaga bo po njegovem mnenju
privedla do preširoke uporabe navedene možnosti. Predlagatelj
meni, da je ubeseditev možnosti določitve manj strogih mejnih
vrednosti emisij v desetem do dvanajstem odstavku 74. člena
ZVO-1 preohlapna, preširoka.
51. Po ustaljeni ustavnosodni presoji načelo jasnosti in
pomenske določljivosti predpisov, ki je eno izmed načel pravne
države iz 2. člena Ustave, ne zahteva, 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 prav tako
eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave, postane predpis
sporen takrat, kadar s pomočjo pravil o razlagi ni mogoče priti
do njegove jasne vsebine. Predpis torej izpolnjuje zahteve po
jasnosti in pomenski določljivosti predpisov, če je mogoče z
ustaljenimi metodami razlage ugotoviti njegovo vsebino in je
na ta način ravnanje organov, ki ga ti morajo izvajati, določno
in predvidljivo.48
52. Predlagateljev očitek, da je izpodbijana ureditev, ki
omogoča določitev manj strogih mejnih vrednosti emisij, premalo določna in jasna, ne drži. Izpodbijana ureditev ministrstvu
omogoča, da v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja
oziroma v postopku njegove spremembe na zahtevo upravljavca naprave določi manj stroge vrednosti emisij, pri čemer pa
deseti do dvanajsti odstavek 74. člena ZVO-1 povsem jasno
določajo okvir možne uporabe te določbe. Iz navedenih določb
tako izhaja, da bo zahtevi po določitvi manj strogih mejnih vrednosti lahko ugodeno le, če te ne bodo presegale emisij, ki jih
vlada predpiše na podlagi 17. člena ZVO-1. Pri čemer (sploh)
ne bodo smele biti določene na območjih, ki so na podlagi
24. člena ZVO-1 razglašena za degradirana, kakor tudi ne na
območjih, kjer bi zaradi manj strogih mejnih vrednosti lahko
prišlo do ogrožanja standardov kakovosti okolja, predpisanih
na podlagi 23. člena ZVO-1.
53. Predlagatelj meni, da je z vidika načela jasnosti in
pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave sporna
tudi uporaba nedoločnih pravnih pojmov v desetem in enajstem
odstavku 74. člena ZVO-1. Po ustaljeni ustavnosodni presoji
uporaba nedoločnih pravnih pojmov sama po sebi ne pomeni
kršitve 2. člena Ustave,49 pri tem pa je pomembno, da stopnja
48 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-28/16 z dne 12. 5.
2016 (Uradni list RS, št. 42/16, in OdlUS XXI, 25), 15. točka obrazložitve.
49 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-220/03 z dne
13. 10. 2004 (Uradni list RS, št. 123/04 in 11/06 – popr., ter OdlUS
XIII, 61), 29. točka obrazložitve.
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nedoločnosti pravnega pojma ni previsoka.50 Bistvo nedoločnih
pravnih pojmov je, da jih zakonodajalec v opisu abstraktnega
dejanskega stanja uporabi tedaj, ko želi z njimi zajeti različne dejanske dogodke in stanja, ki imajo skupno pomensko
vsebino. Naloga pristojnega organa pa je, da v konkretnem
primeru nedoločne pravne pojme napolni z vsebino, ki bo
skladna z Ustavo, zakoni in pravom EU.51 Navedeno pomeni,
da bo pristojni upravni organ v vsakem posameznem primeru
posebej glede na okoliščine primera ugotavljal, ali je manj
stroge vrednosti sploh mogoče določiti, in če to je mogoče, ali
je upravljavec naprave izkazal, da bi doseganje ravni emisij,
povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, kot so opisane v zaključkih o BAT, povzročilo nesorazmerno višje stroške
v primerjavi s koristmi za okolje zaradi geografskega položaja
ali lokalnih okoljskih pogojev naprave ali njenih tehničnih značilnosti. Ne gre pozabiti, da se manj stroge vrednosti emisij določajo v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja oziroma
njegove spremembe, v katerem sodeluje tudi zainteresirana
javnost.52 Pristojni upravni organ bo določitev manj strogih
vrednosti moral utemeljiti. Njegova odločitev pa bo lahko podvržena tudi sodni kontroli. Glede na predlagateljevo utemeljitev
obravnavanih očitkov pa je treba dodati še, da ni mogoče vnaprej posplošeno predvidevati, da bo pristojni organ nedoločne
pravne pojme razlagal na način, ki ne bo skladen z Ustavo (in
v tem primeru tudi s pravom EU), oziroma da bo pri tem ravnal
arbitrarno. Na takšen način ni mogoče utemeljiti neskladja z
2. členom Ustave. 53 Glede na navedeno deseti do dvanajsti
odstavek 74. člena in štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1,
ki se glede možnosti določitve manj strogih mejnih vrednosti
emisij sklicuje na pogoje iz navedenih določb 74. člena ZVO-1,
niso v neskladju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti
predpisov iz 2. člena Ustave.
54. Predlagatelj zatrjuje, da je možnost določitve manj
strogih mejnih vrednosti, urejena v desetem, enajstem in dvanajstem odstavku 74. člena ter štirinajstem odstavku 77. člena
ZVO-1, v neskladju z 71., 72. in 73. členom Ustave. Zatrjevane
protiustavnosti utemeljuje s pavšalnimi in splošnimi očitki. Tudi
sicer pa iz njegovih očitkov izhaja, da navedene protiustavnosti
vidi kot posledico kršitve načela jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave. S tem zatrjevanih protiustavnosti ne more utemeljiti. Ker drugih samostojnih razlogov
za očitana neskladja ne navaja, Ustavno sodišče ugotavlja,
da deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena ter štirinajsti
odstavek 77. člena ZVO-1 niso v neskladju z 71., 72. in 73. členom Ustave. Predlagatelj izpodbijani ureditvi očita še, da je v
neskladju s 74. členom Ustave. Utemeljitev tega očitka je v tem
delu, poleg pavšalnosti in splošnosti, tudi nerazumljiva. Zgolj
to, da izpodbijana ureditev omogoča določitev manj strogih
vrednosti emisij, še ne pomeni, da s tem hkrati omogoča upravljavcu naprave izvajanje gospodarske dejavnosti v nasprotju
z javno koristjo. Izpodbijana ureditev zato tudi ni v neskladju s
74. členom Ustave.
55. Glede na navedeno deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. člena in štirinajsti odstavek 77. člena ZVO-1 niso v
neskladju z Ustavo.
56. Ustavno sodišče ocenjuje, da se kljub postopku presoje ustreznosti prenosa Direktive 2010/75/EU, ki ga je Evropska
50 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-304/04 z dne
17. 2. 2005, 8. točka obrazložitve, in odločbo Ustavnega sodišča
št. U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 46/10, in OdlUS
XIX, 4), 152. točka obrazložitve.
51 Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-2012/08 z dne 5. 3.
2009 (Uradni list RS, št. 22/09, in OdlUS XVIII, 65) sprejelo stališče, da je treba zakonske pojme, ki pomenijo izvajanje prava EU,
razlagati v skladu z namenom, ki ga določa pravo EU (načelo skladne razlage). Primerjaj odločbo št. U-I-155/11 z dne 18. 12. 2013
(Uradni list RS, št. 114/13, in OdlUS XX, 12), 30. točka obrazložitve.
52 To ne velja za primere, ko nameravana sprememba ni
večja (enajsti in dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1).
53 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-257/09 z dne
14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 37/11), 59. točka obrazložitve.

Stran

9428 /

Št.

163 / 15. 10. 2021

komisija sprožila proti Republiki Sloveniji iz razlogov, obrazloženih v B. – I. delu te odločbe, ne postavlja vprašanje sprožitve
postopka za predhodno odločanje Sodišča EU po 267. členu
PDEU. Kot je pojasnjeno v 21. točki obrazložitve te odločbe, se
tudi očitki Evropske komisije razlikujejo od očitkov predlagatelja
v tem postopku.
C.
57. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – ZUstS)
v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnica in sodniki
dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa,
Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) in Marko Šorli.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Uradni list Republike Slovenije

SODNI SVET
3180.

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 2. seji 2. septembra 2021 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške funkcije
Simoni Prosen, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v
Škofji Loki, preneha sodniška funkcija 11. 10. 2021 iz razloga
po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.

Dr. Rajko Knez
predsednik

BANKA SLOVENIJE
3179.

Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev
ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije
v prodajo in obtok

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter petega odstavka 5. člena in 10. člena
Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07)
izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju zbirateljskih kovancev
ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije
v prodajo in obtok
1. člen
Banka Slovenije bo 25. oktobra 2021 dala v prodajo in obtok zbirateljske kovance, ki jih bo izdala Republika Slovenije ob
30. obletnici državnosti Republike Slovenije. Izdani bodo zlatniki
z nominalno vrednostjo 100 eurov, srebrniki z nominalno vrednostjo 30 eurov in dvokovinski zbirateljski kovanci z nominalno
vrednostjo 3 eure. Obseg in znamenja zbirateljskih kovancev so
določeni z Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 101/21).
2. člen
Prodajna cena zlatnikov in srebrnikov iz prejšnjega člena
bo višja od njihove nominalne vrednosti in jo bo Banka Slovenije objavila na svoji spletni strani preden bodo zbirateljski
kovanci dani v prodajo in obtok.
3. člen
Dvokovinski zbirateljski kovanci iz 1. člena tega sklepa
bodo v prodaji po njihovi nominalni vrednosti.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0.03.4-10/2021-3
Ljubljana, dne 5. oktobra 2021
Dr. Primož Dolenc
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3181.

Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 2. seji 2. septembra 2021 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške funkcije
Mag. Urški Klakočar Zupančič, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v Ljubljani, je prenehala sodniška funkcija 31. 8.
2021 iz razloga po 6. točki prvega odstavka 74. člena Zakona
o sodniški službi.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3182.

Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 2. seji 2. septembra 2021 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške funkcije
Miru Lešniku, višjemu sodniku svetniku na Višjem sodišču
v Mariboru, preneha sodniška funkcija 28. 2. 2022 iz razloga
po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3183.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede na Državni revizijski komisiji
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ura-

Uradni list Republike Slovenije
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) in na podlagi 18. točke tretjega odstavka 10. člena Poslovnika Državne revizijske komisije
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS,
št. 55/12, 99/13 in 78/18) izdajam
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Akt o spremembah in dopolnitvah
Minimalnih standardov za izvolitev v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih
zavodih

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega
odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20
– ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) na 167. seji dne 30. septembra 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede
na Državni revizijski komisiji za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil

AKT
o spremembah in dopolnitvah Minimalnih
standardov za izvolitev v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev na visokošolskih zavodih

1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 77/08; v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev) se
v 5. členu v prvem odstavku pred prvim stavkom doda nov
prvi stavek, ki se glasi: »Postopek preverjanja izpolnjevanja
pogojev se izvede vsako leto do 15. novembra za vse javne
uslužbence.«.

1. člen
V Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/10, 17/11
in 91/20; v nadaljevanju: minimalni standardi) se 2. člen dopolni
tako, da se:
1. na koncu drugega odstavka za piko doda naslednje
besedilo:
»Kot zahtevnejše pogoje se lahko določi:
– kakovostni pogoji: zahteva višjih faktorjev vpliva revij za
izvolitve v posamezen naziv, določitev objave monografije kot
obveznega pogoja za izvolitev v humanistiki, strožje zahteve
za druge znanstvene, pedagoške in strokovne dosežke, ki so
določeni v 25. in 28. členu, in
– količinski pogoji: zahtevano višje število znanstvenih
člankov za izvolitev v naziv, ipd..«
2. Dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Visokošolski zavodi lahko v lastnih merilih za izvolitev v
naziv podrobneje razdelajo značilnosti za posamezna področja izvolitev (naravoslovje in matematika, tehnika, medicina,
biotehnika, družboslovje, humanistika in umetnost). V lastnih
merilih za izvolitev visokošolski zavodi podrobneje razdelajo
tudi druge pedagoške in strokovne dosežke, ki so določeni v
25. in 28. členu.
Postopek presoje kandidata za izvolitev mora temeljiti
na oceni kakovosti del kandidata in ne izključno na faktorjih
vpliva revij, kjer so dela objavljena. Z namenom utemeljene
presoje odmevnosti in relevantnosti posameznih znanstvenih
objav, kandidat za izvolitev v naziv za svoje znanstvene objave
predloži podatke o odmevnosti del (npr. WoS, Scopus, Google
Scholar, Google Books, H-indeks, prenesene objave v elektronski obliki, altmetrijski podatki, ki se nanašajo na omembe v
družbenih omrežjih in množičnih medijih …).«

2. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »15 dni po roku
iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika« nadomesti z
besedilom »30. novembra«.
3. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) 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.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika o
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni
revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
(Uradni list RS, št. 77/08), se za javne uslužbence, ki jim je
napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno
2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno
ob upoštevanju spremenjenih 5., 7. in 8. člena Pravilnika o
napredovanju javnih uslužbencev.
(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za
napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega
odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti
javnih uslužbencev za leto 2020.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0200-3/2008-2
Ljubljana, dne 13. oktobra 2021
Samo Červek
predsednik Državne revizijske komisije

2. člen
V 4. členu se v tretjem odstavku besedi »treh let« nadomestita z besedami »določeno s statutom«.
3. člen
V 15. členu se v četrti alineji za besedo »ocenami« doda
beseda »nepristranskih«, za besedo »poročevalcev« pa besedilo »z ustreznega področja ali podpodročja«.
19. člen se črta.

4. člen

5. člen
V 25. členu se:
1. pri kakovostnih pogojih v peti alineji drugega odstavka
črta besedilo », kjer mentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno
zavrnjene doktorske disertacije«;
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2. za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti, peti in
šesti odstavek, ki se glasijo:
»Za neprekinjeno 3-mesečno delovanje v tujini iz druge
alineje drugega odstavka se šteje/jo tudi:
– delovanje v tujini, ki je bilo prekinjeno zaradi epidemije
korona virusa SARS-Cov-2. Kandidat lahko v tem primeru
3-mesečno delovanje v tujini izpolni v delih v skupnem trajanju
najmanj 3 mesecev;
– izkazani rezultati mednarodnega delovanja kandidata v
času epidemije korona virusa SARS-Cov-2 v letih 2020, 2021
in 2022 (npr. skupni članek, ki je rezultat mednarodnega sodelovanja, prijava skupnega mednarodnega projekta, izvajanje
celotnega predmeta na tuji univerzi ali podobno.) Kandidat
mora predložiti podroben opis mednarodnih aktivnosti in načina
njihove izvedbe, iz katerega je razvidno, da je z mednarodnim
delovanjem dosežen namen zahteve po neprekinjenem delovanju v tujem okolju (vpetost oziroma spoznavanje z delovanjem tuje univerze oziroma druge inštitucije, prenos dobrih
praks) in da je bilo tako delovanje primerljivo z neprekinjenim
delovanjem na tuji univerzi ali raziskovalni oziroma pomembni
umetniški ustanovi.
Količinski pogoji:
− je objavil vsaj 10 člankov (od tega najmanj 5 od zadnje
izvolitve v nižji naziv), pri katerih je prvi ali vodilni avtor (oziroma dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden
prispevku prvega ali vodilnega avtorja); od tega mora biti najmanj 6 člankov objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI,
AHCI ali v Scopus (za družboslovje in humanistiko). Največ dva
članka sta lahko kratka znanstvena prispevka.
Najmanj 1 članek mora biti objavljen v revijah, indeksiranih
v SSCI, SCI z IF ali Scopus s Snip (d,h) v zgornji polovici revij iz
področij po razvrstitvi WOS ali Scopus. Na posameznih področjih in disciplinah se kot objava v zgornji polovici revij iz področij
po razvrstitvi WOS ali Scopus lahko upošteva tudi uvrstitev
znotraj posamezne discipline, pri čemer se uvrstitev preračuna
znotraj seznama revij, ki so uvrščene v to disciplino. Če se ista
revija pojavlja na več področjih, se upošteva višja uvrstitev.
Kandidat lahko največ 4 članke iz četrtega odstavka tega
člena, ki pa ne nadomeščajo obveznih člankov, objavljenih v
revijah, indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI ali v Scopus, nadomesti s/z:
a) drugimi znanstvenimi dosežki:
– članki objavljenimi v revijah, ki so uvrščene na seznam
revij ali bibliografskih baz, ki ga pripravi visokošolski zavod in
potrdi senat visokošolskega zavoda.
– znanstveno monografijo. Avtorstvo monografije nadomešča 2 znanstvena članka.
– objavo dela znanstvene monografije. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.
– objavo v zborniku s področja humanistike in družboslovja. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.
b) Pedagoškimi dosežki:
– univerzitetni učbenik, srednješolski učbenik ali poljudnoznanstveno monografijo s terminološkimi slovarji. Avtorstvo
učbenika ali monografije nadomešča 2 znanstvena članka.
– delom univerzitetnega ali srednješolskega učbenika.
Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.
– drugimi pedagoškimi dosežki, ki jih visokošolski zavodi
določijo v lastnih merilih za izvolitev v naziv kot na primer: javno objavo cikla predavanj v trajanju najmanj 20 ur, pri čemer
spletni cikel predavanj vsebuje tudi praktične izobraževalne
vsebine, ki se uporabljajo v učnem procesu (npr.: eksperiment,
izseki iz prakse …); inovativno in dokumentirano oblikovanje
pedagoškega načrta z uporabo e–izobraževanja (npr.: učenje v
množici, učna analitika, navidezna resničnost, mobilno učenje,
resno igranje, oblikovalsko razmišljanje …); pripravo novega
študijskega programa oziroma predmeta v okviru programa, ki
se izvaja vsaj dve leti; vključevanje mednarodne razsežnosti
v učni proces v okviru priprave mednarodnega študijskega
programa oziroma sodelovanja pri pripravi skupnega študijskega programa, poučevanja tujih študentov v tujem jeziku ali
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sodelovanja pri avtorstvu in vodenju evropskih in mednarodnih
izobraževalnih projektov, s katerimi se je kandidat najmanj
petkrat v zadnjih treh letih udeležil mednarodnih usposabljanj,
izobraževanj in srečanj skozi različne evropske in mednarodne programe. Posamezen pedagoški dosežek nadomešča 1
znanstveni članek.
c) vrhunski strokovni ali športnimi dosežki:
– strokovno monografijo. Avtorstvo monografije nadomešča 2 znanstvena članka.
– podeljenim patentom (sorto, pasmo) s preizkusom. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.
– objavo dela strokovne monografije. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.
– prenosom tehnologij. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.
– drugimi strokovnimi dosežki, ki jih visokošolski zavodi
določijo v lastnih merilih za izvolitev v naziv kot na primer:
vodenje domačega ali tujega programa ali projekta ARRS ali
drugega raziskovalnega, razvojnega ali akademsko relevantnega projekta primerljive kakovosti in velikosti, pri čemer relevantnost, primerljivosti in kakovost opredeli visokošolski zavod
sam; vsaj dveletno vodenje ustanove, katere dejavnost je povezana s področjem izvolitve v naziv; drugi strokovni dosežki
s posameznega področja, ki jih kot take opredeli visokošolski
zavod (npr. prenos znanja v prakso, uvedba nove klinične
prakse, dosežek na zakonodajnem področju idr.). Izpolnjen 1
od strokovnih ali športnih dosežkov nadomešča 1 znanstveni
članek.«
3. Dosedanji tretji in četrti odstavek se črtata.
6. člen
V 28. členu se:
1. pri kakovostnih pogojih v peti alineji drugega odstavka
črta besedilo », kjer somentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije«;
2. v tretjem odstavku:
– besedilo »v letih 2020 in 2021« nadomesti z besedilom
»v letih 2020, 2021 in 2022«;
– zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Upošteva se dokumentacija, s katero kandidat izkazuje dogovore
s tujo institucijo, da bo delovanje na tej instituciji uresničeno,
takoj ko bo mogoče. Pogoj neprekinjenega delovanja v tujini
mora kandidat izpolniti pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali pri
izvolitvi v višji naziv.«
3. V četrtem odstavku zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Kandidat lahko v tem primeru 3-mesečno
delovanje v tujini izpolni v delih v skupnem trajanju najmanj
3 mesecev.«
4. Za četrtim odstavkom dodajo novi peti, šesti in sedmi
odstavek, ki se glasijo:
»Količinski pogoji:
– je objavil vsaj 5 člankov (od tega najmanj 3 od zadnje
izvolitve v nižji naziv), pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor
(oziroma dokazuje, da je njegov prispevek k članku enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja), od tega morajo biti
najmanj 3 članki objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI,
AHCI ali v Scopus (za družboslovje in humanistiko). Največ en
članek je lahko kratek znanstveni prispevek.
Najmanj 1 članek mora biti objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF, ali Scopus s Snip (d,h) v zgornjih treh
četrtinah revij iz področij po razvrstitvi WOS ali Scopus. Na posameznih področjih in disciplinah se kot objava v zgornjih treh
četrtinah revij iz področij po razvrstitvi WOS ali Scopus lahko
upošteva tudi uvrstitev znotraj posamezne discipline, pri čemer
se uvrstitev preračuna znotraj seznama revij, ki so uvrščene
v to disciplino. Če se ista revija pojavlja na več področjih, se
upošteva višja uvrstitev.
Kandidat lahko največ 2 članka iz petega odstavka tega
člena, ki pa ne nadomeščata obveznih člankov, objavljenih v
revijah, indeksiranih v SSCI in SCI v AHCI ali v Scopus, nadomesti s/z:
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a) drugimi znanstvenimi dosežki:
– članki objavljenimi v revijah, ki so uvrščene na seznam
revij ali bibliografskih baz, ki ga pripravi visokošolski zavod in
potrdi senat visokošolskega zavoda.
– znanstveno monografijo. Avtorstvo monografije nadomešča 2 znanstvena članka.
– objavo dela znanstvene monografije. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.
– objavo v zborniku s področja humanistike in družboslovja. Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.
b) pedagoškimi dosežki:
– univerzitetnim ali srednješolskim učbenikom ali poljudnoznanstveno monografijo s terminološkimi slovarji. Avtorstvo
učbenika ali monografije nadomešča 2 znanstvena članka.
– delom univerzitetnega ali srednješolskega učbenika.
Avtorstvo prispevka nadomešča 1 članek.
– drugimi pedagoškimi dosežki, ki jih visokošolski zavodi podrobneje določijo v lastnih merilih za izvolitev v
naziv kot na primer: javno objavo cikla predavanj v trajanju
najmanj 20 ur, pri čemer spletni cikel predavanj vsebuje tudi
praktične izobraževalne vsebine, ki se uporabljajo v učnem
procesu (npr.: eksperiment, izseki iz prakse…); inovativno
in dokumentirano oblikovanje pedagoškega načrta z uporabo e–izobraževanja (npr.: učenje v množici, učna analitika, navidezna resničnost, mobilno učenje, resno igranje,
oblikovalsko razmišljanje…); pripravo novega študijskega
programa oziroma predmeta v okviru programa, ki se izvaja
vsaj dve leti; vključevanje mednarodne razsežnosti v učni
proces v okviru priprave mednarodnega študijskega programa oziroma sodelovanja pri pripravi skupnega študijskega
programa, poučevanja tujih študentov v tujem jeziku ali
sodelovanja pri avtorstvu in vodenju evropskih in mednarodnih izobraževalnih projektov, s katerimi se je kandidat
najmanj petkrat v zadnjih treh letih udeležil mednarodnih
usposabljanj, izobraževanj in srečanj skozi različne evropske
in mednarodne programe. Posamezen pedagoški dosežek
nadomešča 1 znanstveni članek.
c) vrhunskimi strokovnimi ali športnimi dosežki:
– strokovno monografijo. Avtorstvo monografije nadomešča 2 znanstvena članka.
– podeljenim patentom (sorto, pasmo) s preizkusom. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.
– objavo dela strokovne monografije. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.
– prenosom tehnologij. Avtorstvo nadomešča 1 znanstveni članek.
– drugimi strokovnimi dosežki, ki jih visokošolski zavodi lahko podrobneje določijo v lastnih merilih za izvolitev v
naziv kot na primer: vodenje domačega ali tujega programa
ali projekta ARRS ali drugega raziskovalnega, razvojnega ali
akademsko relevantnega projekta primerljive kakovosti in velikosti, pri čemer relevantnost, primerljivosti in kakovost opredeli
visokošolski zavod sam; vsaj dveletno vodenje ustanove, katere dejavnost je povezana s področjem izvolitve v naziv; drugi
strokovni dosežki s posameznega področja, ki jih kot take opredeli visokošolski zavod (npr. prenos znanja v prakso, uvedba
nove klinične prakse, dosežek na zakonodajnem področju idr.).
Izpolnjen 1 od strokovnih ali športnih dosežkov nadomešča
1 znanstveni članek.«
5. Dosedanji peti in šesti odstavek se črtata.
7. člen
V 30. členu se:
1. tretji odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Količinski pogoji:
– je objavil vsaj 3 članke, pri katerih je bil prvi ali vodilni
avtor, od tega mora biti najmanj 1 članek objavljen v revijah,
indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI ali v Scopus (za družboslovje
in humanistiko). Ne upošteva se kratek znanstveni prispevek.«
2. četrti odstavek črta.
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8. člen
v 34. členu se:
1. v drugem odstavku:
– besedilo »v letih 2020 in 2021« nadomesti z besedilom
»v letih 2020, 2021 in 2022«;
– zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Upošteva se dokumentacija, s katero kandidat izkazuje
dogovore s tujo institucijo, da bo delovanje na tej instituciji uresničeno takoj ko bo mogoče. Pogoj neprekinjenega delovanja
v tujini mora kandidat izpolniti pri ponovni izvolitvi v isti naziv
ali pri izvolitvi v višji naziv.«
2. V tretjem odstavku zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom: »Kandidat lahko v tem primeru 3-mesečno
delovanje v tujini izpolni v delih v skupnem trajanju najmanj
3 mesecev.«
9. člen
V 36. členu se:
– za besedo »polovico« doda beseda »količinskih«,
– besedilo »zahteva zavod pri prvi izvolitvi v naziv« nadomesti z besedilom: »določajo minimalni standardi«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Postopki za izvolitev v naziv, začeti pred 1. 1. 2025, se
končajo po pogojih in merilih zavoda, po katerih so bili začeti.
Visokošolski zavodi morajo svoja merila za izvolitev v
naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev uskladiti v skladu s temi spremembami do
1. 1. 2024.
11. člen
Ta akt začne vejati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2025, razen
določb novega tretjega odstavka 25. člena, spremenjenega tretjega odstavka 28. člena in spremenjenega drugega odstavka
34. člena, ki veljajo že za kandidate, ki vložijo vlogo za izvolitev
v naziv v letih 2021 in 2022.
Št. 0072-6/2010/70
Ljubljana, dne 30. septembra 2021
Dr. Peter Purg
predsednik sveta Nacionalne agencije
Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

3185.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za september 2021

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za september 2021
Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2021 v
primerjavi s prejšnjim mesecem nižje za 0,1 %.
Št. 9621-191/2021/5
Ljubljana, dne 11. oktobra 2021
EVA 2021-1522-0031
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
BRASLOVČE
3186.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Braslovče

Na podlagi 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,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Braslovče na 14. redni
seji dne 23. 12. 2020 sprejel

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
Občine Braslovče
1. člen
Za drugim odstavkom 22. člena Statuta Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na prejšnji odstavek, članu občinskega sveta, ki odstopi, preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno
izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. Župan mora
občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu
člana občinskega sveta v roku osmih dni od prejema pisne
odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski
funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče.
Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega
odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo
lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik
liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta
kandidat izvoljen.«
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti
in sedmi odstavek.
2. člen
V 25. členu se črta druga alineja.
3. člen
Za 85. členom se doda nov 85.a člen, ki se glasi:
»Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna
določi višino sredstev, namenjeno financiranju projektov, ki
jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede
posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna
občinskemu svetu v sprejem.«
4. člen
V 89. členu se šesta alineja nadomesti z:
»– 24-urna dežurna pogrebna služba,«
5. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Občine Braslovče, razen če je z zakonom
določeno drugače in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če
ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu Občine Braslovče se objavijo tudi drugi
akti, za katere tako določi občinski svet.«

6. člen
Ta spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-3/2020
Braslovče, dne 23. decembra 2020
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar

BREZOVICA
3187.

Pravilnik o subvencioniranju socialno
varstvene storitve socialnega servisa
celodnevne povezave preko osebnega
telefonskega alarma

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 in
30/18), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in
28/19) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji
dne 30. 9. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju socialno varstvene storitve
socialnega servisa celodnevne povezave preko
osebnega telefonskega alarma
1. člen
Ta pravilnik ureja pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave preko
telefonskega alarma (v nadaljevanju: storitev E-oskrba), ki se
izplačuje iz proračuna Občine Brezovica.
S pravilnikom se določijo upravičenci, višina subvencije,
pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanja subvencije.
2. člen
Občina Brezovica (v nadaljevanju: občina) iz proračuna
zagotavlja pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba, in sicer
v obsegu predvidenih proračunskih sredstev za občane, ki so
starejši od 65 let ter s stalnim prebivališčem v Občini Brezovica.
3. člen
Izvajalci storitve E-oskrba morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve.
4. člen
Upravičenci do pomoči pri kritju stroškov storitve E-oskrba
bodo izbrani na podlagi naslednjih meril:
– starost prijavitelja;
– stanovanjske oziroma socialne razmere;
– zdravstveno stanje.
Podrobneje bodo merila za vrednotenje prispelih vlog iz
prejšnjega odstavka določena v razpisni dokumentaciji.
5. člen
Na podlagi tega pravilnika je upravičenec iz 4. člena
tega pravilnika upravičen do pomoči pri kritju stroškov storitve
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E-oskrba v višini 15,00 EUR mesečno, vendar ne več kot znaša
mesečni strošek posameznega upravičenca za osnovni paket.
Pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba se upravičencu
dodeli za največ 12 mesecev.
6. člen
Pomoč iz 5. člena tega pravilnika se povrne z nakazilom
podjetju, ki izvaja storitev E-oskrba.
7. člen
Pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrba se odobri na
podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi na uradni spletni strani
Občine Brezovica.
8. člen
Postopek javnega razpisa za odobritev pomoči pri kritju
stroškov E-oskrbe poteka po naslednjem zaporedju:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje vlog pri kritju stroškov E-oskrbe,
– imenovanje komisije za ocenjevanje prispelih vlog ter
pripravo predloga upravičencev do pomoči pri kritju stroškov
E-oskrbe,
– odpiranje prejetih vlog,
– ocenjevanje prispelih vlog ter priprava predloga upravičencev do pomoči pri kritju stroškov E-oskrbe,
– izdaja odločb.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro upravičencev do pomoči pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega
telefonskega alarma, pri katerem odo, v okviru razpoložljivih
sredstev, sofinancirani vsi upravičeni vlagatelji, in sicer glede
na število prejetih točk,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– merila, po katerih se bo posamezna vloga ocenjevala
oziroma vrednotila,
– vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet
javnega razpisa,
– obdobje, za katerega se bodo sredstva dodelila,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od
enega meseca.
10. člen
Sklep o začetku postopka za izbiro upravičencev do pomoči pri kriteriju stroškov E-oskrbe, s katerim se določi datum
objave in besedilo razpisa ter okvira višina proračunskih sredstev, izda župan.
Župan s sklepom imenuje tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija) izmed zaposlenih v občinski upravi.
Župan lahko do izdaje odločbe iz 8. člena tega pravilnika
s sklepom ustavi postopek javnega razpisa. Sklep mora biti
objavljen na način, kot je bil objavljen javni razpis. O ustavitvi
mora župan posebej obvestiti tudi vse, ki so se na javni razpis
prijavili. Na zahtevo prijavitelja se mu vloga, ki je prispela na
javni razpis, vrne.
11. člen
Odpiranje vlog ne poteka javno.
Pravočasno prispele in popolne vloge, komisija ovrednoti
na podlagi meril za vrednotenje prispelih vlog, določenih v
razpisni dokumentaciji.
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V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, komisija prijavitelje
pozove k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v
postavljenem roku ne dopolni, s sklepom, zoper katerega ni
pritožbe, zavrže direktor občinske uprave.
Na podlagi predloga komisije, direktor občinske uprave o
vsaki popolni vlogi, prispeli na javni razpis izda pravnomočno
odločbo, s katero odloči o odobritvi oziroma o zavrnitvi pomoči.
Direktor občinske uprave je na predlog komisije vezan in ne
sme sprejeti drugačne odločitve.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dopustna pritožba, in sicer v roku 8 dni po prejemu, o kateri odloča
župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, postavljena za
ocenjevanje vloge.
12. člen
Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8-ih dni od
nastanka spremembe.
V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi
navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil je le-to dolžan
vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
13. člen
Pravica do subvencije storitve E-oskrba preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– spremembe stalnega prebivališča upravičenca izven
občine,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve E-oskrba pri upravičencu.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12201-25/2021-1
Brezovica, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret

BREŽICE
3188.

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju
podžupanje Občine Brežice

Na podlagi 33.a in 34.a 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, 80/20 – ZIUOOPE) in 31. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) izdajam

SKLEP
o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanje
Občine Brežice
1. člen
V 2. členu Sklepa o imenovanju podžupanje Občine Brežice
št. 108-3/2019 z dne 15. 10. 2019 (Uradni list RS, št. 64/19) se
črta besedilo », v skrajšanem delovnem času, 20 ur tedensko«.
2. člen
V 3. členu sklepa se besedilo: »10333-13184/2018-2
z dne 11. 12. 2018« nadomesti z besedilom »10333-8685/2021
z dne 22. 9. 2021«.
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3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9.
2021 dalje.
Št. 108-3/2019
Brežice, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

CELJE
3189.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Dolgo polje vzhod 2 za območje DPV 2

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 268.
in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 4/14) na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Dolgo polje vzhod 2 za območje DPV 2
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(pravna podlaga)
Skladno s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) se sprejme občinski
podrobni prostorski načrt Dolgo polje vzhod za območje DPV 2
(v nadaljnjem besedilu: OPPN), po projektu št. 768/15, ki ga je
izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni
del tega odloka:
– Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana v merilu
1:5000,
– Situacija obstoječega stanja z območjem OPPN in inventarizacijo v merilu 1:500,
– Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu
1: 5000,
– Ureditvena situacija v merilu 1:500,
– Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo v merilu 1:500,
– Geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije v
merilu 1:500.
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II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
Na območju OPPN so skladno s pogoji določil tega odloka
načrtovani naslednji posegi:
– prenova obstoječih objektov (sanacija, rekonstrukcija,
dozidava, nadzidava) ter nadomestna gradnja,
– rušitev obstoječih nestanovanjskih objektov (garaže),
– gradnja novih nestanovanjskih objektov (garažne hiše),
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
– rekonstrukcija dovoznih cest in rekonstrukcija ter dograditev površin za parkiranje s površinami za pešce in ureditvijo
ostalih prostih površin,
– sanacija, rekonstrukcija in izgradnja gospodarske javne
infrastrukture,
– ureditev zelenih površin in ukrepov za varovanje bivalnega okolja ter za preprečevanje naravnih in drugih nesreč.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN predstavlja del stanovanjske soseske
Dolgo polje in leži med Tkalsko ulico na severu, Vrunčevo ulico
na vzhodu, Kidričevo cesto (magistrala zahod) na jugu in Kersnikovo ulico na zahodu.
(2) Območje OPPN obsega parcele ali dele parcel
št.: 2500/7, 2534/1, 2534/4, 2535/1, 2535/6, 2535/7, 2535/14,
154/1, 2535/1, 3332/2, 330, 331, 332/1, 332/4, 332/5, 332/6,
332/8, 332/9, 332/10, 333, 338, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4,
467/5, 467/6, 467/9, 467/15, 468, 469, 470, 471, 472, 473/1,
473/2, 473/3, 474/1, 474/2, 475/1, 475/2, 476/1, 476/2, 476/3,
476/4, 476/5, 476/8, 477, 478/1, 478/2, 479, 480, in 481,
k.o. Celje. Površina območja meri približno 3,9 ha.
(3) Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območja
urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje
na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in
naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne protierozijske ukrepe
in vodnogospodarske ureditve.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja severno od mestnega središča, vzhodno od Kersnikove ulice, ki je ena od primarnih mestnih cestnih povezav. Preko območja poteka v smeri sever–jug
Brodarjeva ulica, ki območje prometno napaja ter ga hkrati deli
na vzhodni in zahodni del. Brodarjeva ulica se navezuje na
Zoisovo ulico, ki poteka po južnem robu območja, in se slepo
konča. Po južnem robu poteka Kidričeva cesta (magistrala
zahod), ki se na območje navezuje preko križišča z Vrunčevo
ulico na vzhodu območja.
(2) V času gradnje obsega vplivno območje OPPN zemljišča znotraj meje območja ter zemljišča zunaj meje območja
OPPN. Po izgradnji prostorskih ureditev vplivno območje obsega zemljišča znotraj meje območja OPPN.
(3) Prostorske ureditve, načrtovane z OPPN nimajo negativnih vplivov na sosednja območja.
V. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
6. člen
(namembnost območja OPPN)
(1) Območje OPPN je skoraj v celoti namenjeno urbani
večstanovanjski pozidavi s spremljajočimi dejavnostmi, zelenim
površinam ter izgradnji gospodarske javne infrastrukture.
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(2) Dopustne so naslednje stavbe glede na uredbo, ki
ureja klasifikacijo objektov:
11100 Enostanovanjske stavbe,
11210 Dvostanovanjske stavbe,
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
12420 Garažne stavbe,
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
12203 Druge poslovne stavbe,
12301 Trgovske stavbe – samostojne prodajalne in butiki,
lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji.
(3) V stanovanjskih stavbah dejavnosti niso dopustne,
razen intelektualne dejavnosti.
7. člen
(dopustni posegi)
(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod
pogoji določil tega odloka:
– prenova obstoječih objektov, ki vključujejo sanacijo,
rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo ter nadomestno gradnjo,
– rušitev obstoječih nestanovanjskih objektov (garaže),
– gradnja novih nestanovanjskih objektov (garažne hiše),
– rekonstrukcija dovoznih cest in rekonstrukcija ter dograditev površin za parkiranje s površinami za pešce in ureditvijo
ostalih prostih površin,
– sanacija, rekonstrukcija in izgradnja gospodarske javne
infrastrukture,
– ureditev zelenih površin, ki vključuje tudi gradnjo naprav
za igro in rekreacijo,
– ureditve in izvajanje ukrepov za varovanje bivalnega
okolja ter za preprečevanje naravnih in drugih nesreč,
– vzdrževalna dela.
(2) Za potrebe realizacije OPPN je dopustna tudi izgradnja novega omrežja ter obnova, sanacija in dograditev
obstoječega omrežja gospodarske javne infrastrukture izven
meje območju OPPN.
8. člen
(odstranitve objektov)
Na območju OPPN se v primeru izgradnje nove garažne
hiše odstranijo obstoječe garaže na parceli št. 332/6, 332/8,
332/10,332/11, 332/12, 332/13, 332/14, 332/15, 332/16,
332/17, 332/18, 332/19, 332/20 332/21, 332/22, 332/23,
332/24, 332/25, 332/26, 332/27, 332/28, 332/29, 332/30,
332/31, 332/32, 332/33, 332/34, 332/35, 332/36, 332/37,
332/38, 332/39, 332/40, 332/41, 332/42, 332/43, 332/44,
332/45, 332/46, 332/47, 332/48, 332/49, vse k. o. Celje.
9. člen
(pogoji in usmeritve glede lege objektov)
(1) Urbanistična zasnova umestitve objektov in naprav
upošteva oblike in lege parcel in reliefa, lege obstoječih objektov in naprav, dovozne ceste in ostalo gospodarsko javno
infrastrukturo.
(2) Umestitev objektov in naprav je določena:
– z gradbeno parcelo (GP), ki je določena za vsak objekt
posebej,
– z gradbeno mejo (GM), to je črta, ki je načrtovani objekti
ne smejo presegati,
– s tlorisnimi in višinskimi gabariti objektov in
– s točkami zakoličbe, s katerimi so novi objekti in naprave locirani v prostoru.
10. člen
(pogoji in usmeritve glede velikosti in oblikovanja objektov)
(1) Velikost posameznih objektov je določena z:
– gradbenimi mejami, ki jih načrtovani objekti ne smejo
presegati, lahko pa se jih dotikajo ali pa so od njih odmaknjeni
v notranjost parcele,
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– dimenzijami tlorisnih gabaritov z dopustnim odstopanjem,
– dimenzijami višinskih gabaritov z dopustnim odstopanjem, pri čemer pomeni: K klet, P pritličje, P+1 pritličje in nadstropje, IP izkoriščeno podstrešje ter P podstrešje,
– točne tlorisne dimenzije in višine objektov bodo določene na podlagi potreb investitorja ob upoštevanju tehnoloških
in logističnih zadev v fazi izdelave projektov za pridobitev
dovoljenja za gradnjo.
(2) Obstoječi objekti Kersnikova 28 in 30, Tkalska 7, 9 in
11 ter Brodarjeva 7 so pravokotnih tlorisnih oblik, ki jih ni dopustno povečati ali zmanjšati. Objekti so zasnovani kot dvoetažni
in imajo klet (K), pritličje (P), nadstropje (P+1) in izkoriščeno
podstrešje (IP). Strehe objektov so simetrične dvokapnice naklona 35°–45°.
(3) Vsi obstoječi objekti, razen objektov iz drugega odstavka tega člena, so pravokotne tlorisne oblike. Obstoječe
tlorisne in višinske gabarite je možno spremeniti – povečati v
okviru gradbenih mej in dopustne (obstoječe) etažnosti. Objekti, razen objekta Tkalska 1, so zasnovani kot večetažni in imajo
klet (K), pritličje (P), nadstropje (P+1) in izkoriščeno podstrešje
(IP). Strehe objektov so ravne s teraso ali enokapnice oziroma
dvokapnice z nizkim naklonom med 5°–20°. Objekt Tkalska 1
je pritličen z izkoriščenim podstrešjem. Streha je dvokapnica s
čopi in naklonom približno 35°.
(4) Načrtovani objekti so večetažne garaže:
– Garažna hiša G1 na vogalu Brodarjeve in Tkalske
ulice je tlorisne dimenzije 22,00 x 25,00 m s podzemno etažo
velikosti 32,00 x 34,00 m. Garaža ima klet, pritličje in dve etaži
(K + P + 2) ter ima približno 110 parkirnih mest (PM) za osebna
vozila. Streha objekta je ravna, lahko je ozelenjena.
– Garažna hiša G2 na vogalu Zoisove in Vrunčeve ulice (na lokaciji obstoječih garaž) je tlorisne dimenzije
28,00 x 37,00 m (klet in pritličje) in 26,00 x 28,00 m (etaži
1 in 2). Garaža ima štiri etaže za parkiranje (K + P + 2) in ima
ca. 140 PM za osebna vozila. Etaži 1 in 2 sta zamaknjeni proti
jugu. Streha objekta je ravna, lahko je ozelenjena.
– Garažna hiša G3 vzhodno od obstoječega objekta Brodarjeva 5, na območju obstoječega športnega in otroškega igrišča je tlorisne dimenzije 34,00 x 34,00 m. Garaža ima dve etaži
za parkiranje (K + P) in ima ca. 70 PM za osebna vozila. Streha
objekta je ravna, na njem je urejeno športno in otroško igrišče.
(5) Garažne hiše je dopustno do zagotovitve pogojev
za varstvo pred poplavo graditi brez podzemnih delov (kleti),
skladno z določili iz 27. člena tega odloka.
(6) Vsi obstoječi objekti, razen objekti Kersnikova 28 in
30, Tkalska 7, 9 in 11, Brodarjeva 7, Tkalska 1 in Vrunčeva 27,
so oblikovani po principu funkcionalizma 60. in 70. let prejšnjega stoletja, zato se pri obnovi fasad objektov upošteva enak
oblikovalski pristop. Zaradi funkcionalne, statične in energetske
prenove predmetnih objektov jih je možno tlorisno in višinsko
povečati znotraj gradbenih meja, urediti izkoriščeno podstrešje
ali dodati eno etažo. Možna je gradnja nadstreška, vetrolova,
zunanjega dvigala, odprtih ali zaprtih balkonov in drugi dozidav,
za izboljšanje tehničnih, požarnih in drugih standardov objekta,
vendar obvezno za celotno stavbo enako.
Oblikovanje tako povečanih objektov je sodobno, fasade se
oblikuje sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, z
uporabo jeklenih ali podobnih nosilnih elementov in uporabo
lesenih, kovinskih, steklenih in sintetičnih fasadnih elementov
ter z uporabo vegetacije (zelene stene, popenjavke). Oblika in
nakloni streh se ne spreminjajo, v primeru prenove so dopustne
tudi ravne strehe, ki so lahko ozelenjene.
(7) Objekta Tkalska 1 in Vrunčeva 27 je zaradi funkcionalne, statične in energetske prenove dopustno tlorisno in višinsko
povečati, kot je to določeno v tretjem in šestem odstavku tega
člena odloka.
(8) Barve fasad pri vseh objektih so svetle v spektru sivih
barv in v spektru različnih zemeljskih barv, dopustni so fasadni poudarki. Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru
izrazito moteče in neavtohtone, npr. črna, žive barve rdečih,
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vijoličnih, oranžnih, travniško zelenih, turkizno modrih odtenkov
in druge žive barve. Objekti se prenavljajo enovito in usklajeno,
oziraje se na načrtovan videz soseske. Barve fasad se določijo
na osnovi barvne študije za vsak objekt ali skupino objektov.
Izbor barve potrdi pristojna služba Mestne občine Celje. Strehe
objektov so rdeče, rjave ali sive barve. Dopustna je uporaba
sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic, v ravnini strešine.
Morebitna uporaba fotonapetostnih modulov na fasadah je
dopustna po predhodni izdelavi strokovne podlage, ki jo potrdi
pristojna služba Mestne občine Celje.
(9) Izveski, klima naprave, antene in drugi morebitni
elementi na fasadah in strehah objektov, razen za objekta
Tkalska 1 in Vrunčeva 27, je dopustno postavljati izključno na
osnovi projekta oblikovanja celotnega objekta v fazi prenove.
11. člen
(pomožni objekti)
(1) Na območju OPPN je dopustna gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov za lastne potrebe:
– Ob obstoječem objektu Vrunčeva 27 je dopustna gradnja pomožnega objekta, v odmiku od ceste, znotraj gradbene
meje. Faktor zazidanosti vseh objektov skupaj ne sme presegati Fz = 0,4 funkcionalnega zemljišča.
– Ob obstoječem objektu Brodarjeva 5, je dopustna gradnja nadstreška na dvorišču ter gradnja nadstreška nad vhodom v trgovino in gostinskim vrtom, znotraj gradbene meje.
– Ob obstoječem objektu Tkalska 1 je dopustna gradnja
pomožnega objekta, znotraj gradbene meje.
– Na območju večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektov je dopustna gradnja nastreškov za osebne avtomobile za cel niz parkirnih prostorov hkrati (nadstreški nad
posameznimi parkirnimi mesti niso dopustni), pokritih stojal
za kolesa – kolesarnic in zbirnih mest za komunalne odpadke
skladno z veljavnimi občinskimi predpisi.
(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov – pomožnih objektov v
javni rabi, kot so urbana oprema, igrala na otroškem igrišču,
športne naprave, ograje ter pomožni infrastrukturni objekti, ki
so sestavni del prometne in komunalne ter energetske ureditve. Ograjevanje funkcionalnih zemljišč ni dopustno, razen za
objekta Vrunčeva 27 in Tkalska 1.
(3) Vrsta pomožnih objektov, dopustna velikost, način
gradnje in rabe ter drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se
objekt lahko šteje za pomožni objekt, je določena z veljavnimi
predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje.
(4) Za predvidene dopustne posege mora investitor na
podlagi predloženega enotnega projekta idejne zasnove – elaborata, ki vključuje tudi zunanjo ureditev, pridobiti tudi soglasje
pristojne občinske službe ter tangiranih upravljavcev gospodarske javne infrastrukture.
(5) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni
v podrejenem položaju glede na glavno stavbo na gradbeni
parceli in oblikovani skladno z glavnim objektom. Strehe pomožnih objektov so praviloma ravne ali enake kot na osnovni stavbi, če se s tem doseže skladnost pozidave na gradbeni parceli.
12. člen
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(2) Na gradbenih parcelah obstoječih in predvidenih
objektov se uredijo dostopi, dovozi, parkirne površine, druge
utrjene površine, površine za igro in šport in zelene površine.
Vse ureditve zunanjih površin in dostopov v objekte se uredijo
skladno s predpisi za neoviran dostop brez funkcionalnih ovir.
(3) Dostopi, dovozi, parkirne površine in druge utrjene
površine so izvedeni kot utrjene tlakovane ali asfaltirane površine. Ostale površine so zelene – zatravljene in zasajene z
okrasnimi rastlinami.
(4) Gradbeni parceli ali njun del objektov Tkalska 1 in
Vrunčeva 27 in parceli za otroško igrišče (z oznako OI) in športno igrišče (z oznako ŠI) so lahko ograjene. Ograja mora biti
žična, kovana ali lesena, ozelenjena s popenjavko ali z živico,
visoka do 1,50 m, ograja okoli športnega igrišča (z oznako ŠI)
je lahko visoka do 3,00 m. Polno zidana ograja ni dopustna.
Ograje in žive meje v križiščih, morajo biti oblikovane tako, da
ne ovirajo preglednosti.
(5) Športno igrišče z oznako ŠI in otroško igrišče z oznako
OI 1 se oblikuje kot večja zelena površina na strehi garažne
hiše G3 z utrjeno športno površino (asfalt), potmi in posebej
utrjeno igralno površino (uporaba pranega peska, sekancev),
dopustna je uporaba lesenih igral v naravnih barvah z dodatki
drugih materialov in barvnimi poudarki.
(6) Otroško igrišče z oznako OI 2 se oblikuje kot večja
zelena površina z utrjenimi potmi in posebej utrjenimi igralnimi
površinami (uporaba pranega peska, sekancev), dopustna je
uporaba lesenih igral v naravnih barvah z dodatki drugih materialov in barvnimi poudarki. Na igrišču OI 2 je poleg igral dopustna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (nadstrešnice,
ute, lope) skladno z določili tega odloka vendar bruto tlorisna
površina objektov ne sme presegati 2 % površine gradbene
parcele otroškega igrišča (OI).
(7) Izveske, klima naprave, antene in druge morebitne
elemente ni dovoljeno postavljati na zelene površine.
13. člen
(pogoji za urejanje in oblikovanje urbane opreme
ter elementov oglaševanja)
(1) Urbano (parkovno) opremo sestavljajo:
– elementi za posedanje (klopi, mize),
– otroška igrala in elementi za rekreacijo na prostem
(fitnes, trim naprave),
– elementi za opremo gostinskih vrtov,
– elementi za hojo in varovanje poti (tlaki, ograje, stopnišča, klančine),
– elementi za varovanje okolja (koši za odpadke, ograje),
– svetilke, drogovi za zastave, usmerjevalne in obvestilne
table.
(2) Vsa oprema je oblikovno enotna, vsi elementi urbane
opreme morajo biti sodobno in nevtralno oblikovani skladno z
mestno urbano opremo,
(3) Na območju OPPN oglaševanje ni dovoljeno.
VI. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen

(pogoji in usmeritve za ureditev zunanjih površin
in ozelenjevanje)

(cestno omrežje in parkirne površine)

(1) Osnovna usmeritev urejanja zunanjih površin in ozelenjevanja je ohranjanje obstoječih zelenih površin in njihova sanacija. Nadvišanje terena in manipulacijskih površin ob
objektih nad koto sosednjih zemljišč ni dopustno. Vsi posegi se
smiselno prilagajajo pozicijam obstoječih dreves in drugim prostorskim značilnostim. Nove ureditve so zasnovane sodobno,
skladno z oblikovanjem soseske ter s čim večjo uporabo naravnih materialov (kamen, les). Pri ozelenjevanju se uporabljajo
avtohtone rastlinske vrste, dopustna je tudi uporaba drugih, za
urbani prostor običajnih, neavtohtonih rastlin (drevesa, okrasne
grmovnice, trajnice in enoletnice).

(1) Prometno omrežje na širšem območju se povezuje s
Kidričevo, Kersnikovo in Vrunčevo ulico, ki so del mestnega
prometnega omrežja.
(2) Na obravnavanem območju ni načrtovanih novih cest,
te se po potrebi rekonstruirajo v obstoječih gabaritih. Predvidena je izgradnja in ureditev parkirnih površin in dovoznih poti
do načrtovanih garažnih objektov.
(3) Obstoječe ceste in na novo urejene dovozne ceste se
asfaltirajo. Obstoječe parkirne površine se ohranjajo v asfaltirani izvedbi, nove parkirne površine se v največji meri uredijo
s tlakovci.
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(4) Parkirne površine se zagotavljajo ob javnih cestah in
na gradbenih parcelah objektov.
15. člen
(pešpoti in kolesarske steze)
(1) Na obravnavanem območju se ob cestah uredijo enostranski in dvostranski hodniki za pešce in pešpoti v sklopu
urejanja zelenih površin. Peš promet do objektov poteka tudi
po površinah namenjenih mešanemu prometu (dovozi, parkiranje). Hodniki za pešce so širine 1,2 m do 1,70 m, asfaltirani
ali tlakovani.
(2) Kolesarski promet poteka po obojestranski kolesarski
stezi ob Kersnikovi ulici, po obojestranski kolesarski stezi ob
Tkalski ulici in po ostalih ulicah.
16. člen
(splošni pogoji za potek in gradnjo komunalnega,
energetskega in elektronsko komunikacijskega omrežja)
(1) Zaradi gradnje načrtovanih posegov se zgradijo, prestavijo, zamenjajo in zaščitijo komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske naprave in objekti – gospodarska
javna infrastruktura. Načrtovanje in gradnja gospodarske javne
infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, če to ni v nasprotju
s tem odlokom.
(2) Pri načrtovanju in izgradnji gospodarske javne infrastrukture je treba upoštevati širitev območja poselitve, skladno
z občinskim prostorskim planom in ostalo prostorsko dokumentacijo.
(3) Vse vode gospodarske javne infrastrukture se uredi po
javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma po površinah v javni rabi tako, da se omogoči vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. V primeru, ko potek po javnih površinah
ni možen, lahko vodi potekajo po drugih površinah, vendar po
najkrajši možni poti. Vse obstoječe in predvidene elektro in
elektronsko komunikacijske vode se praviloma kablira.
(4) Na območju podzemnih vodov niso dopustni izkopi,
temeljenje in ostali posegi, ki bi lahko vplivali na varno obratovanje vodov oziroma so posegi dopustni v skladu s projektnimi
pogoji upravljavca.
(5) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medsebojno uskladijo, upoštevajo se zadostni medsebojni odmiki in
odmiki od ostalih grajenih in naravnih struktur. Gradnja objektov
in naprav gospodarske javne infrastrukture se izvaja usklajeno.
Obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo se med gradnjo
zaščiti, po gradnji pa izvede ustrezno sanacijo.
(6) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druge rešitve v zvezi z gradnjo in urejanjem gospodarske
javne infrastrukture, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki
drugačni rešitvi gospodarske javne infrastrukture mora investitor komunalnega voda predhodno pridobiti soglasje investitorja
oziroma upravljavca ceste in voda.
17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Objekti obravnavanega OPPN se nahajajo v območju
vodovodnega sistema Celje, zato lastna oskrba z vodo ni dovoljena. Oskrba objektov s pitno vodo in voda za zagotavljanje
požarne varnosti je zagotovljena iz Osrednjega vodovodnega
sistema Celje. Tlačna črta v vodovodnem omrežju se v normalnih razmerah giblje med 275 m in 290 m nadmorske višine.
(2) V okviru novogradenj in sanacij obstoječih objektov
ter v primeru obnove ostale gospodarske javne infrastrukture
se preveri potreba po obnovi ali povečanju vodovodnih vej. Pri
novih ali obnovljenih vodovodnih priključkih premera manj kot
2ʺ se vodomer vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izoliran
vodomerni jašek. V primeru večjega premera vodovodnih priključkov se ti lahko vgradijo v armiranobetonski jašek globine
najmanj 180 cm ter širine 150 cm, v zelenici zunaj objekta.
Jaški se opremijo skladno s pogoji upravljavca.
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(3) Novi hidranti zunaj objektov so sestavni del internega vodovodnega omrežja, izjeme so eno ali večstanovanjske
stavbe in javne ustanove.
(4) Pred tehničnim pregledom je potrebno upravljavcu
javnega vodovoda predložiti geodetske posnetke skladne s
standardom gospodarske javne infrastrukture in projektom izvedenih del za zgrajeni vodovod, zapisnik o dezinfekciji vodovoda, zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805
»Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka« in potrdilo o preizkusu
hidrantnega omrežja.
18. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na obravnavanem območju je obvezen priklop objektov na javno kanalizacijo. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Vsi
novi ali prestavljeni kanali in zadrževalni bazeni meteornih vod
oziroma predvideni objekti so medsebojno oddaljeni najmanj
2,00 m. Za odvod komunalnih odpadnih vod iz stanovanjskih
objektov na območju OPPN je predvidena mešana, fekalna in
meteorna kanalizacija.
(2) Preko ureditvenega območja OPPN poteka kanalizacijski zbiralnik RZ-6 premera DN 1400 mm, ki se na območju
načrtovane garažne hiše G2 prestavi. Nova trasa kanalizacijskega zbiralnika bo potekala v odmiku najmanj 3,00 m od
predvidene garaže G2. Obstoječe kanalizacijsko omrežje, ki se
navezuje na RZ-6 se prestavi in ustrezno naveže na prestavljen
kanalizacijski zbiralnik. Zaradi višinskega poteka obstoječih kanalov, ki se priključujejo na prestavljeni kolektor, je treba nove
priključke izvesti preko fajfe – jaška.
(3) Komunalne odpadne vode iz obstoječih objektov se
speljejo preko obstoječih priključkov v javno kanalizacijo. V primeru dotrajanosti kanalizacijskih priključkov, v primeru sanacij
obstoječih objektov ali v primeru obnove ostale gospodarske
javne infrastrukture se interni priključki ter javna kanalizacija po
potrebi obnovijo, vgradijo se objekti za zadrževanje meteornih
vod v primeru naliva. Obstoječa kanalizacija na območju predvidenih novogradenj se ustrezno zaščiti ali prestavi.
(4) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročila povratno zaplavitev objekta. Odpadne
vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v
javno kanalizacijo preko ustreznega črpališča.
(5) Za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih
površin v kanalizacijo se izvedejo ukrepi skladno z republiškimi
in občinskimi predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Zato je treba za odtok meteorne vode s
streh in utrjenih površin predvideti prioritetno ponikovanje, prepustne povozne površine, zadrževalni bazen ali druge podobne
rešitve. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob
upoštevanju 15-minutnega naliva z enoletno povratno dobo
maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot
je bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se lahko spelje preko
meteorne kanalizacije v javno kanalizacijo.
(6) Možnost ponikanja mora biti računsko dokazana in
razvidna iz zaključkov geološkega poročila, projektni dokumentaciji pa priložen detajl in dimenzioniranje ponikovalnice.
Ponikalni objekti morajo biti izvedeni tako, da bo njihovo dno
nad koto najvišje gladine podtalnice, skladno s 64. členom
Zakona o vodah (ZV-1).
(7) Pred tehničnim pregledom je treba upravljavcu javne
kanalizacije predložiti geodetske posnetke, skladne s standardom gospodarske javne infrastrukture in projektom izvedenih
del za kanalizacijo, posnetek pregleda s kamero ter zapisnik
o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom –
postopek L.
19. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Energija za napajanje obstoječih in načrtovanih objektov
se zagotavlja iz obstoječe trafo postaje (TP) Miškokrajnčeva.
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(2) Za napajanje obstoječih in predvidenih objektov in
naprav na območju OPPN z električno energijo se zaščiti in
preuredi obstoječe srednje napetostno elektro (SN) omrežje
in zaščiti, preuredi obstoječe in izgradi novo nizkonapetostno
elektro (NN) omrežje ter preuredi in izgradi omrežje javne
razsvetljave (JR).
(3) Na območju OPPN se kot zaščita zgradi nova podzemna kabelska kanalizacija med točko A in točko B ali med točko
A in E ter točko E in F.
(4) Zaradi gradnje garažne hiše G1 se prestavi obstoječi
NN elektro energetski podzemni vod med TP Miškokrajnčeva
in točko C in točko D tako, da poteka izven območja gradnje v
skladu s prepisi in standardi.
(5) Po izgradnji je treba za nove trase elektrovodov izdelati dokumentacijo o kablih s podzemnim katastrom.
20. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na območju OPPN se ob obstoječih cestah, poteh
ter na ostalih javnih prostorih preuredi obstoječe in uredi novo
omrežje javne razsvetljave.
(2) Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki
urejajo svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne sijalke.
21. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Na obravnavanem območju potekajo obstoječi telekomunikacijski (TK) vodi. Pri vseh posegih v prostor je treba
upoštevati trase obstoječih vodov ter jih po potrebi prestaviti
ali ustrezno zaščititi. Za priključitev novih objektov na obstoječe
komunikacijsko omrežje se izgradi novo TK kanalizacijo.
(2) Novi in prestavljeni TK vodi se uredijo v cevni kabelski
kanalizaciji (KK) ob drugih TK vodih in ob cestah in poteh, z
ločenimi vmesnimi jaški. Ojačevalne distribucijske točke se
projektno določijo in so del kabelsko komunikacijskega sistema
(KKS).
(3) Priključevanje posameznih obstoječih in predvidenih
objektov in naprav se podrobneje obdela v tehnični dokumentaciji, skladno s pogoji in pod nadzorom upravljavca. Po izgradnji
je treba za nove trase TK vodov izdelati dokumentacijo o kablih
s podzemnim katastrom. Pri križanju TK omrežja mora biti kot
križanja med 450 in 900, vertikalni odmik pa najmanj 0.3 m.
22. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Skladno z Energetsko zasnovo in programom plinifikacije mesta Celja je za obravnavano območje predvidena energetska oskrba z navezavo na obstoječe plinovodno omrežje
zemeljskega plina. Sistemski operater distribucijskega omrežja
zemeljskega plina v Mestni občini Celje (SODO) ima na območju zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje.
(2) Oskrba obravnavanega območja z zemeljskim plinom
se uredi iz obstoječega plinovoda, ki poteka po Tkalski, Vrunčevi in Brodarjevi ulici.
(3) Sekundarno plinovodno omrežje se obnovi in uredi
na osnovi pretočno-tlačne analize, glede na podatke o potencialnem energetskem konzumu. Predvideno sekundarno
plinovodno omrežje se uredi v obstoječih komunalno energetskih koridorjih.
23. člen
(ogrevanje)
(1) Ogrevanje objektov in sanitarne vode se uredi individualno za posamezni objekt. Predviden vir ogrevanja je
zemeljski plin, sončni kolektorji, toplotna črpalka ali daljinsko
ogrevanje, skladno z veljavnimi prepisi, ki se nanašajo na
učinkovito rabo energije in varstvo zraka.
(2) Pri projektiranju ter obnovi obstoječih in gradnji novih
objektov se upošteva normative in tehnične predpise, ki urejajo
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učinkovito rabo energije in uporabo obnovljivih virov energije
ter upoštevajo predpisi s področja varstva zraka.
24. člen
(pogoji zbiranja in odvoza in deponiranje odpadkov)
(1) Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje ravnanja
z odpadki. Vse vrste nastalih odpadkov se ločeno zbira in
predaja pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem ali
odstranjevalcem.
(2) Prostor za zbiranje komunalnih odpadkov se nahaja
na nadzemnih ali podzemnih otokih za ločeno zbiranje odpadkov. Dovoz do njih je omogočen preko cestnega omrežja. Na
vsakem otoku so posode za mešane odpadke, embalažo in
biološke odpadke, najmanj na enem otoku (ob garažni hiši G1)
pa tudi za papir in steklo. Posode za ločeno zbiranje odpadkov
je treba postaviti na ekološko tehnično brezhiben prostor, ki
bo oblikovan (nadstrešnica, ograja …) skladno z občinskimi
predpisi in priporočili.
VII. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
25. člen
(parcelacija)
(1) Zaradi predvidenih posegov se določijo nove parcelne
meje. Parcelacija se izvede v skladu z grafičnim delom OPPN,
na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene lomne točke meje in v skladu
s katastrskim elaboratom, ki je obvezni sestavni del tehnične
dokumentacije.
(2) Parcele, določene s tem OPPN, se po izvedenih posegih lahko delijo in združujejo, v skladu z izvedenim stanjem
na podlagi lastništva ali upravljanja ter se po namembnosti
sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na ureditvenem območju OPPN se nahajajo naslednje
enote kulturne dediščine:
– Celje – Arheološko najdišče Celje (spomenik, EŠD 56),
na celotnem območju OPPN,
– Celje, nemška stanovanjska bloka (dediščina priporočilno, stavbna dediščina, EŠD 28616).
(2) Na območju OPPN je treba upoštevati varstveni režim,
ki velja za kulturne spomenike, vključno z njihovim vplivnim
območjem in varstveni režim, ki velja za varstveno območje
dediščine – v pripravi. Upoštevati je treba pogoje in usmeritve
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(3) Pred vsemi posegi v zemeljske plasti se izvedejo predhodne arheološke raziskave, katerih rezultate se upošteva pri
pripravi projektne dokumentacije in se jim ustrezno prilagodi.
(4) Na območju dediščine priporočilno se ravna z dediščino tako, da zagotavlja čim večjo ohranitev njenih kulturnih
vrednot, upošteva varstveni režim in druga merila in pogoje za
izvedbo posegov v prostor.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
27. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Območje OPPN leži v razredu preostale poplavne
nevarnosti, zato je treba v fazi projektiranja upoštevati omilitvene ukrepe.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Nadvišanje terena in manipulacijskih površin ob objektih nad koto sosednjih zemljišč ni dopustno razen manjših
gričev kot elementa krajinske ureditve na zelenicah.
(3) V okviru izdelave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje je bila izdelana strokovna podlaga oziroma
hidrološko-hidravlična študija »Izdelava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti obstoječega stanja za
vodotoke na območju Mestne občine Celje za potrebe izdelave
OPN Mestne občine Celje« (IZVO-R d.o.o Ljubljana, št. proj.:
K32/180). Skladno z zaključki študije se nahaja ureditveno območje OPPN v preostalem razredu poplavne nevarnosti, kjer
globine pri pretoku Q 500 presegajo 1,5 m.
(4) Garažne hiše je dopustno graditi brez podzemnih delov (kleti), razen v primeru izvedbe novih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, ter ko se s hidravlično-hidrološko študijo
dokaže, da podzemni deli garaž ne bodo ogroženih zaradi
poplav oziroma ko kota poplave pri pretoku Q 500 na obravnavanem območju omogoča izvedbo omilitvenega ukrepa.
(5) Za preprečitev škodljivega vpliva poplavnih voda na
podzemne garaže v primeru izvedbe novih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, je potrebno izvesti omilitvene ukrepe:
– prepoved zadrževanja ljudi v podzemnih delih objektov
v času nastopa visokih voda,
– omilitvene ukrepe, določene v hidravlično-hidrološki
študiji iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Območje OPPN ni erozijsko in plazljivo ogroženo. Pri
projektiranju objektov in gradnji se ustrezne rešitve izvedejo
na podlagi predhodne geomehanske presoje. Rešitve morajo
zagotavljati ustrezno stopnjo stabilnosti in protierozijske zaščite ter zaščite pred vdorom podtalnice v fazi gradnje in v fazi
uporabe.
28. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje se na celotnem ureditvenem območju,
na transportnih poteh, gradbiščih in začasnih deponijah, s posebno pozornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj
približajo, izvajajo vsaj naslednji ukrepi:
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega
materiala z območja gradbišča in deponij ter transportnih sredstev; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo
čiščenje pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivanje
sipkih tovorov,
– preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišč, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala; ukrep zahteva ustrezno ureditev gradbišč in začasnih skladišč sipkih
materialov, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem
in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih
površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci,
redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti za prevoze za potrebe
gradbišča ter sprotno rekultiviranje območij posegov (deponij,
nasipov, vkopov),
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki
urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep
zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in
transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje,
– če so prevozna sredstva in delovne naprave ustavljene
za daljši čas, mora biti motor ugasnjen,
– zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvidi zadostno močenje in čiščenje prevoznih poti in odkritih
površin.
(2) Kot energetski vir se uporabljajo zemeljski plin, sončni
kolektorji, toplotna črpalka ali daljinsko ogrevanje, skladno z
veljavnimi prepisi, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije
in varstvo zraka.
(3) Obnova obstoječih in gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v
stavbah.
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29. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se načrtujejo in izvedejo na način, da se
prizadene čim manj talne površine. Zaradi racionalne rabe tal
je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim
manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal.
(2) Na območju gradnje objektov in ostalih ureditev se
vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena deponirajo
ločeno, glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih
plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi
obravnavanega območja.
(3) Za nasutja tal na območju OPPN se lahko uporablja
samo material (kamnina, zemljina), ki je z vidika onesnaženosti
zemljine neoporečen. Pred uporabo materiala se po potrebi
preveri stopnje onesnaženosti materiala skladno s predpisi,
ki določajo mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednostih
nevarnih snovi v tleh.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v II. stopnjo
varstva pred hrupom, kjer ni dopusten noben poseg v okolje,
ki je moteč zaradi povzročanja hrupa, saj gre za stanovanjsko
območje. Dopustna mejna vrednost hrupa na območjih II. stopnje varstva pred hrupom je 55 dBA podnevi in 45 dBA ponoči,
kritična vrednost pa 63 dBA podnevi in 53 dBA ponoči.
(2) V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo
možno zvočno močjo in se upošteva omejitve glede njihove
uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem
času). Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne
ravni hrupa.
(3) Glede na obstoječo in predvideno dejavnost na območju OPPN aktivni protihrupni ukrepi niso potrebni. Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor dolžan upoštevati
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 43/18, 59/19).
(4) V skladu z zakonodajo s področja varstva pred hrupom se ukrepe za zmanjšanje prekomerne obremenitve s
hrupom ob obstoječem državnem cestnem omrežju načrtuje in
izvaja v skladu z Operativnim programom varstva pred hrupom,
ki ga zagotovi ministrstvo, pristojno za okolje in ministrstvo,
pristojno za infrastrukturo, v sodelovanju z upravljavcem ceste.
(5) V primeru izvedbe protihrupnih ukrepov je treba izvesti pasivne protihrupne zaščite objektov. Če to ne zadošča, je
potrebno protihrupne objekte načrtovati v skladu z določili tega
odloka ter po predhodno izdelani idejni zasnovi, ki jo potrdi
služba Mestne občine Celje, pristojna za urejanje prostora. V
čim večji možni meri se ohrani obstoječa vegetacija, oziroma
se po potrebi nadomesti. Protihrupne ograje je treba oblikovati
tako, da se vzpostavi kakovosten prostor na zunanji in notranji
strani ceste. Protihrupne ograje morajo biti oblikovane v skladu
z značilnostmi urbanega prostora v neposredni bližini in čim
bolj ozelenjene. Oblikovanje in izbira materialov mora biti enotna za celotni odsek ograje.
31. člen
(varstvo voda)
(1) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(2) Na meteorno kanalizacijo se dovoli priključiti le tiste
meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili predpisov iz prejšnjega odstavka. Padavinske vode s streh objektov in utrjenih
površin se v primeru prenove ali novogradnje speljejo v ločeno
meteorno kanalizacijo preko peskolovov in v ponikovalnico.
(3) V območju predvidene gradnje je treba izvesti lokalno
zadrževanje in ponikanje (če teren dovoljuje) odpadnih meteornih vod pred izpustom v javno kanalizacijo.
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32. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Razsvetljava objekta se izvede tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da
je svetloba usmerjena izključno v tla. Načrtovanje in uporaba
javne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles mora biti
skladno z določili, ki predpisujejo mejne vrednosti svetlobnega
onesnaževanja okolja.
(2) Za ureditev javne razsvetljave in razsvetljave objektov
se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice ter uporabijo
svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
(3) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje. Za varovanje gradbišča in objekta v času obratovanja je dovoljena postavitev
posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem za samodejni
vklop/izklop.
(4) Svetlobnih reklamnih napisov in sporočil na celotnem
območju prostorskega načrta ni dovoljeno nameščati in uporabljati.
33. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Pri ravnanju z odpadki, je treba upoštevati veljavne
predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Vse vrste
nastalih odpadkov se ločeno zbira in predaja pooblaščenim
zbiralcem oziroma predelovalcem ali odstranjevalcem. Način
zbiranja in odvoz komunalnih odpadkov se izvaja v skladu z
določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v Mestni
občini Celje.
(2) Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi rušenja obstoječih objektov in infrastrukture, se odstranijo
izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede
v skladu z načrtom odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki.
(3) Pri vseh gradbenih posegih je potrebno zagotoviti
vzorčenje zemljine in ukrepati glede na rezultate, pri čemer
ena analiza ni dovolj. Pri večjih izkopih je potrebno zagotoviti
in izdelati gosto mrežo vzorčenja na kritične parametre: kadmij,
svinec in cink.
(4) Pri ravnanju z odpadki nastalimi pri rušenju in gradnji
objektov je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise s
področja ravnanja z odpadki in izvajati naslednje ukrepe:
– vse vrste nastalih odpadkov je potrebno ločeno zbirati
in jih predati pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki,
– zemljino, ki nastane zaradi gradbenih del, se mora pred
ponovno uporabo analizirati in v kolikor zemljina ni onesnažena, v čim večji meri ponovno uporabiti na sami lokaciji posega,
– v primeru, da je zemljina onesnažena, je investitor
dolžan upoštevati določbe veljavne zakonodaje v zvezi z obremenjevanjem tal z vnašanjem odpadkov v tla in odlaganjem
odpadkov na odlagališča.
(5) Nevarni odpadki, mednje spadata tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna embalaža
nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje
nevarnih odpadkov, kar se ustrezno evidentira. Na območju
OPPN ni dovoljeno skladiščenje nevarnih odpadkov.
X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO
PRED POŽAROM
34. člen
(varstvo pred poplavo in erozijo)
(1) Območje OPPN leži v razredu preostale poplavne
nevarnosti. V skladu z zaključki strokovne podlage »Izdelava
kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti
obstoječega stanja za vodotoke na območju Mestne občine
Celje za potrebe izdelave OPN Mestne občine Celje« rezultati
modelov potrjujejo ustreznost izvedbe lokalnih protipoplavnih
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ukrepov na območju Celja, a hkrati opozarjajo na veliko poplavno ogroženost mesta v primeru izjemnih hidroloških dogodkov.
(2) Za preprečitev škodljivega vpliva poplavnih voda na
stavbah in za zaščito ljudi je potrebno izvesti omilitvene ukrepe,
kot je to določeno v 27. členu tega odloka.
(3) Območje OPPN ni erozivno in plazljivo ogroženo. Pri
projektiranju objektov in gradnji se ustrezne rešitve izvedejo
na podlagi predhodne geomehanske presoje. Rešitve morajo
zagotavljati ustrezno stopnjo stabilnosti in protierozijske zaščite
v fazi gradnje in v fazi uporabe.
35. člen
(varstvo pred potresom)
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje
Mercalli-Cancani-Sieberg. Pospešek tal je 0,150.
36. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi
in načrtovanimi dovozi za interventna vozila, z zagotavljanjem
zadostnih virov vode za gašenje ter z ostalimi preventivnimi
ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti. Zaradi požarne ogroženosti se med gradnjo in obratovanjem upošteva predpise, ki
urejajo varstvo pred požarom in varstvo pred požarom v naravnem okolju ter druge predpise, ki urejajo prostorske, gradbene
in tehnične ukrepe varstva pred požarom.
(2) Na ureditvenem območju OPPN je omogočen dovoz
intervencijskih vozil in umik ljudi na sosednja zemljišča. Med
objekti se zagotovijo ustrezni odmiki in potrebne protipožarne
zaščite. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje se zagotovijo
iz vodovoda preko hidrantnega omrežja.
(3) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi prenove obstoječih in pri gradnji novih
objektov treba upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Način
varovanja pred požarom za objekt in dobrine bo opredeljen v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
37. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni in takšne vrste materialov,
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na
prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega
materiala se prepreči odtekanje vode v vodotoke, v podzemno
vodo in na gozdna ter kmetijska zemljišča.
(2) Pri nezgodah med gradnjo in med obratovanjem ali
ob razlitju večjih količin goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin
in materialov, se ustrezno ukrepa in prepreči izlitje nevarnih
snovi v vodotoke, podzemno vodo in kmetijska zemljišča ter se
takoj obvesti najbližji center za obveščanje. Ravna se skladno
s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, zavaruje
se lokacija, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena
zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni organizaciji za
ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira.
(3) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo vsi ukrepi
za preprečitev izcejanja betonskih odplak, izcejanja goriva,
olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih snovi v vodo. Vsi
gradbeni odpadki in ostanki gradbenega materiala ter kakršni
koli drugi odpadki se sproti odstranijo iz ureditvenega območja
in na ustrezen način reciklirajo ali deponirajo.
(4) Pranje, čiščenje in oskrba gradbene mehanizacije z
naftnimi derivati se vrši v za ta namen zgrajenih pretakališčih,
ki se zgradijo kot neprepustne ploščadi z lovilno posodo, ki
lahko sprejme celotno morebitno izlito tekočino, iztok iz ploščadi se opremi z zaklopko, s peskolovom in lovilcem olj, ki se
redno vzdržujeta. Pri pretakanju goriva se zagotovi dvakratna
količina absorbcijskega sredstva za vpijanje naftnih derivatov,
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ki je potrebna, če bi kjerkoli nekontrolirano odtekalo gorivo ali
pa olje iz polnega največjega rezervoarja na napravah oziroma
mehanizaciji.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
38. člen
(etapnost)
Prostorske ureditve, ki jih določa OPPN, je mogoče izvajati v celoti ali po delih, ki predstavljajo funkcionalno zaključene
celote in se lahko gradijo ločeno. Izvajajo se tako, da čim manj
vplivajo na bivalne in delovne pogoje in obstoječe ureditve sosednjih območij, ter da je zagotovljeno nemoteno obratovanje
obstoječih objektov. V primeru fazne izvedbe prostorskih ureditev se dograditev in obnova gospodarske javne infrastrukture
in zemljišč izvede v vsaki zaključeni etapi posebej.

Št.

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati na
območju tega OPPN določila Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 10/76, 21/82,
14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 69/93 – Tolerance ZN, 38/94,
2/96, 57/98, 69/02, 43/08, 45/10, 109/10 – OPPN TPC, 22/11
– OPPN Hala in 39/15 – OPPN GOJ 5).
43. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-6/2016
Celje, dne 5. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

40. člen
(dopustna odstopanja)
Kot tolerance so dovoljene:
– sprememba parcelnih mej ob soglasju mejašev,
– povečanje tlorisnih gabaritov načrtovanih objektov
do + 10 %, povečanje višinskih gabaritov načrtovanih objektov
do + 5 %,
– zmanjšanje tlorisnih gabaritov načrtovanih objektov
do – 20 %, zmanjšanje višinskih gabaritov načrtovanih objektov do – 5 %,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in v kolikor te
spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega
koncepta OPPN,
– spremembe tras in objektov prometne, komunalne in
energetske infrastrukture so mogoče ob soglasju vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora.
XIV. KONČNE DOLOČBE
41. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka, ki je sestavni del tega odloka, je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje
in na Upravni enoti Celje.
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42. člen

39. člen

XIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

Stran

(nadzor)

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

(1) Pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega
dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter
uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove
varovalne pasove.
(2) Pred začetkom del je treba narediti posnetek ničelnega stanja cest, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti,
nastale poškodbe je treba po koncu gradnje odpraviti in na
cestah vzpostaviti prvotno stanje.
(3) Infrastrukturne objekte, naprave in druge objekte je
treba med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa
morebitne poškodbe sanirati.
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po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

3190.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Hudinje – HU-13-1

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 115., 119.,
268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17 in 175/20), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 4/14) na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Hudinje – HU-13-1
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
(1) V skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski
prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) se
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje Hudinje
– HU-13-1 (v nadaljevanju: OPPN) po projektu, št. 33/20, ki ga
je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje.
(2) Prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1758.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske
ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in
ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
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objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je kot priloga sestavni del tega odloka:
– izsek iz prostorskega plana, M 1:5000,
– prikaz situacije obstoječega stanja z mejo OPPN,
M 1:1000,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
M 1:5000,
– prikaz ureditvene situacije, M 1:500,
– prikaz ureditve gospodarske javne infrastrukture,
M 1:500,
– geodetska kotirana situacija z načrtom parcelacije,
M 1:500.
(3) Sestavni del OPPN so obvezne priloge, ki obsegajo
Izvleček iz strateškega prostorskega akta občine, Prikaz stanja
prostora, Strokovne podlage, Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, Obrazložitev in utemeljitev OPPN ter Povzetek
za javnost.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
(1) Predmet OPPN so ureditve, ki bodo omogočale posege v prostor in gradnjo stavb za posebne družbene skupine s
pripadajočimi parkirnimi in manipulativnimi površinami.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
– gradnja dveh novih stavb za potrebe Centra za varstvo
in delo Golovec (v nadaljevanju: CVD Golovec),
– izgradnja gospodarske javne infrastrukture,
– parkirne površine in druge ureditve zunanjih površin, ki
so potrebne za realizacijo in funkcioniranje predvidnih ureditev.
(3) Predvidena objekta za potrebe CVD Golovec sta umeščena zahodno od obstoječega objekta CVD Golovec 1.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja na severnem delu Celja,
na Zgornji Hudinji, severno od vezne ceste Janeza Cvirna ob
javni poti JP 532911.
(2) V vzhodnem delu območja OPPN je izgrajen objekt
CVD Golovec, na preostalem delu območja so travnate površine. Obstoječi objekt CVD Golovec ima dostop z Ulice Cirila
Debeljaka (JP 532911) in preko stranske dovozne ceste.
(3) Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 413 in
427/1, obe k. o. 1074 Spodnja Hudinja ter s parc. št. 497 in
494/1, obe k. o. 1075 Ostrožno.
(4) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v
prejšnjem odstavku tega člena ter med grafičnimi načrti, velja
podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
(5) Površina območja OPPN obsega cca 0,44 ha.
(6) Za potrebe priključevanja območja na obstoječo ali
načrtovano prometno in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo
ter obvodne ureditve se dovoljujejo posegi tudi izven območja
urejanja v tretjem odstavku tega člena naštetih zemljiških parcel.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
Območje OPPN se prometno navezuje na obstoječo cestno omrežje. V južnem delu se navezuje na Ulico Cirila Debeljaka (javna pot JP 532911) preko obstoječega in predvidenega
cestnega priključka.
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6. člen
(namembnost območja)
Z OPPN so dopustne naslednje namembnosti objektov
skladno s CC-SI – Klasifikacija vrst objektov:
(1) Stanovanjske stavbe:
– 1130 – Stanovanjske stavbe za posebne družbene
skupine,
– 12740 – Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, od tega
nadstrešnice, ki se uporabljajo kot pripadajoči objekt h glavnemu objektu.
(2) Gradbeno inženirski objekti:
– 2112 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste,
– 22 – Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
(3) Drugi gradbeni posegi:
– 3 – Drugi gradbeni posegi.
7. člen
(dopustni posegi)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi pod
pogoji določil tega odloka:
– novogradnja (nadomestna gradnja, dozidave in nadzidave objektov),
– rekonstrukcija,
– vzdrževanje objektov,
– vzdrževalna dela,
– odstranitev,
– sprememba namembnosti,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.
8. člen
(predvidene odstranitve)
Na območju OPPN ni predvidenih odstranitev objektov.
9. člen
(opis načrtovanih objektov in površin)
(1) Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja je določena razporeditev stavb, prometnih in zelenih površin. Območje OPPN je razdeljeno na dve gradbeni parceli Gp-1 in
Gp-2. Gradbeni parceli je možno prilagoditi in združevati, obe
gradbeni parceli lahko tvorita eno gradbeno parcelo.
(2) Zasnova predvideva gradnjo dveh novih stavb za
potrebe CVD Golovec. Namembnost stavbe 2 (oznaka v grafičnih prilogah) bo bivalni center in dnevno varstveni center.
Namembnost stavbe 3 (oznaka v grafičnih prilogah) bo bivalni
center ali dnevno varstveni center ali kombinacija obeh.
(3) Stavbi bosta umeščeni zahodno od obstoječe stavbe
CVD Golovec (stavba 1). Obstoječa stavba ima dostop iz Ulice
Cirila Debeljaka in stranske dovozne ceste. Novi stavbi se bosta prometno napajali preko Ulice Cirila Debeljaka.
10. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Znotraj vsake gradbene parcele je dovoljena gradnja
ene ali več stavb. Stavbe so etažnosti pritličje in dva nadstropja. Možna je izvedba kletne etaže objektov ob predhodni
pridobitvi geomehanskega mnenja. Okvirna lega posamezne
stavbe je prikazana v grafičnih načrtih. Maksimalni tlorisni
gabariti stavb niso določeni, vendar vključno z nezahtevnimi
ter enostavnimi objekti ne smejo presegati faktorja zazidanosti
posamezne parcele namenjene gradnji, ki je 0,4.
(2) Tlorisni gabariti objektov so določeni z gradbeno mejo.
(3) Tlorisna zasnova objektov je pravokotna ali kvadratna oblika. Fasade objektov morajo biti izvedene iz trajnih in
kakovostnih materialov, oblikovane sodobno in skladnih geometrijskih oblik. Barve fasade so v svetlih toplih barvnih tonih
ali lesene oziroma kombinacija obojega. Prepovedane so žive
in kričeče barve.
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(4) Streha je ravna ali enokapnica z naklonom do 7° ali
kombinacija obeh. Dopustne so tudi ozelenjene strehe.
(5) Materiali in konstrukcije stavb niso predpisane.
11. člen
(odmiki)
(1) Odmiki so razvidni iz grafične priloge 7 – Geodetska
kotirana situacija z načrtom parcelacije. Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo
posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture.
(2) Ograjo in oporni zid za premagovanje višinskih razlik
je dopustno graditi največ do meje zemljiške parcele, na kateri
se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje
zemljišče. Ograja se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo. Ostali
enostavni in nezahtevni objekti morajo biti od meje sosednjih
parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim
soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno
postaviti tudi bližje.
12. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Dopustna je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov znotraj gradbene parcele:
– ograje, višine do 1,80 m žična,
– podporni zidovi, višine do 1,60 m,
– nadstrešek, vetrolov, garaža, uta, shramba, pergola,
– na celotnem območju grajena urbana oprema.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno
poenoteni z osnovnimi stavbami.
(3) Na parkiriščih je dopustno postaviti opremo za napajanje vozil na električni pogon.
(4) Pri določanju vrste objektov in pogojev za gradnjo
nezahtevnih in enostavnih objektov ter manj zahtevnih je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo vrste objektov
glede na zahtevnost.
13. člen
(pogoji za ureditev zunanjih površin)
(1) Dostopi in dovozi do posameznih gradbenih parcel
se uredijo iz obstoječe javne poti (JP 532911). Predvidi se nov
cestni priključek.
(2) Ob objektih se uredi tlakovane površine za dostope
in parkirne površine. Ostale površine se zatravijo in zasadijo z
avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(3) Morebitni podporni zidovi ne smejo biti višji od 1,60 m.
Primerneje je teren urejati z modeliranjem terena in opornimi
zidovi v kaskadah.
(4) Med javno potjo JP 532911 in južnim delom območja
OPPN se predvidi zasaditev drevoreda glede na razpoložljivo
širino zelenega pasu in cesto. Pri zasaditvi je potrebno upoštevati trase obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. Prikaz
dreves v grafičnih načrtih je zgolj informativen, pozicije in število dreves se določi v projektni dokumentaciji.
(5) Odjemno zbirno mesto za odpadke se uredi v okviru
gradbene parcele. Dopusti se sistem potopnih, podzemnih
zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upo-
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števanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih
rešitev za to območje;
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov;
– dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.
15. člen
(cestno omrežje)
(1) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN, se
nahajajo v varovalnem pasu javne poti JP 532911 (Ulica Cirila
Debeljaka) širine 4,00 m. V varovalnem pasu ni dovoljeno
graditi stavb, razen ograje ki je lahko locirana najmanj 1,00 m
od roba ceste. Vrata na uvozu morajo biti od roba ceste odmaknjena najmanj 5,00 m.
(2) Dovoz na dvorišče obstoječe stavbe 1 in predvidene
stavbe 2 je z vzhoda iz nekategorizirane ceste, ki poteka po
parc. št. 414 k. o. 1077 Spodnja Hudinja. Obstoječi dovoz z Ulice Cirila Debeljaka je med objektoma 1 in 2, ki pa se z izgradnjo
stavbe 3 ukine in se prestavi na lokacijo med objektoma 2 in 3.
Predvidi se nov cestni priključek na javno pot JP532911 za potrebe stavbe 3. Predvideni cestni priključek mora biti projektiran
skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste ter
tako, da ne ogroža cestnega telesa občinske ceste. Meteorna
in druga voda z gradbene parcele in cestnega priključka ne
sme pritekati na občinsko cesto ali na njej zastajati. Z izgradnjo
priključka ne sme biti ovirano odvodnjavanje občinske ceste.
(3) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
cestnega omrežja je potrebno upoštevati 4,00 m varovalni pas
in predpise, ki urejajo načrtovanje cest. Na vsaki gradbeni parceli je potrebno zagotoviti prostor za manipulacijo, obračanje
in parkiranje vozil, namenjenih potrebam stavb in dejavnostim,
ki so na posamezni gradbeni parceli. Zagotoviti je potrebno
dovoz za interventna vozila. Vzvratno vključevanje na občinsko
cesto ni dovoljeno.
16. člen
(parkirne površine)
(1) Parkiranje se zagotovi znotraj posamezne gradbene
parcele (Gp-1 in Gp-2). Ustrezno število parkirnih mest za
varovance, zaposlene in obiskovalce se določi v projektni dokumentaciji za objekt ali prostorske ureditve skladno s predpisi
in normativi, ki urejajo to področje.
(2) Skladno s predpisi se na parkirišču znotraj posamezne
gradbene parcele zagotovi tudi ustrezno število parkirnih mest
za funkcionalno ovirane osebe.
17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) OPPN se nahaja v območju vodovodnega sistema
Celje, kjer lastna oskrba objektov s pitno vodo ni dovoljena.
Tlačna črta v vodovodnem omrežju na območju obravnavanega OPPN se v normalnih razmerah giblje med 275 m in 290 m
nadmorske višine.
(2) Za konstantno zagotavljanje tlaka najmanj 2 bara v
vseh etažah objekta je potrebno vgraditi napravo za povišanje
tlaka. Naprava za povišanje tlaka mora biti hidravlično ločena
od javnega vodovodnega sistema. To pomeni, da mora biti
pred napravo za povišanje tlaka nameščena posoda, v kateri je
atmosferski tlak. Dotok v posodo se regulira s plovnim ventilom.
(3) Za oskrbo obeh predvidenih objektov z vodo je potrebno predvideti skupni vodovodni priključek, ki bo navezan na
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obstoječi javni vodovod NL DN/ID 200 mm. Skupni priključek se
izvede iz NL DN/ID 100 mm, ker je na tem odcepu nameščen
tudi nadzemni hidrant dimenzije DN 80 mm.
(4) Pri vodovodnih priključkih premera fi < 2'' se vodomer
vgradi zunaj objekta v tipski toplotno izoliran vodomerni jašek.
Pri vodovodnih priključkih premera fi 2'' in pri priključkih premera fi > 2'' se vodomer vgradi v tipski toplotno izoliran jašek
ali armirano betonski jašek v zelenici zunaj objekta. AB jašek
mora biti minimalnih dimenzij 180/150 cm, opremljen z lestvijo
in pokrovom na zaklep, razreda B 125 kN, EN 124, iz duktilne
litine, ISO 1083.
(5) Pri projektiranju vodovoda se upoštevajo zahteve glede zagotavljanja požarne varnosti, zato se predvidi vgradnja
nadzemnega hidranta DN 80 mm, ki mora biti lociran pred
vodomernim jaškom, kjer sta izvedena oba hišna priključka.
(6) Pri projektiranju in gradnji objektov se upošteva minimalne odmike objektov od osi obstoječega in predvidenega
javnega vodovoda, ki znašajo 3,00 m.
(7) Po zaključku gradbenih del se mora javni vodovod
nahajati najmanj 1,00 m in največ 2,50 m pod novo koto terena.
(8) Po zaključku zunanje ureditve se morajo kape vodovodnih ventilov in pokrovi vodovodnih jaškov nahajati na višini
nove kote terena.
(9) Pred začetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o. naročiti zakoličbo vodovodnega omrežja.
(10) Pred izdajo mnenja k projektnim rešitvam za prvi
objekt iz območja OPPN se za predvideni vodovod izdela načrt
vodovoda in pridobi soglasje upravljavca javnega vodovoda.
Predvideni vodovod mora biti zgrajen, zanj pridobljeno uporabno dovoljenje in predan v last občini ter v upravljanje javnemu
podjetju Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. pred priključitvijo prvega objekta iz območja OPPN na javni vodovod.
(11) Priključitev novozgrajenega vodovoda na obstoječ
javni vodovod izvede upravljavec javnega vodovoda Vodovod
– kanalizacija, d.o.o. na stroške investitorja.
18. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju poselitve –
aglomeracije št. 20543 Celje, zato je potrebno komunalne odpadne vode iz objektov obvezno odvajati v javno kanalizacijo,
skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19). Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja javne kanalizacije,
za katero je že pridobljeno gradbeno dovoljenje (predvidena
fekalna gravitacijska in tlačna kanalizacija s črpališčem po
projektu Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v delu naselja Zg. Hudinja nad severno vezno cesto, podprojekt Celje-20,
št. proj. 588-1/2018).
(2) Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod
nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez
prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.
Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti
speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
(3) Odpadne vode iz prostorov za pripravo hrane morajo
biti speljane v javno kanalizacijo preko lovilca olj, za katerega je
potrebno voditi obratovalni dnevnik v skladu z Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15).
(4) Komunalne odpadne vode in meteorne vode se odvajajo ločeno. Pri projektiranju in gradnji objektov se upošteva
minimalne odmike objektov od zunanje stene obstoječe in
predvidene kanalizacije, ki znašajo 3,00 m.
(5) Za odvod komunalnih odpadnih vod iz predvidenih
objektov je potrebno izvesti kanalizacijska priključka od objektov do predvidene fekalne kanalizacije.
(6) Priključitev internih fekalnih kanalizacijskih priključkov
na predvideno javno kanalizacijo izvede javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. na stroške investitorja, ko bo javna
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kanalizacija zgrajena in zanjo pridobljeno uporabno dovoljenje
ter bo ta kanalizacija predana v last občini in upravljanje javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.. Priključitev na
javno kanalizacijo se izvede preko revizijskega jaška s kronsko
navrtavo.
(7) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki
ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(8) Za odvod meteornih voda z območja obravnavanega
OPPN se od predvidenih objektov predvidijo meteorni kanali, ki
bodo odvajali meteorne vode v površinski odvodnik. Površinski
meteorni odvodnik se na območju predvidene gradnje kanalizira. Projektna dokumentacija za izdajo mnenja mora vsebovati
dimenzioniranje kanaliziranja jarka ter dimenzioniranje in detajl
zadrževalnega bazena. V kolikor obstoječa pretočnost jarka, v
katerega je predvideno odvajanje padavinske vode, glede na
trenutni odtok, ni zadostna, je treba le-to ustrezno povečati.
Za gradnjo podpornih zidov, višine do 1,60 m, je potrebno v
postopku izdaje mnenj predložiti geomehansko poročilo.
(9) Potrebni so ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih
voda z urbanih površin v meteorni odvodnik, zato je potrebno
za meteorne vode s streh in povoznih površin predvideti zadrževalni bazen. Razpršeno odvajanje padavinske vode s streh
ni dovoljeno. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako,
da ob upoštevanju 15-minutnega naliva z enoletno povratno
dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji
kot je bil pred gradnjo. Preliv meteornih vod se spelje v površinski odvodnik (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju MO Celje
– Uradni list RS, št. 54/14, Uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo).
19. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Obstoječi objekt CVD Golovec je priključen na distribucijsko omrežje I04: Zg. Hudinja, iz TP Dobojska, preko
merilnega mesta št.: 2-163791, z zakupljeno priključno močjo
17 kW, kar ustreza omejevalcu toka 3 x 25 A. Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago na nizko-napetostnih zbiralnicah obstoječe TP Dobojska. Obstoječe merilno
mesto PMO_027048, trenutno priključeno na omrežje I04:
Zg. Hudinja iz TP Dobojska, se bo odstranilo. Obstoječ dovodni kabel PP00-A 4x25 mm2 + 2,5 mm2 se bo v elektro omari
R2, odklopil. Za kompleten objekt CVD 1, CVD 2 in CVD 3 se
bo ob uvozu postavila nova prostostoječa priključno merilna
omara PS-PMO (točka B).
(2) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo
gradbenih dovoljenj za predvidene objekte si mora investitor
pridobiti od Elektra Celje d.d. projektne pogoje in soglasja k
projektu. Pred priključitvijo objektov na distribucijsko omrežje
se pridobi soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje.
(3) Izdelana je strokovna podlaga – Idejna zasnova elektrifikacije (izdelal Remcola-Remchem, d.o.o., Žalec,
št. 139/2020, februar 2020), ki je osnova za izdelavo projektne
dokumentacije.
20. člen
(javna razsvetljava)
Na območju OPPN ni predvidena javna razsvetljava. Razsvetljava parkirišč bo izvedena iz razdelilnikov objektov CVD.
Predvidena razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki
urejajo svetlobno onesnaženje okolja.
21. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) V bližini OPPN je izgrajeno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: TK omrežje) v upravljanju Telekom Slovenije d.d.. Kabelsko komunikacijski sistem (v nadaljevanju:
KKS) ni izgrajen na območju OPPN.
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(2) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe TK in KKS omrežje ter ga po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca.
Priključitev objektov na KKS omrežje je možno na vstopni točki
za KKS. Priključitev novih objektov na TK in KKS omrežje se
podrobneje obdela v projektni dokumentaciji.
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(plinovodno omrežje)

– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izvedejo naslednji ukrepi:
– kot energetski vir za oskrbo s toploto se uporabljajo
ekološko sprejemljiva goriva oziroma obnovljivi viri energije,
– gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki
urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

Skladno z Lokalnim energetskim konceptom MOC in strategijo razvoja energetske infrastrukture v Mestni občini Celje je
obravnavano območje opredeljeno kot območje za prioritetno
energetsko oskrbo objektov z navezavo na obstoječi distribucijski sistem zemeljskega plina. Operater distribucijskega sistema
zemeljskega plina in daljinskega ogrevanja v Mestni občini
Celje na območju OPPN nima izgrajenega distribucijskega
sistema zemeljskega plina. Plinovodni priključek ni predviden.

26. člen
(varstvo voda)
(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja.
(2) Pri načrtovanju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

23. člen

27. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim
manj talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S
prometnih površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega
materiala se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se
prepreči tudi odtekanje vode.

22. člen

(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Za ogrevanje stavb se kot vir energije predvideva toplotna črpalka ali drugi obnovljivi viri energije (sončni kolektorji
na stavbah, geotermalno ogrevanje ipd.), skladno s sprejetimi
odloki občine, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in
varstvo zraka.
(2) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva
normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in
uporabo obnovljivih virov energije.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
24. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni objektov ali območij varstva
kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti krajevno pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v
skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja,
lahko pristojni organ 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.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
25. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje ter izpusti plinov gradbenih strojev
in transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec
med gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– preprečevanje prašenja z odkritih delov območja ureditve, prometnih in manipulativnih površin, vlaženje materialov,
nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem
vremenu;
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč, primerna razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti
na gradbišče, redno čiščenje prometnih površin na območju
urejanja in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti
za prevoze za potrebe ureditev in gradbišč ter sprotno rekultiviranje območij večjih posegov;

28. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje OPPN se opredeli s III. stopnjo varstva pred
hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju, za katero veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in
mejne nočne ravni hrupa 50 dBA.
29. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Zunanja razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da je
svetloba usmerjena izključno v tla.
30. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Območje OPPN bo vključeno v organiziran odvoz odpadkov. Za vsak objekt se zagotovi zbirno mesto za odpadke.
Pri ravnanju z odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne
predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Vse vrste
nastalih odpadkov se ločeno zbira in predaja pooblaščenim
zbiralcem oziroma predelovalcem ali odstranjevalcem.
(2) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu
z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben
prostor, lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se
uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
(3) Pri ravnanju z odpadki, nastalimi pri rušenju in gradnji
objektov, je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise s
področja ravnanja z odpadki in izvajati naslednje ukrepe:
– vse vrste nastalih odpadkov se zbira ločeno in se jih
preda pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki;
– zemljino, ki nastane zaradi gradbenih del, se v čim večji
meri ponovno uporabi na sami lokaciji posega; pri ravnanju z
zemljino je investitor dolžan upoštevati določbe veljavne zakonodaje v zvezi z vnosom zemeljskega izkopa in odlaganjem
odpadkov na odlagališča.
31. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot ali zavarovanih
območij z naravovarstvenim statusom.
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VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO
PRED POŽAROM
32. člen
(varstvo pred poplavo)
Območje OPPN se nahaja zunaj poplavno ogroženih
območij.
33. člen
(varstvo pred potresom)
Pri načrtovanju stavb je potrebno upoštevati določila
predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo. Upošteva se
projektni pospešek tal v (g) 0.150.
34. člen
(zaklanjanje)
V predvidenih stavbah se izvede ojačitev prve plošče
tako, da zdrži rušenje stavb nanjo.
35. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska vozila po obstoječem omrežju javnih cest. Varen umik se
zagotovi na zunanje zelene površine in prometne površine.
Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi tako, da
se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah in ob
upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje
parcele.
(2) Za zagotovitev požarne varnosti je predvidena izgradnja hidranta.
36. člen
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost)
Območje OPPN ni erozivno in plazljivo ogroženo. Pri
načrtovanju objektov se pridobi in upošteva pogoje geološkega
poročila.
37. člen
(razlitje nevarnih snovi)
V območju OPPN ni pričakovati razlitja olj.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
38. člen
(etapnost)
Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno
po posameznih stavbah. Za vsako etapo gradnje je treba
zagotoviti pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo ureditev.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
39. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške;
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske in-
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frastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane;
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
40. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
Stavbam so opredeljene gradbene parcele. Načrt parcelacije z elementi za zakoličbo je prikazan na karti 6 – Geodetska
kotirana situacija z načrtom parcelacije.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
41. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– dopusten je zamik predvidenih parcelnih meja med
objekti glede na opredeljeno parcelacijo;
– dopustno je povečanje in zmanjšanju tlorisnih gabaritov;
– pri spremembi mikrolokacije objektov in zamiku parcelacije se ne sme zmanjševati v OPPN določenih odmikov od
parcelnih mej, ki so obvezni, in odmikov od vodov gospodarske
javne infrastrukture skladno z veljavno zakonodajo;
– pri mejah gradbenih parcel, namenjenih gradnji, so
dopustna odstopanja zaradi prilagoditve lastniškemu stanju;
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, enrgetskega in komunikacijskega omrežja na območju OPPN na
podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem
preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega
vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri,
ekonomsko primernejša investicijska vlaganja; spremembe se
uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.
XII. KONČNE DOLOČBE
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Uradni list SRS,
št. 21/75, 22/79, 19/85, 23/86, 34/89; Uradni list RS, št. 69/93,
39/94, 65/94, 24/96, 20/98, 75/98, 78/01, 61/06, 100/06, 39/09,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

31/10, 109/10, 75/12, 89/14 in 46/18) ter določila Odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Spodnja
Dobrova (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 99/01,
56/08, 80/09, 43/14) v obsegu območja tega OPPN.
43. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Mestne občine Celje.
44. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.
45. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3503-6/2020
Celje, dne 5. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

Številka
Zap. št.
odseka

Začetek
odseka

1.

032011

032030

2.

032012

032040

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

032013
032031
032032
032041
032051
032052
032053
032054
032061

490470
5
032031
032010
5
032641
5
032080
038030

12.

032071

032310

13.
14.
15.
16.
17.
18.

032081
032091
032121
032122
034011
034051

032050
032330
430
032060
752
034090

19.

034091

430

20.

034092

034050

21.
22.

034101
034102

430
034101

3191.
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Stran

9447

Odlok o kategorizaciji občinskih cest
in kolesarskih poti v Mestni občini Celje

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – Odl. US, 46/15, 10/18) in 10., 19.,
in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje
na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni občini Celje
1. člen
(1) Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah, poteku in namenu uporabe glede na vrsto cestnega
prometa, ki ga prevzemajo.
(2) Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega
člena, so prikazane na kartah »Pregledna karta občinskega
cestnega omrežja« in »Pregledna karta občinskega cestnega
omrežja – območje mesta Celje« (izdelani septembra 2021,
Structura d.o.o.), ki sta na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in
javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
(2) Lokalne ceste v mestu Celje in ostalih naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo na glavne mestne ceste
(s skrajšano oznako LG), zbirne mestne ceste (s skrajšano
oznako LZ) in mestne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Potek odseka
Celje (Cesta na Ostrožno) – Lopata
Lopata – Gorica pri Šmartnem – Šmartno
v Rožni dolini
Šmartno v Rožni dolini – Brezova – Vojnik
Medlog (krožišče G1 5)
Medlog – Celje (Cesta na Ostrožno)
Gorica pri Šmartnem – Podgora
Celje (Plava laguna) – Babno
Babno – Medlog
Medlog – Zaloška Gorica
Medlog – krožišče G1 5
Dobrova – Runtole
Celje (Cesta na Ostrožno) – Lokrovec –
Dobrova
Medlog – Lopata
Celje – Lahovna – Dobrova
Šmarjeta pri Celju – Prekorje – Runtole
Runtole – Lešje – Vojnik
Bukovžlak – Proseniško
Trnovlje pri Celju – Zadobrova – Arclin
Celje (Mariborska cesta) –
Trnovlje pri Celju
Trnovlje pri Celju – Leskovec
(krožišče R3 752)
Škofja vas – Zadobrova
Zadobrova – Ljubečna

032040

Dolžina
odseka
v občini
[m]
2.026

490470

3.914

V

430
032052
032310
490440
032641
032080
490480
5
032120

3.248
254
1.171
1.676
447
2.097
775
500
1.458

V
V
V
V
V
V
V
V
V

038030

1.970

V

032010
038030
032060
032010
464070
752

1.270
3.683
1.969
1.109
1.398
2.206

V
V
V
V
V
V

034050

2.296

V

752

1.166

V

034102
752

873
1.380

V
V

Konec
odseka

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
odseka
[m]

V

1.574 – Vojnik

1.247 – Žalec

255 – Žalec

965 – Vojnik
1.294 – Šentjur

9448 /

Stran

Št.

Številka
Zap. št.
odseka

163 / 15. 10. 2021
Začetek
odseka

23.

034111

034340

24.

034112

034090

25.
26.
27.

034121
034122
034131

034110
752
034010

28.

036011

036040

29.

036041

036360

30.

036042

536540

31.

036361

5

32.

038011

032310

33.

038031

032330

34.
35.
36.

038032
038041
200221

032060
032310
744

37.

396013

464020

38.

396021

234

39.
396241
40.
412061
41.
464072
42.
464073
43.
464081
44.
490013
45.
490444
46.
490471
47.
490472
V…vsa vozila

464070
107
752
034130
430
490090
032040
490460
490471

Uradni list Republike Slovenije

034090

Dolžina
odseka
v občini
[m]
1.867

034100

1.016

V

752
034130
464070

593
1.095
1.777

V
V
V

744

8.776

V

536540

1.912

V

744

2.160

V

107

4.442

V

5

5.000

V

032060

1.860

V

032010
490010
5

3.978
3.080
798

V
V
V

752

1.409

V

464070

2.836

V

3.592 – Šentjur

396020
107
034130
034010
752
5
032010
490472
032010
Skupaj:

329
1.411
526
1.808
488
2.489
1.781
1.928
680
90.925

V
V
V
V
V
V
V
V
V

2.336 – Šentjur
1.241 – Štore

Konec
odseka

Potek odseka
Bukovžlak (Obrtna cesta) – Leskovec
Trnovlje pri Celju
(Cesta na Ljubečno) – Zadobrova
Trnovlje pri Celju – Začret
Začret – Ljubečna
Bukovžlak – Začret – Ljubečna
Celje (Zagrad) – Pečovnik – Zvodno –
Celjska koča
Celje (cesta v Laško) – Zagrad – odcep
Zvodno
Celje (odcep Zvodno) – Osenca –
Pečovje – Štore
Celje – Teharje
Celje (Partizanska cesta) –
Košnica pri Celju
Celje (krožišče Ulice mesta Grevenbroich)
– Dobrova
Dobrova – Loče – Brezova
Celje – Brnica – Kasaze
Jagoče – Brstnik – Rifengozd – Tremerje
Pristava – Šmiklavž pri Škofji vasi –
Ljubečna
Trnovec pri Dramljah – Jarmovec –
Glinsko – Žepina
Goričica – Cerovec – Žepina
Štore – Vrhe – Teharje
R3 752 – Ljubečna (Kocbekova cesta)
Ljubečna – Žepina – Proseniško
Vojnik – Zadobrova
Liboje – Košnica pri Celju
Galicija – Gorica pri Šmartnem – Lopata
Galicija – Zavrh pri Galiciji – Pepelno
Pepelno – Šmartno v Rožni dolini

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
odseka
[m]

V

362 – Laško

2.637 – Štore

2.383 – Žalec
3.513 – Laško

892 – Šentjur
2.320 – Vojnik
1.666 – Žalec
228 – Žalec
2.628 – Žalec

m

4. člen

Glavne mestne ceste (LG) so:
Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

Namen
uporabe

1.

032311

5

Partizanska cesta – Čopova ulica

032311

1.463

V

2.

032312

032311

Čopova ulica

5

650

V

3.

032313

5

Čopova ulica – Cesta na Ostrožno

032314

1.348

V

4.

032314

032313

Cesta na Ostrožno – ulica heroja Šarha

032030

999

V

5.

032321

430

Dečkova cesta 1

032322

1.498

V

6.

032322

032321

Dečkova cesta 2

032310

251

V

od Mariborske ceste
do Opekarniške ceste

032331

499

V

od Opekarniške ceste
do nogometnega štadiona

032332

238

V

7.

032331

430

8.

032332

032331

9.

032333

032332

od nogometnega štadiona do Ulice mesta
Grevenbroich

032333

994

V

10.

032334

032333

severna vezna cesta

032313

629

V

11.

034341

430

Bežigrajska cesta

034341

382

V

12.

034342

034341

Bežigrajska cesta – Plinarniška ulica

034342

980

V

13.

034343

034342

Plinarniška ulica – Gaji

752

1.200

V

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Uradni list Republike Slovenije
Številka
Zap. št.
odseka

Začetek
odseka

Št.

Potek odseka
Levstikova ulica – Gregorčičeva ulica –
Ljubljanska cesta
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

Namen
uporabe

038910

620

V

14.

038371

5

15.

038372

038910

Ljubljanska cesta

038373

206

V

16.

038373

038372

Ljubljanska cesta – Medlog

5

2.560

V

17.

038381

038370

Kersnikova ulica do Oblakove ulice

038381

341

V

18.

038382

038381

Kersnikova ulica do Dečkove ceste

032320

634

V

038383

292

V

19.

038383

032320

Ulica mesta Grevenbroich
do Drapšinove ulice

20.

038384

038383

Ulica mesta Grevenbroich
do Kraigherjeve ulice

038384

351

V

21.

038385

038384

Ulica mesta Grevenbroich
do Smrekarjeve ulice

038385

246

V

22.

038386

038385

Ulica mesta Grevenbroich
do Škapinove ulice

038386

286

V

23.

038387

038386

Ulica mesta Grevenbroich –
rondo z LG 032333

032330

162

V

Skupaj:

16.829

V…vsa vozila

Začetek
odseka

1.
2.
3.
4.
5.

032631
032641
032701
032721
032741

032800
032310
038380
032320
430

6.

032761

038030

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

032762
032801
032802
032803
032811
034811
036831
036832

032800
5
032801
032700
032320
034090
036360
036360

15.

036841

036860

16.

038891

5

17.

038892

038891

18.
19.

038893
038901

5
038370

20.

038911

038370

21.

038912

538070

22.

038921

038370

23.

038922

5

24.
038951
V…vsa vozila

036360

9449

Preostala
dolžina
odseka
[m]

m

5. člen

Zbirne mestne ceste (LZ) so:
Številka
Zap. št.
odseka

Stran

Potek odseka
Ipavčeva ulica – Stritarjeva ulica
Lava – Ložnica pri Celju – Babno
Drapšinova ulica do Dečkove ceste
Cesta na Dobrovo – Škapinova ulica
Ulica Frankolovskih žrtev
Ulica Cirila Debeljaka – Ulica heroja
Rojška do Bevkova ulica
Bevkova ulica – Ulica heroja Rojška
Ipavčeva ulica
od Ipavčeve ulice do glavne ceste
Cesta v Lokrovec – Bevkova ulica
Opekarniška cesta
Kulturniška ulica – Plinarniška ulica
Cesta na Grad
Teharska cesta – Popovičeva ulica
Popovičeva ulica – Podgorje – Teharska
cesta
Cankarjeva ulica – Vodnikova ulica –
Gledališki trg
od Gledališkega trga
do Gregorčičeve ulice
Teharska cesta – Cesta na Grad
Jurčičeva ulica – Trubarjeva ulica
Ljubljanska cesta –
Trg celjskih knezov
Trg celjskih knezov – Gosposka ulica –
Slomškov trg – Savinjsko nabrežje
Vrunčeva ulica od Levstikove ulice
do glavne ceste
Vrunčeva ulica od glavne ceste
do Dečkove ceste
Plečnikova ulica – Zvezna ulica

038380
032050
032320
038380
032090

Dolžina
odseka
v občini
[m]
510
1.147
697
1.200
439

032800

295

V

032070
032320
5
032760
032330
034340
036850
036870

413
449
163
1.066
706
1.084
732
822

V
V
V
V
V
V
V
V

036360

837

V

038910

581

V

038370

79

V

036360
032310

241
733

V
V

538070

221

V

5

703

V

5

488

V

032320

473

V

038952
Skupaj:

509
14.588

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V
V
V
V

V
m

Preostala
dolžina odseka
[m]

9450 /

Stran

Št.
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6. člen

Mestne ceste (LK) so:
Zap. št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

032611
032621
032651
032652
032653
032671
032681
032711
032731

430
038380
032310
032640
032670
032310
032650
038380
032810

10.

032751

032090

11.
12.
13.
14.
15.

032771
032821
032831
032832
032833

032070
032310
032760
032800
032310

16.

032841

032700

17.
032851
18.
034821
19.
036871
20.
038871
21.
038872
22.
038931
23.
038941
24.
038952
V…vsa vozila

430
430
036830
038920
038380
032310
038900
536090

Stara Dečkova cesta
Tkalska ulica
Lava
Lava – Njegoševa ulica – Iršičeva ulica
Cesta na Ostrožno – do mostu
Pucova ulica
Valvasorjeva ulica
Pohorska ulica
Jamova ulica – Travniška ulica
Skaletova ulica
do Ulice Frankolovskih žrtev
Cesta II. grupe odredov
Stara cesta
Ob Koprivnici do HŠ 21
Ob Koprivnici do HŠ 78
Ob Koprivnici – Ulica Alme Karlinove
Grčarjeva ulica – Hohkrautova ulica –
Ulica bratov Mravljakov – Ribarjeva ulica
Resljeva ulica do Bežigrajska cesta
Kovinarska ulica – Delavska ulica
Cesta na Grad
Oblakova ulica do Kersnikove ulice
Oblakova ulica od Kersnikove ulice
Trubarjeva ulica
Malgajeva ulica – Na otoku
Zvezna ulica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

532011
532012
532021
532031
532033
532032
532041
532051
532061
532063
532062
532071
532081
532082
532083
532091
532092
532101
532102
532111
532121

032740

655

V

HŠ 21
HŠ 12
032800
032830
032830

416
167
211
443
518

V
V
V
V
V

032700

542

V

034340
107
grad
038380
HŠ 32
HŠ 97
032310
036830
Skupaj:

501
534
1.365
210
368
295
636
426
11.405

V
V
V
V
V
V
V
V

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
odseka
[m]

V
V
V
V
V
V
V
V
V

m

7. člen

Javne poti (JP) so:
Številka
Zap. št.
odseka

038920
038920
032652
032670
HŠ 43
HŠ 5
HŠ 66
032720
032720

Dolžina
odseka
v občini
[m]
483
280
280
789
524
346
448
357
611

Konec
odseka

Potek odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

038920
532011
038920
032620
032620
532031
038380
032620
532070
032620
532061
038380
032650
535401
032650
532081
532081
032650
032650
032650
032670

Veselova ulica do HŠ 3
Veselova ulica do HŠ 6
Dalmatinova ulica do HŠ 1
Brodarjeva ulica – Zoisova ulica
Vrunčeva ulica
Kersnikova ulica do HŠ 28
Tkalska ulica do HŠ 15
Nušičeva ulica do HŠ 12
Brodarjeva ulica do HŠ 41
Brodarjeva ulica do HŠ 21
Kersnikova ulica do HŠ 52
Stritarjeva ulica
Iršičeva ulica – Stegenškova ulica
Stegenškova ulica do HŠ 1
Njegoševa ulica do HŠ 17
Klanjškova ulica do HŠ 20
Klanjškova ulica do HŠ 2
Lepa pot do HŠ 13
Lepo pot do HŠ 1
Zatišje
Goriška ulica do HŠ 7

HŠ 3
HŠ 6
HŠ 1
532033
p. 467/9
HŠ 28
HŠ 15
HŠ 12
HŠ 41
532070
HŠ 52
532051
535401
HŠ 1
HŠ 17
HŠ 20
HŠ 2
HŠ 13
HŠ 1
032650
HŠ 7

Dolžina
odseka
v občini
[m]
123
89
100
250
124
79
136
269
151
122
102
193
128
39
119
136
100
52
83
240
204

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Uradni list Republike Slovenije
Številka
Zap. št.
odseka
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

532131
532141
532142
532151
532161
532162
532171
532172
532181
532191
532192
532201
532202
532211
532212
532213
532214
532215
532221
532222
532223
532232
532233
532234
532235
532241
532242
532243
532251
532261
532271
532281
532282
532283
532291
532301
532311
532321
532322
532331
532341
532342
532351
532361
532371
532372
532373
532381
532382
532391
532401
532402
532403
532411
532421
532422

Št.

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

032670
535421
532141
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032680
032310
532211
532211
032650
032650
032800
032800
032800
032830
032830
532233
532233
032800
032760
032800
032760
032070
032830
032070
032830
532281
032070
032070
032770
032770
032770
032770
032770
032770
032770
032770
032770
032010
532371
032770
032820
032310
032310
032030
532401
032670
032010
032010

Ulica Milke Kerinove do HŠ 14
Pucova ulica do HŠ 21
dostopna cesta do šole
Kozakova ulica do HŠ 12
Pohlinova ulica do HŠ 10
Valvasorjeva ulica do HŠ 12
Mencingerjeva ulica do HŠ 11
Valvasorjeva ulica do HŠ 20
Valjavčeva ulica do HŠ 10
Meškova ulica do HŠ 9
Valvasorjeva ulica do HŠ 46
Sorčanova ulica do HŠ 8
Valvasorjeva ulica do HŠ 62
Cesta na Ostrožno do HŠ 72
Cesta na ostrožno – most
Cesta na Ostrožno do HŠ 89
Ulica Zofke Kvedrove do HŠ 19
Ulica Zofke Kvedrove do HŠ 2
Cesta v Lokrovec do HŠ 43
Cesta v Lokrovec do HŠ 24
dostopna cesta do vrtca
Ob Koprivnici do HŠ 77
Ob Koprivnici do igrišča
Ob Koprivnici do HŠ 82
Ob Koprivnici do HŠ 86
Ulica Matevža Haceta do HŠ 12
Ob Koprivnici do cerkve
Ulica Matevža Haceta do HŠ 1
Bevkova ulica do HŠ 27
Razgledna ulica
Ulica Alme Karlinove
Cvetlična ulica I
Cvetlična ulica II
Cvetlična ulica do HŠ 1
Erjavčeva ulica do HŠ 45
Samova ulica do HŠ 12
Ulica Jana Husa do HŠ 8
Krpanova ulica do HŠ 12
Cesta II. grupe odredov do HŠ 7
Črtomirova ulica do HŠ 9
Cesta II. grupe odredov do HŠ 12
Cesta II. grupe odredov do HŠ 41
Ulica Kozjanskega odreda do HŠ 7
Ulica I. štajerskega bataljona do HŠ 12
Ulica Dušana Kvedra
Cesta na Ostrožno do HŠ 132
Stara cesta
Efenkova ulica
Ulica bratov Vedenikov do HŠ 8
Ulica bratov Frecetov
Gradnikova ulica do HŠ 14
Ulica heroja Šarha do HŠ 17
Gradnikova ulica do HŠ 4
Pregljeva ulica do HŠ 13
Ulica heroja Lacka do HŠ 17
LC – Cesta na Ostrožno

HŠ 14
HŠ 21
HŠ 7
HŠ 12
HŠ 10
HŠ 12
HŠ 11
HŠ 20
HŠ 10
HŠ 9
HŠ 46
HŠ 8
HŠ 62
HŠ 72
032650
HŠ 89
HŠ 19
HŠ 2
HŠ 43
HŠ 24
HŠ 30
HŠ 77
igrišče
HŠ 82
HŠ 86
HŠ 12
cerkev
HŠ 1
HŠ 27
032760
532281
032830
535431
HŠ 1
HŠ 45
HŠ 12
HŠ 8
HŠ 12
HŠ 7
HŠ 9
HŠ 12
HŠ 41
HŠ 7
HŠ 12
032310
HŠ 132
032770
032820
HŠ 8
032820
HŠ 14
HŠ 17
HŠ 4
HŠ 13
HŠ 17
p. 1028/7
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Dolžina
odseka
v občini
[m]
133
145
101
135
131
32
125
30
135
120
35
95
35
217
54
89
149
62
225
101
133
88
72
65
68
68
73
84
226
308
248
296
141
67
221
170
69
93
60
111
116
154
105
253
681
82
100
145
185
109
217
134
46
131
251
87

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

9451

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Stran

9452 /

Št.

Številka
Zap. št.
odseka

163 / 15. 10. 2021
Začetek
odseka

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

532423
532431
532432
532441
532442
532443
532451
532461
532471
532481
532482
532491
532501
532502
532511
532521
532532
532541
532542
532543
532551
532561
532562
532563
532571
532572
532581
532591
532592
532601
532611
532612
532621
532631
532632
532641
532651
532661
532671
532681
532682
532683
532691
532701
532711

532422
032010
532431
032670
032650
032650
032670
032810
032610
032090
032750
032700
532521
532501
032320
038380
032840
032840
532541
532541
032840
038380
532561
532562
032720
532571
532571
532581
532581
038380
038380
535570
532611
032730
532631
032720
032720
532911
032730
032730
532681
532682
032090
032090
032090

123.

532721

032090

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

532722
532731
532732
532741
532751
532761
532771
532781
532791

532721
032090
532731
032090
032750
032750
032750
032750
032750

Uradni list Republike Slovenije

Potek odseka
Cesta na Ostrožno 155
Lopata od HŠ 9a do HŠ 4
Lopata do HŠ 2
Pucova ulica do HŠ 2
Cesta na Ostrožno do HŠ 4a
Iršičeva ulica do HŠ 11
dostopna cesta do vrtca
Pokopališka cesta
Stara Dečkova cesta – Mariborska cesta
Bezenškova ulica
Skaletova ulica do HŠ 12b
Adamičeva ulica do HŠ 19
Adamičeva ulica do HŠ 44a
Starihova ulica do HŠ 1
Hubadova ulica do HŠ 6
Šaranovičeva ulica do HŠ 17
Ulica bratov Mravljakov do HŠ 1
Robova ulica
Robova ulica – Ulica bratov Mravljakov
Robova ulica – Grčarjeva ulica
Grčarjeva ulica
Pod gabri do HŠ 33
Pod lipami – Pod kostanji do HŠ 13
Pod kostanji – pešpot
Okrogarjeva ulica
Okrogarjeva ulica do HŠ 7
Zagajškova ulica
Celovška ulica do HŠ 20
Celovška ulica do HŠ 2
Kraigherjeva ulica do HŠ 30
Smrekarjeva ulica – ul. bratov Vošnjakov
Smrekarjeva ulica do HŠ 24
Ulica bratov Vošnjakov do HŠ 2
Travniška ulica do HŠ 33
Rožna ulica do HŠ 6
Strma pot do HŠ 17
Cesta na Dobrovo – šola
Ulica Cirila Debeljaka
Na Golovcu do HŠ 3a
Jamova ulica do HŠ 27
Jamova ulica – Pučnikova ulica
Jamova ulica do HŠ 23
Dobojska ulica
Ulica bratov Dobrotinškov do HŠ 40
Štekličeva ulica do HŠ 6
Ulica Frankolovskih žrtev –
Bezenškova ulica
Ulica Frankolovskih žrtev
Bezenškova ulica – Zgornja Hudinja
Cesta v Lahovno do HŠ 9
Ulica Hermine Seničarjeve do HŠ 8
Salmičeva ulica do HŠ 8
Kačeva ulica do HŠ 10
Jeretinova ulica do HŠ 19
Janševa ulica do HŠ 17
Ulica Frankolovskih žrtev do HŠ 26a

HŠ 155
032010
HŠ 2
HŠ 2
HŠ 4a
HŠ 11
HŠ 3
032720
430
032750
HŠ 12b
HŠ 19
HŠ 44a
HŠ 1
HŠ 6
HŠ 17
HŠ 1
032840
032840
532551
032840
HŠ 33
HŠ 13
535501
032710
HŠ 7
532590
HŠ 20
HŠ 2
HŠ 30
535570
HŠ 24
HŠ 2
HŠ 33
HŠ 6
HŠ 17
HŠ 114
038030
p. 916
HŠ 27
532631
p. 1002/8
532691
garaže
HŠ 6

Dolžina
odseka
v občini
[m]
65
255
100
116
53
76
109
561
324
246
43
111
117
73
89
407
59
249
52
49
248
374
153
72
187
89
210
103
106
248
117
193
254
459
64
166
404
258
92
225
208
65
509
240
120

532731

174

V

532911
532911
HŠ 9
HŠ 8
HŠ 8
HŠ 10
HŠ 19
HŠ 17
HŠ 26a

213
429
100
70
284
86
156
160
153

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Uradni list Republike Slovenije
Številka
Zap. št.
odseka

Začetek
odseka

133.
134.

532801
532811

032740
032740

135.

532821

032090

136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

532831
532841
532851
532861
532871
532881
532891
532901
532911
532912
532921
532931
532941
532951
532961
532971
532981
532991
533011
533012
533013
533021
533031
533041
533042
533051
533061
533071
533081
533091
533092
533101
533111
533121
533122
533123
533131
533141
533151
533152
533161
533171
533181
533191
533201
533211
533221
533231
533232
533241
533242

032090
032090
032090
032090
032090
032090
032090
032090
032330
532911
032720
032050
032050
032640
032640
532961
032640
532981
430
533011
533012
533011
533011
533031
533041
533061
430
533061
533061
430
533091
430
430
430
430
533121
430
032120
032120
032120
032120
032120
032090
533181
533181
533181
032090
032090
032090
032090
533241

Št.

Potek odseka
dostopna cesta do šole
Ulica Frankolovskih žrtev do HŠ 9
Kovačičeva ulica –
Ulica Frankolovskih žrtev
Goručanova ulica do HŠ 11
Plankarjeva ulica do HŠ 12
Planinčeva ulica do HŠ 11
Dolharjeva ulica do HŠ 10
Ulica ključarja Kožuha do HŠ 10
Jerajeva ulica do HŠ 9
Letnerjeva ulica do HŠ 9
Milčinskega ulica do HŠ 13
Zgornja Hudinja – Ulica Cirila Debeljaka
Zgornja Hudinja – Dobojska ulica
Škapinova ulica do HŠ 15
Babno dopreko HŠ 24
Babno do HŠ 19a
Babno od HŠ 22 do HŠ 4
Ložnica pri Celju – OŠ Lava
Ložnica pri Celju – Lava
Ronkova ulica do HŠ 6
Ronkova ulica do HŠ 6a
Mariborska cesta – Jakopičeva ulica
Mariborska cesta do HŠ 175
Levčeva ulica do HŠ 10
Berksova ulica do HŠ 3
Bernekerjeva ulica do HŠ 9
Žagarjeva ulica do HŠ 17
Levčeva ulica do HŠ 2
Trdinova ulica do HŠ 12
Tumova ulica do HŠ 29
Tumova ulica do HŠ 27
Ilirska ulica do HŠ 12
Tumova ulica do HŠ 31
Tumova ulica do HŠ 32
Šmarjeta pri Celju do HŠ 25
Šmarjeta pri Celju do HŠ 6
Škofja vas do HŠ 24a
Škofja vas do HŠ 30l
Škofja vas do HŠ 28
Škofja vas do HŠ 22
Prekorje do HŠ 4a
Prekorje do HŠ 9
Prekorje do HŠ 2
Prekorje do HŠ 54
Prekorje do HŠ 66
Zgornja Hudinja do HŠ 27
Zgornja Hudinja do HŠ 11
Zgornje Hudinje do HŠ 34
Zgornje Hudinje do HŠ 33a
Zgornja Hudinja do HŠ 40b
Zgornja Hudinja do HŠ 54
Zgornja Hudinja do HŠ 60a
Lahovna do HŠ 11
Lahovna do HŠ 4a
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HŠ 125
HŠ 9

Dolžina
odseka
v občini
[m]
134
128

032740

161

V

HŠ 11
HŠ 12
HŠ 11
HŠ 10
HŠ 10
HŠ 9
HŠ 9
HŠ 13
038030
532691
HŠ 15
HŠ 24
HŠ 19a
032050
HŠ 7
032640
HŠ 6
HŠ 6a
533031
HŠ 175
HŠ 10
HŠ 3
HŠ 9
HŠ 17
HŠ 2
HŠ 12
HŠ 29
HŠ 27
HŠ 12
HŠ 31
HŠ 32
HŠ 25
HŠ 6
HŠ 24a
HŠ 30l
HŠ 28
HŠ 22
HŠ 4a
HŠ 9
HŠ 2
HŠ 54
HŠ 66
HŠ 27
HŠ 11
p. 330
HŠ 33a
HŠ 40b
HŠ 54
HŠ 60a
HŠ 11
HŠ 4a

157
151
142
132
124
120
116
273
1.184
71
211
102
89
180
492
354
291
166
446
95
80
43
175
171
84
204
260
186
226
533
60
133
100
801
109
83
234
47
50
182
94
107
657
85
207
85
51
184
54
278
109

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V

Stran

9453

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Stran

9454 /

Št.

Številka
Zap. št.
odseka

163 / 15. 10. 2021
Začetek
odseka

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.

533243
533251
533261
533271
533281
533282
533291
533292
533293
533301
533311
533312
533313
533314
533315
533316
533317
533318
533319
533321
533322
533324
533331
533341
533351
533361

533241
032090
533400
533281
032070
533281
533293
533291
038030
032070
032080
533311
533314
032080
032050
032030
032050
032050
533318
032070
032070
533321
490440
490440
490440
032040

213.

533371

032010

214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.

533372
533373
533381
533382
533383
533384
533391

533371
032010
032040
533381
533381
533383
533410

221.

533401

032040

222.
223.

533411
533412

032010
533411

224.

533413

533411

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.

533414
533421
533431
533441
533451
533461
533471
533481
533482
533491
533501
533502
533511
533521

032012
965591
533411
533451
032010
533451
533451
032010
533481
032010
038030
038030
038030
533521

239.

533522

032010

Uradni list Republike Slovenije

Potek odseka
Lahovna do HŠ 10c
Lahovna do HŠ 13
Šentjungert do HŠ 23
Lokrovec do HŠ 71
Prvomajska ulica do HŠ 37
Prvomajska ulica do HŠ 56
Ulica Marjana Jerina do HŠ 19
Ulica Marjana Jerina do HŠ 12
Dobrova – Ulica Marjana Jerina
Ulica ob gozdu do HŠ 9
Lopata – Medlog
Lopata od HŠ 57 do HŠ 9a
Medlog do HŠ 97
Medlog do HŠ 53
Babno od HŠ 26c do HŠ 29
Medlog do HŠ 21
Medlog do HŠ 22a
Medlog – Lopata
Medlog do HŠ 64a
Lokrovec do HŠ 60
Lokrovec do HŠ 26a
Lokrovec do HŠ 59
Gorica pri Šmartnem – Zaloška Gorica
Lopata – Gorica pri Šmartnem
Gorica pri Šmartnem od HŠ 59c do HŠ 44
Gorica pri Šmartnem do HŠ 31
Gorica pri Šmartnem –
Slatina v Rožni dolini
Slatina v Rožni Dolini do HŠ 15r
Gorica pri Šmartnem do HŠ 29
Galicija – Gorica pri Šmartnem
Gorica pri Šmartnem do HŠ 22h
Gorica pri Šmartnem do HŠ 22l
Gorica pri Šmartnem do HŠ 21l
Šmartno v Rožni dolini – Šentjungert
Galicija – Šentjungert –
Gorica pri Šmartnem
Šmartno v Rožni dolini – Šentjungert
Šmartno v Rožni dolini – kapelica
Šmartno v Rožni dolini od HŠ 20a
do HŠ 22
Šmartno v Rožni dolini pešpot
Rupe do HŠ 12a
Šmartno v Rožni dolini do HŠ 27
Slatina v Rožni dolini od HŠ 10j do HŠ 17h
Slatina v Rožni dolini – Loče
Slatina v Rožni dolini do HŠ 15i
Slatina v Rožni dolini do HŠ 1
Šmartno v Rožni dolini – Loče
Šmartno v Rožni dolini do HŠ 41a
Brezova – Šmartinsko jezero
Loče do HŠ 13c
Loče – čolnarna
Brezova od HŠ 44b do HŠ 11
Rožni Vrh – Brezova
Šmartno v Rožni dolini – Otemna –
Rožni vrh – Hrenova

HŠ 10c
HŠ 13
HŠ 23
HŠ 71
HŠ 37
HŠ 56
HŠ 19
HŠ 12
032070
HŠ 9
032030
032010
HŠ 97
HŠ 53
032030
HŠ 21
HŠ 22a
HŠ 43
HŠ 64a
HŠ 60
HŠ 26a
HŠ 59
032050
032040
490440
HŠ 31

Dolžina
odseka
v občini
[m]
143
151
36
776
689
198
105
119
387
126
979
507
140
282
556
303
84
417
154
737
101
85
1.256
648
1.098
215

HŠ 15p

315

V

HŠ 15r
p. 599
032010
HŠ 22h
HŠ 22l
HŠ 21I
990560

132
867
1.546
112
95
80
2.807

V
V
V
V
V
V
V

032010

3.875

V

533401
533414

1.950
80

V
V

533391

543

V

533412
HŠ 12a
HŠ 27
533471
038030
HŠ 15i
HŠ 1
038030
HŠ 41a
rampa
HŠ 13c
533502
032010
032010

259
310
411
376
1.110
791
956
1.161
92
910
1.065
415
856
1.419

B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

429

2.708

V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
odseka
[m]

184 – Žalec

1.226 – Vojnik

Uradni list Republike Slovenije
Številka
Zap. št.
odseka

Začetek
odseka

240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

533523
533524
533531
533532
533533
533541
533551
533561
533571
533581
533582
533591
533601
533611
533612
533621
533631
533641
533642
533651
533661
533681
533691
533701
533711
533721
533731

533522
533522
533522
533531
533532
490470
535561
533541
533541
032120
533581
430
533121
032120
533611
032120
533531
032120
032120
032120
032010
990560
032010
032010
032630
032740
032090

267.

533741

032710

268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.

533751
533752
533753
533761
533762
533771
533781
533782
533791
533801
533821
533831
533841
533861
533871
533911
533921
533931
533951
533971
533981
533982
533991
534011

532631
532631
532631
032720
532641
032720
032720
532631
032810
032090
5
535111
038920
032010
533511
533401
533401
533401
533401
965591
490470
490470
533400
034090

292.

534021

034050

293.

534031

534041

Št.

Potek odseka
Rožni Vrh do HŠ 18
Otemna do Rožni Vrh HŠ 31
Otemna – Jezerce pri Šmartnem do HŠ 9
Otemna do HŠ 17b
Drevesnica Čerčnik
Pepelno – Rupe
Pepelno – Rupe do HŠ 2
Pepelno – Jezerce pri Šmartnem do HŠ 9
Pepelno do HŠ 16
Prekorje do HŠ 39
Prekorje do HŠ 45a
Škofja vas do HŠ 6
Škofja vas do HŠ 30p
Prekorje do HŠ 100
Prekorje do HŠ 89
Prekorje do HŠ 82
Otemna do HŠ 7
Prekorje do HŠ 68
Prekorje do HŠ 72
Prekorje do HŠ 49
Lopata do HŠ 24d
Pepelno do HŠ 8
Brezova – Konjsko – Visoko
Rožni Vrh do HŠ 2a
Ipavčeva ulica do HŠ 28
Ulica Frankolovskih žrtev do HŠ 28
Prijateljeva ulica do HŠ 9
Pohorska ulica – cesta
do gasilskega doma
Spominska ulica do HŠ 22
Spominska ulica do HŠ 17
Spominska ulica do HŠ 11
Spominska ulica do HŠ 16
Spominska ulica do HŠ 21
Spominska ulica do HŠ 10
Spominska ulica do HŠ 2
Spominska ulica do HŠ 3
Opekarniška cesta do HŠ 12
Don Boskov trg do HŠ 8
Medlog do HŠ 11
Medlog – cesta do vodarne
Nušičeva ulica do HŠ 12
Šmartno v Rožni dolini do HŠ 37
Brezova do HŠ 41a
Šentjungert do HŠ 43
Gorica pri Šmartnem do HŠ 3g
Gorica pri Šmartnem do HŠ 2e
Šentjungert do HŠ 25a
Rupe do HŠ 3
Pepelno do HŠ 15
Pepelno 7
Čoparjev vrh – Sv. Kunigunda
Ob Hudinji do Šmarjeta pri Celju HŠ 57b
Trnovlje pri Celju – Šmarjeta
pri Celju (Kmečka pot)
Mariborska cesta do HŠ 200a
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HŠ 18
HŠ 31
533561
HŠ 17b
HŠ 5a
533971
HŠ 2
HŠ 9
HŠ 16
HŠ 39
HŠ 45a
HŠ 6
HŠ 30p
HŠ 100
HŠ 89
HŠ 82
HŠ 7
HŠ 68
HŠ 72
HŠ 49
HŠ 24d
HŠ 8
HŠ 13
HŠ 2a
HŠ 28
HŠ 28
HŠ 9

Dolžina
odseka
v občini
[m]
828
250
1.481
166
205
2.429
683
791
479
335
196
255
120
250
102
237
336
39
50
69
348
129
1.781
866
50
103
97

GD

115

V

HŠ 22
HŠ 17
HŠ 11
HŠ 16
HŠ 21
HŠ 10
HŠ 2
HŠ 3
HŠ 12
HŠ 8
HŠ 11
objekt
HŠ 12
HŠ 37
HŠ 41a
HŠ 43
HŠ 3g
HŠ 2e
HŠ 25a
HŠ 3
HŠ 15
HŠ 7
990560
534020

53
44
48
82
44
66
50
55
219
122
640
296
63
176
360
273
295
435
480
481
397
174
2.123
1.085

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

534041

1.117

V

HŠ 200a

245

V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

9455

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Stran

9456 /

Št.

Številka
Zap. št.
odseka
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

534041
534042
534043
534051
534052
534061
534071
534081
534091
534101
534111
534121
534122
534123
534124
534131
534141
534151
534161
534162
534163
534171
534181
534191
534192
534201
534202
534203
534204
534205
534206
534207
534208
534211
534221
534231
534241
534242
534251
534261
534262
534271
534281
534291
534301
534311
534312
534321
534331
534341
534351
534361
534371
534381
534391
534401
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Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

430
534041
534041
034050
034050
034050
034050
034090
534081
034090
034090
034090
534121
034090
534123
034090
034810
752
034810
534161
034810
034340
752
534203
534191
034340
034340
534202
034340
034110
534204
034110
534204
034090
534211
034090
034090
534241
034110
034100
034050
034100
034100
034100
034100
034100
534311
034100
034110
034110
034110
034110
034110
034110
034110
034110

Šmarjeta pri Celju do HŠ 71
Šmarjeta pri Celju do HŠ 62
Šmarjeta pri Celju do HŠ 70
Zadobrova – Škofja vas do HŠ 69
Zadobrova do HŠ 45e
Cesta v Zadobrovo
Nadvozna cesta do HŠ 17a
Trnoveljska cesta do HŠ 106
Na Plate do HŠ 12
Trnoveljska cesta do HŠ 35
Ob Hudinji do HŠ 12
Ozka pot do HŠ 3
Ozka pot do HŠ 11
Trnoveljska cesta od HŠ 2 do HŠ 4a
Trnoveljska cesta od HŠ 2g do HŠ 2a
Cesta v Trnovlje do HŠ 10a
Ob vrtovih do HŠ 10
dostopna cesta do šole
Kotna ulica – Plinarniška ulica
Kotna ulica do HŠ 6
Plinarniška ulica 10
dostopna cesta do skladišča Petrola
Ulica 15. junija do HŠ 8
Gaji do HŠ 18
Gaji do HŠ 19
Gaji od HŠ 40 do HŠ 46
Gaji do HŠ 1
Gaji do HŠ 34
Bukovžlak do HŠ 109
Bukovžlak do HŠ 101
Bukovžlak do HŠ 107
Bukovžlak do HŠ 105
Bukovžlak do HŠ 107
Poštna pot
Na gmajni do HŠ 3
Trnoveljska cesta do HŠ 84
Ločje
Ločje do HŠ 2
Zadobrova do HŠ 56
Zadobrova proti HŠ 28a
Zadobrova do HŠ 17
Škofja vas do HŠ 52g
Škofja vas do ČN
Škofja vas do HŠ 50c
Škofja vas do HŠ 50b
Škofja vas do HŠ 55c
Škofja vas do HŠ 55f
Zadobrova do HŠ 86b
Zadobrova do HŠ 71c
Zadobrova do HŠ 68
Zadobrova – Na travniku do HŠ 3
Zadobrova do HŠ 59
Trnovlje pri Celju – podvoz – Leskovec
Obrtna cesta do HŠ 56
Obrtna cesta proti HŠ 42
Obrtna cesta od HŠ 9 do HŠ 8

HŠ 71
HŠ 62
HŠ 70
HŠ 69
HŠ 45e
034050
HŠ 17a
HŠ 106
HŠ 12
HŠ 35
HŠ 12
HŠ 3
HŠ 11
534123
534124
HŠ 10a
HŠ 10
534151
034810
Z HŠ 6
HŠ 10
HŠ 30
HŠ 8
HŠ 18
HŠ 19
034110
HŠ 1
HŠ 34
HŠ 109
HŠ 101
HŠ 107
HŠ 105
HŠ 107
034110
HŠ 3
534081
034110
HŠ 2
HŠ 56
prepust
HŠ 17
HŠ 52g
HŠ 69b
HŠ 50c
HŠ 50b
HŠ 55c
HŠ 55f
HŠ 86b
HŠ 71c
HŠ 68
HŠ 3
HŠ 59
034090
HŠ 56
potok
034120

Dolžina
odseka
v občini
[m]
520
61
130
506
79
394
216
439
308
148
153
114
134
337
247
175
166
169
310
77
166
470
238
198
50
554
151
171
265
122
98
119
100
1.071
266
152
698
90
363
216
57
178
612
167
57
113
72
121
149
64
471
132
1.442
231
96
189

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
odseka
[m]
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Številka
Zap. št.
odseka

Začetek
odseka

350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.

534411
534421
534431
534441
534442
534443
534444
534445
534446
534451
534461
534471
534481
534482
534491
534501
534502
534511
534512
534521
534531
534541
534542
534551
534561
534571
534581
534591
534601
534602
534603
534611
534621
534631
534641

034120
034120
034120
034120
034120
534442
034130
534442
534442
034130
534471
752
464070
534481
752
752
534511
752
534510
534511
534551
534551
534541
752
396010
396010
396010
752
534591
396010
396010
396010
396010
396010
396010

385.

534642

534641

386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.

534651
534652
534661
534671
534681
534691
534701
534711
534721
534731
534741
534751
534761
534771
534772
534781
534791
534801
534811

412060
534651
412060
534661
412060
412060
752
430
534731
396020
034050
752
534751
036360
534771
036360
036360
036360
412060

Št.

Potek odseka
Začret do HŠ 29
Začret od HŠ 50 do HŠ 13
Začret do HŠ 17
Začret do HŠ 67
Začret do HŠ 18b
Začret do HŠ 16e
Cesta v Teharje do HŠ 27
Začret do HŠ 16
Začret do HŠ 70
Vizjakova ulica do HŠ 10
Leskovec do HŠ 37
Leskovec – Ljubečna
Poljska pot do HŠ 10
Rožna ulica do HŠ 5
Opekarska ulica do HŠ 6
Opekarska ulica proti HŠ 3
Opekarska ulica do HŠ 1
Štekličeva ulica do HŠ 16
Štekličeva ulica do HŠ 3
Kurirska pot do HŠ 9
Sodinova ulica do HŠ 25
Na gmajni do HŠ 32
Vengustova ulica do HŠ 12
Na griču do HŠ 10
Tiranova ulica
Murnova ulica
Gasilska cesta
Novačanova ulica – Obrtniška cesta
Novačanova ulica do HŠ 15
Žagarjeva ulica do HŠ 6
Šmiklavška cesta do HŠ 5
Šmiklavž pri Škofji vasi proti HŠ 3c
Šmiklavž pri Škofji vasi proti HŠ 10
Šmiklavž pri Škofji vasi do HŠ 7a
Šmiklavž pri Škofji vasi do HŠ 22a
Šmiklavž pri Škofji vasi –
Lipovec pri Škofji vasi
Vrhe – Bukovžlak
Vrhe povezava
Vrhe – Teharje
Vrhe do HŠ 27
Vrhe – Nad streliščem do HŠ 4
Vrhe do HŠ 6
Bukovžlak – Trnovlje pri Celju
Šmarjeta pri Celju do HŠ 17
Glinsko – Lipovec pri Škofji vasi – Žepina
Glinsko do HŠ 7
Zadobrova do HŠ 10
Slance – Bukovžlak
Bukovžlak do HŠ 81
Teharje do HŠ 68
Teharje do HŠ 58
Teharje – mimo igrišča
Teharje – mimo stare šole
Teharje do HŠ 5
Teharje do HŠ 49
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HŠ 29
034130
HŠ 17
HŠ 67
HŠ 18b
HŠ 16e
HŠ 27
HŠ 16
HŠ 70
HŠ 10
HŠ 37
034130
razcep
HŠ 5
HŠ 6
razcep
HŠ 1
HŠ 16
razcep
HŠ 9
HŠ 25
HŠ 32
HŠ 12
HŠ 10
534551
534551
534551
396010
HŠ 15
HŠ 6
HŠ 5
objekt
p. 660/1
HŠ 7a
HŠ 22a

Dolžina
odseka
v občini
[m]
406
920
164
84
398
54
286
41
24
351
250
1.007
777
137
125
62
60
320
97
169
218
206
114
217
196
208
190
256
137
81
75
69
298
145
167

534721

895

V

752
412061
107
HŠ 27
HŠ 4
HŠ 6
034340
HŠ 17
464070
HŠ 7
HŠ 10
534701
HŠ 81
HŠ 68
HŠ 58
534791
p. 438/1
HŠ 5
HŠ 49

1.118
221
1.023
281
438
382
1.604
90
1.928
1.247
276
817
248
243
92
146
186
100
135

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

9457

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Stran

9458 /

Št.

Številka
Zap. št.
odseka
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Začetek
odseka

405.
406.
407.

534821
534831
534841

752
752
752

408.

534851

752

409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.

534861
534871
534881
534882
534891
534901
534911
534921
534931
534941
534942
534951
534952
534971
534981
535011
535021
535041
535091
535111
535112
535121
535122
535131
535141
535151
535161
535162
535171
535201
535202
535221
535231
535232
535251
535261
535271
535281
535291
535292
535301
535311
535321
535401
535421
535431
535432
535451
535461
535471
535481

752
752
534701
534881
412060
412060
534651
752
430
107
534941
464070
534951
752
534821
533481
533471
533471
533821
038370
535111
032310
535121
032330
032330
032010
032640
032650
032010
032080
535201
032080
032080
032080
032010
032010
533311
038030
032060
038030
533011
032010
032010
532080
032670
032830
535431
532291
532291
532301
032700
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Potek odseka
Slance – Bukovžlak do HŠ 4
Slance – Bukovžlak do HŠ 92
Bukovžlak – Vrhe do HŠ 61
Bukovžlak – cesta mimo spomenika
v smeri Proseniškega
Bukovžlak do HŠ 36
Bukovžlak do HŠ 35
Bukovžlak do HŠ 56
Bukovžlak do HŠ 43a
Teharje – Slance do vodohrana
Vrhe do HŠ 34b
Vrhe do HŠ 55
Bukovžlak do HŠ 22
stara Kidričeva ulica
Kidričeva ulica – Teharje
Teharje od HŠ 6b do HŠ 1b
Sokolska ulica do HŠ 7
Sokolska ulica do HŠ 8
Slance – Teharje do HŠ 18
Slance – Bukovžlak do HŠ 3a
Šmartno v Rožni dolini do HŠ 45a
Slatina v Rožni dolini do HŠ 5
Slatina v Rožni dolini do HŠ 4f
Medlog – Babno do HŠ 12a
Medlog do HŠ 1
Medlog – cesta v industrijsko cono
Čopova ulica – Dečkova cesta
Dečkova cesta – Ipavčeva ulica
Podjavorškova ulica – Mariborska cesta
Podjavorškova ulica do HŠ 119
Lopata do HŠ 18č
Lava proti HŠ 7
Lava do HŠ 9a
Brezova proti HŠ 26
Lopata – Gorica pri Šmartnem
Lopata do HŠ 35
Lopata do HŠ 51
Lopata do HŠ 41
Medlog od HŠ 57a do HŠ 62
Lopata do HŠ 14c
Lopata do HŠ 7
Lopata do HŠ 65
Dobrova – Lahovna mimo HŠ 22
Dobrova do HŠ 42
Dobrova proti HŠ 43
Žagarjeva ulica do HŠ 4
Lopata do HŠ 17c
Lopata do HŠ 24b
Stegenškova ulica do HŠ 19
Ulica Maksima Gorkega do HŠ 9
Ob Koprivnici – Ulica Alme Karlinove
Cvetlična ulica od HŠ 27 do HŠ 29
Erjavčeva ulica do HŠ 35
Erjavčeva ulica od HŠ 14 do HŠ 8
Samova ulica od HŠ 7 do HŠ 1
Ribarjeva ulica – šola

HŠ 4
HŠ 92
razcep

Dolžina
odseka
v občini
[m]
348
254
385

034010

533

V

razcep
HŠ 35
razcep
HŠ 43a
vodohran
HŠ 34b
HŠ 55
HŠ 22
107
HŠ 6b
534941
HŠ 7
HŠ 8
HŠ 18
HŠ 3a
HŠ 45a
HŠ 5
HŠ 4f
razcep
HŠ 1
HŠ 7e
535121
032800
430
HŠ 119
HŠ 18č
razcep
HŠ 9a
razcep
490440
HŠ 35
HŠ 51
HŠ 41
533318
HŠ 14c
razcep
HŠ 65
HŠ 22a
HŠ 42
razcep
HŠ 4
HŠ 17c
HŠ 24b
HŠ 19
HŠ 9
032830
HŠ 29
HŠ 35
532301
032770
zapora

201
164
135
280
127
132
72
96
195
335
387
167
76
276
111
255
240
249
347
1.408
120
216
105
229
95
120
112
209
236
906
252
133
395
251
411
163
316
305
467
216
90
75
93
125
140
86
28
103
160
96
98

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V
V

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Uradni list Republike Slovenije
Številka
Zap. št.
odseka

Začetek
odseka

460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.

535482
535491
535492
535493
535501
535511
535521
535531
535532
535541
535551
535561
535571
535581
535591
535601
535611
535621
535631
535641
535651
535661
535671
535691
535851
535861
535881
535882
536001
536011
536012
536013

032700
532521
532521
532521
038380
532581
032710
532601
535531
532601
532611
532611
532611
532631
532651
532651
532481
532481
532481
532691
532911
032720
532971
533491
538421
538811
032680
835881
034340
107
536011
536011

492.

536014

536013

493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.

536015
536016
536021
536022
536023
536031
536033
536041
536051
536061
536071
536081
536091
536101
536102
536111
536112
536121
536122
536123
536131
536132

536013
536015
5
536021
536021
536012
536012
036360
536041
036360
036360
036850
536081
036860
536101
536091
536111
536101
536131
536121
036860
536131

Št.

Potek odseka
dostopna cesta do šole
Dečkova cesta do HŠ 54
Dečkova cesta do HŠ 56
Dečkova cesta do HŠ 50
Novi trg
Roška ulica do HŠ 9
Brinarjeva ulica
Kraigherjeva ulica do HŠ 22
Kraigherjeva ulica – pešpot
Kraigherjeva ulica do HŠ 16a
Gosposvetska ulica do HŠ 10
Smrekarjeva ulica do HŠ 4
Ulica bratov Vošnjakov do HŠ 28
Prisojna ulica do HŠ 6
Cesta na Dobrova do HŠ 62a
Cesta na Dobrova do HŠ 66a
Ulica Bibe Roecka do HŠ 5
Ulica Dušana Finžgarja do HŠ 5
Ulica Roka Drofenika do HŠ 5
Dobojska ulica do HŠ 8
Bezenškova ulica do HŠ 35
Škapinova ulica do HŠ 1
Ložnica pri Celju do HŠ 32
Brezova do HŠ 39
Na zelenici proti blokom
dostopna pot do šole
Valvasorjeva ulica do HŠ 32e
Valvasorjeva ulica do HŠ 62a
Bežigrajska cesta do HŠ 14
Tovarniška ulica I
Tovarniška ulica II
Tovarniška ulica III
Tovarniška ulica –
Kidričeva ulica do HŠ 24a
Tovarniška ulica IV
Tovarniška ulica do HŠ 12
Mariborska cesta – Cinkarniška pot
Cinkarniška pod do HŠ 10
Cinkarniška pot do HŠ 12 sever
Tovarniška ulica proti ŽP
Tovarniška ulica do HŠ 1
Kočevarjeva ulica – Kolmanova ulica
Kosova ulica
Tovorna ulica
Teharska cesta – Kočevarjeva ulica
Drobničeva ulica do HŠ 2
Groharjeva ulica
Jožefov hrib
Janežičeva pot
Hribarjeva ulica do HŠ 11
Hribarjeva ulica do HŠ 8
Grunova ulica
Sketova ulica, HŠ 2 in HŠ 4
Sketova ulica
Kotnikova ulica do HŠ 1
Kotnikova ulica
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535482
HŠ 54
HŠ 56
HŠ 50
038380
HŠ 9
532581
HŠ 22
532590
HŠ 16a
HŠ 10
HŠ 4
HŠ 28
HŠ 6
HŠ 62a
HŠ 66a
HŠ 5
HŠ 5
HŠ 5
HŠ 8
HŠ 35
HŠ 1
HŠ 32
HŠ 39
HŠ 15
šola
HŠ 32e
HŠ 62a
HŠ 14
536011
536030
536013

Dolžina
odseka
v občini
[m]
79
105
83
77
315
112
102
101
46
119
139
99
216
94
113
142
69
63
55
87
127
162
151
837
24
187
208
153
310
140
54
245

HŠ 24a

198

V

107
HŠ 12
536020
HŠ 10
HŠ 12
HŠ 10
HŠ 1
107
536061
036350
536041
HŠ 2
536102
lazaristi
536090
HŠ 11
HŠ 8
036860
536121
036860
HŠ 1
536121

98
195
111
27
94
464
186
574
766
636
196
169
316
475
417
200
68
203
46
84
105
46

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
P
V
V
V
V
V
V

Stran

9459

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Stran

9460 /

Št.

Številka
Zap. št.
odseka
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.

536133
536141
536151
536161
536171
536181
536191
536192
536193
536201
536211
536221
536231
536241
536251
536252
536261
536271
536281
536282
536291
536301
536311
536321
536331
536341
536342
536351
536352
536361
536362
536363
536371
536381
536391
536392
536401
536411
536421
536431
536441
536442
536443
536444
536445
536446
536451
536461
536471
536481
536491
536501
536502
536511
536521
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Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

536121
536151
036860
036860
036850
036850
036360
536191
536191
036830
036830
036830
036830
536251
036830
536251
036830
036830
036870
536281
536371
536371
536371
036840
036840
036360
536341
536371
536371
036870
536361
536361
036840
036860
036360
536391
036360
036360
036040
536421
036040
536441
536441
536443
036040
036040
536421
536451
036040
539491
036040
036040
536501
036040
036040

Kotnikova ulica do HŠ 13
Friderikova ulica do HŠ 10
Seliškarjeva ulica do HŠ 4
Ulrikova ulica
Puncerjeva ulica do HŠ 7
Plečnikova ulica
Celestinova ulica – Gallusova ulica
Gallusova ulica do HŠ 6
Celestinova ulica do HŠ 1a
Vilharjeva ulica
Cigaletova ulica
Orožnova ulica do HŠ 5
Pod Gradom do HŠ 8
Na rebri od HŠ 8 do HŠ 10
Na rebri – Lešničarjeva ulica do HŠ 9
Na rebri do HŠ 1
Bohoričeva ulica
Dolarjeva ulica
Cesta na Grad – Podgorje
Popovičeva ulica do HŠ 17
Osojna ulica
Smrečna ulica do HŠ 9
Javorjeva ulica do HŠ 6
Borova ulica do HŠ 10
Borova ulica – Mirna pot
Kolškova ulica – Mirna pot do HŠ 9
Mirna pot do HŠ 2a
Zvodno – Teharska cesta
Zvodno mimo HŠ 48
Zagrad – Zvodno
Zvodno 33
Zvodno do HŠ 31
Podgorje – Zvodno
Popovičeva ulica od HŠ 30 do HŠ 40
Teharska – Zvodno do HŠ 61
Teharska cesta do HŠ 112
Zagrad mimo HŠ 82
Zagrad od HŠ 83 do HŠ 68
Zagrad – Cesta na Grad
Zagrad do HŠ 116a
Zagrad – Zvodno do HŠ 25b
Zagrad do HŠ 31c
Zagrad do HŠ 12k
Zagrad do HŠ 12f
Zagrad do HŠ 22c
Zagrad do HŠ 28b
Zagrad od HŠ 106 do HŠ 88
Zagrad do HŠ 110
Pečovnik do HŠ 55
Pečovnik do HŠ 51
Zagrad – Pečovnik do HŠ 46
Pečovnik do HŠ 71
Pečovnik do HŠ 67a
Zagrad – Pečovnik do HŠ 72
Pečovnik do HŠ 73a

HŠ 13
HŠ 10
HŠ 4
536161
HŠ 7
cerkev
036830
HŠ 6
HŠ 1a
536191
536191
HŠ 5
HŠ 8
036850
HŠ 9
HŠ 1
036870
036870
536371
HŠ 17
536371
HŠ 9
HŠ 6
HŠ 10
536341
HŠ 9
HŠ 2a
036360
HŠ N.H.
536371
HŠ 33
HŠ 31
536350
036860
HŠ 61
HŠ 112
536411
036040
036870
HŠ 116a
HŠ 25b
HŠ 31c
HŠ 12k
HŠ 12f
HŠ 22c
HŠ 28b
536411
HŠ 110
HŠ 55
HŠ 51
HŠ 46
HŠ 71
HŠ 67a
HŠ 72
HŠ 73a

Dolžina
odseka
v občini
[m]
45
125
115
132
129
104
360
53
76
120
119
46
142
122
230
76
237
275
589
61
143
101
82
129
314
592
42
1.069
227
1.670
139
205
853
152
1.353
62
351
999
1.594
269
372
96
147
60
129
97
422
347
88
433
842
266
99
362
302

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
odseka
[m]
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Številka
Zap. št.
odseka

Začetek
odseka

570.

536531

036040

571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.

536541
536551
536561
536591
536601
536611
536641
536651
536652
536671
536721
536722
536731
536741
538011
538012
538013
538021
538031
538041
538051
538052
538053
538061
538062
538071
538081
538091
538101
538111
538121
538131
538141
538142
538143
538144
538151
538161
538162
538171
538172
538181
538191
538192
538201
538211
538221
538222
538223
538224
538241
538251
538252
538261

036040
036040
036040
536541
536591
036010
036830
536341
536651
536351
536411
536411
536421
036010
538021
538011
538021
5
538101
538121
538151
538051
538051
038370
538181
038910
538021
038910
038910
538071
538111
538121
038890
538140
538142
538141
038890
038912
538161
038890
538180
538061
038900
538191
038900
038900
038900
538221
538221
538221
038930
038870
038870
038870

Št.

Potek odseka
Zagrad – mimo kamnoloma –
Pečovnik do HŠ 42
Zagrad – Zvodno
Osenca do HŠ 5
Zagrad do HŠ 47a
Zvodno – Osenca do HŠ 16b
Zvodno – Pečovje
Pečovnik do HŠ 40
Pod Gradom do HŠ 2d
Mirna pot – pokopališče
pešpot Mirna pot – Teharska cesta
Zvodno do HŠ 50a
Zagrad do HŠ 61h
Zagrad do HŠ 64c
Zagrad do HŠ 103
Pečovnik do HŠ 27
Razlagova ulica do HŠ 1
pešpot Razlagova ulica
Razlagova ulica od HŠ 13 do HŠ 12a
Pleteršnikova ulica – Slomškov trg do HŠ 2
Na okopih do HŠ 1
Savinova ulica od HŠ 16 do HŠ 3
Linhartova ulica do HŠ 2
Linhartova ulica – Savinova ulica
Linhartova ulica – pešpot
Stanetova ulica od HŠ 31 do HŠ 27
Stanetova ulica – pešpot
Prešernova ulica od HŠ 27 do HŠ 15
Kocenova ulica
Muzejski trg
Ulica Ivanke Uranjekove
Zagata – Ozka ulica
Prešernova ulica – Krekov trg
Glavni trg
Gubčeva ulica do HŠ 4
Lilekova ulica do HŠ 1
Lilekova ulica – pešpot
Gubčeva ulica – pešpot
Gledališka ulica
ob Savinji – pešpot I
ob Savinji – pešpot II
Kocbekova ulica do HŠ 5
Kocbekova ulica do HŠ 6
Miklošičeva ulica
Jurčičeva ulica do HŠ 11
Švabova ulica do HŠ 4
Kajuhova ulica do HŠ 10
Kopitarjeva ulica do HŠ 9
Prežihova ulica do HŠ 7
Prežihova ulica do HŠ 22
Prežihova ulica do HŠ 46
Prežihova ulica do HŠ 62
Ulica Tončke Čečeve od HŠ 97 do HŠ 81
Ipavčeva ulica – sever
Ipavčeva ulica – jug
Kosovelova ulica – Jenkova ulica
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Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

Namen
uporabe

HŠ 42

2.246

V

536601
HŠ 5
HŠ 47a
HŠ 16b
036040
HŠ 40
HŠ 2d
HŠ 1
036860
HŠ 50a
HŠ 61h
HŠ 64c
HŠ 103
HŠ 27
HŠ 1
538121
038910
VVZ
HŠ 10
538052
HŠ 2
538051
538062
538181
538121
538111
HŠ 1
538101
538091
538071
pošta
038910
HŠ 4
HŠ 1
538062
538121
038910
538321
most
538180
HŠ 7
038370
HŠ 11
HŠ 4
HŠ 10
HŠ 9
HŠ 7
HŠ 22
HŠ 46
HŠ 62
038930
podhod
538402
038380

2.055
92
206
1.024
1.142
924
52
169
392
116
122
116
293
311
104
45
174
109
196
84
202
136
32
81
302
154
150
146
60
163
283
122
99
45
39
37
140
1.859
2.160
142
70
199
149
45
151
135
116
80
80
68
266
124
107
224

V
V
V
V
V
V
V
V
B
V
V
V
V
V
V
B
V
V
V
B
V
V
P
V
B
V
V
V
V
V
B
P
V
V
P
P
V
B
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Stran

9461

Preostala
dolžina
odseka
[m]

Stran

9462 /

Št.

Številka
Zap. št.
odseka

163 / 15. 10. 2021
Začetek
odseka

625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.

538262
538263
538271
538281
538282
538291
538292
538293
538301
538302
538311

038870
538262
538251
038370
538281
038370
538291
538292
038370
538301
038370

636.

538321

038370

637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.

538322
538331
538332
538333
538341
538351
538352
538353
538354
538361
538362
538371
538372
538381
538382
538391
538392
538401
538402
538403
538404
538411
538421
538431
538441
538451
538452
538461
538471
538481
538491
538501
538502
538511
538521
538531
538532
538533
538541
538551
538561
538571
538581

038370
038370
538341
538333
038370
038370
038370
038370
538353
038040
032310
038040
538371
032310
038930
038900
038900
038870
038870
538402
538401
038370
038370
5
5
538461
538451
5
5
5
538441
5
538501
538521
038010
038040
038010
538531
490010
038010
038010
490010
490010
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Potek odseka
Kosovelova ulica do HŠ 4
Kosovelova ulica – pešpot
Jenkova ulica od HŠ 38 do HŠ 11
Vojkova ulica do HŠ 25
Vojkova ulica do HŠ 16
Ulica V. prekomorske brigade do HŠ 17
Ulica V. prekomorske brigade do HŠ 9a
Ulica V. prekomorske brigade do HŠ 7
Škvarčeva ulica do HŠ 24
Škvarčeva ulica do HŠ 6
Šercerjeva ulica do HŠ 26
Pintarjeva ulica – Badovinčeva ulica
do HŠ 7
Ljubljanska cesta do HŠ 48
Nazorjeva ulica do HŠ 23
Kettejeve ulica – Nazorjeva ulica
Nazorjeva ulica – pešpot
Kettejeva ulica – kajak klub
Kamniška ulica do HŠ 5
Ljubljanska cesta do HŠ 78b
Ljubljanska cesta do HŠ 98
Ljubljanska cesta do HŠ 86
Grudnova ulica do HŠ 1a
Partizanska cesta do HŠ 17a
Vipavska ulica – Tržaška ulica
Tržaška ulica do HŠ 37
Trubarjeva ulica od HŠ 27 do HŠ 30
Ljubljanska cesta do HŠ 31
Trubarjeva ulica do HŠ 55g
Trubarjeva ulica do HŠ 59d
Oblakova ulica do HŠ 38
Oblakova ulica do HŠ 13
Ipavčeva ulica – zdravstveni dom
Oblakova ulica – pešpot
Ljubljanska cesta do vrtnarske šole
Na zelenici od HŠ 18a do HŠ 9
Mariborska cesta do HŠ 2
Kukovičeva ulica – Polule – Maistrova ulica
Ulica heroja Bračiča do HŠ 28
Ulica heroja Bračiča do HŠ 1
Vegova ulica – Polule
Japljeva ulica do HŠ 25
Cesta v Laško do HŠ 7
Polule – Košnica pri Celju
Breg do HŠ 10
Breg do samostana
Maistrova ulica do HŠ 23
Maistrova ulica do cerkve Sv. Miklavža
Partizanska cesta – Lisce do HŠ 13a
Lisce do HŠ 12
Lisce do HŠ 18
Košnica pri Celju do HŠ 75
Košnica pri Celju do HŠ 39b
Košnica pri Celju do HŠ 28j
Košnica pri Celju do HŠ 41a
Košnica pri Celju do HŠ 70

HŠ 4
038370
038380
HŠ 25
HŠ 16
538750
HŠ 9a
HŠ 7
HŠ 24
HŠ 6
HŠ 26

Dolžina
odseka
v občini
[m]
128
108
309
274
80
209
127
50
204
45
179

HŠ 7

232

V

HŠ 48
HŠ 23
538333
538331
HŠ 15
HŠ 5
HŠ 78b
HŠ 98
HŠ 86
HŠ 1a
HŠ 17a
538361
HŠ 37
038930
HŠ 31
HŠ 55g
HŠ 59d
HŠ 38
538252
538821
538421
HŠ 95
032310
HŠ 2
038010
HŠ 28
HŠ 1
538441
HŠ 25
HŠ 7
038010
HŠ 10
HŠ 24
HŠ 23
HŠ 31
HŠ 13a
HŠ 12
HŠ 18
razcep
HŠ 39b
HŠ 28j
HŠ 41a
HŠ 70

313
304
78
37
416
200
59
132
44
86
179
235
132
219
106
114
81
194
101
185
108
296
529
151
3.340
160
107
2.448
268
333
1.175
233
85
343
505
1.414
320
597
419
241
181
171
762

V
V
V
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
P
B
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala
dolžina
odseka
[m]
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Št.
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Stran

9463

680.

538591

490010

Košnica pri Celju do HŠ 76

razcep

Dolžina
odseka
v občini
[m]
127

681.

538601

5

Tremerje – Debro

HŠ 25a

1.901

V

682.

538602

200220

Pečovnik do HŠ 8

HŠ 8

798

V

683.

538621

038900

Trubarjeva ulica do HŠ 1

razcep

82

V

684.

538631

038010

Košnica pri Celju do HŠ 51h

HŠ 51h

156

V

685.

538641

538441

Kukovčeva ulica do HŠ 14

HŠ 14

298

V

686.

538661

538471

Hrašovčeva ulica do HŠ 3

HŠ 3

69

V

687.

538662

538661

Hrašovčeva ulica do HŠ 6

HŠ 6

68

V

688.

538671

538471

Kranjčeva ulica do HŠ 2

HŠ 2

75

V

689.

538681

538441

Cesta v Laško – za bencinskim servisom

5

86

V

690.

538701

038370

Božičeva ulica do HŠ 6

HŠ 6

99

V

691.

538711

038910

Gosposka ulica – Na okopih

538031

57

V

692.

538721

032310

Partizanska cesta do drsališča

HŠ 3a

251

V

693.

538741

538291

Škvarčeva ulica do HŠ 10

HŠ 10

82

V

694.

538751

538291

Ob železnici do HŠ 1

HŠ 1

66

V

695.

538752

538291

Ob železnici do HŠ 6

HŠ 6

96

V

696.

538761

038010

Košnica pri Celju do HŠ 35

razcep

58

V

697.

538771

038010

Košnica pri Celju do HŠ 18

HŠ 18

83

V

698.

538781

038010

Košnica pri Celju mimo HŠ 1

490010

77

V

699.

538782

538781

Košnica pri Celju do HŠ 5c

HŠ 5c

120

V

700.

538791

038010

Košnica pri Celju do HŠ 17

HŠ 17

213

V

701.

538801

032630

Ipavčeva ulica do HŠ 18a

HŠ 18a

231

V

702.

538811

038370

Pot na Lavo – do šole

HŠ 20

115

V

703.

538821

038370

Ljubljanska cesta mimo HŠ 14

538821

137

V

704.

538822

538821

Ipavčeva ulica do HŠ 1

HŠ 1

172

V

705.

538831

538261

Kosovelova ulica do HŠ 18

HŠ 18

155

V

706.

538841

538271

Jenkova ulica do HŠ 16a

HŠ 16a

140

V

707.

538851

538271

Tavčarjeva ulica do HŠ 1

HŠ 1

111

V

708.

538852

538851

Tavčarjeva ulica do HŠ 12

HŠ 12

71

V

709.

538861

038040

Primorska ulica – Vipavska ulica

538371

176

V

710.

538862

538861

Primorska ulica do HŠ 3

HŠ 3

49

V

711.

538871

538481

Cesta v Laško do HŠ 15

HŠ 15

121

V

712.

538872

538871

Cesta v Laško do HŠ 17

HŠ 17

78

V

713.

538881

538501

Breg – Cesta v Laško do HŠ 2

HŠ 2

432

V

714.

538891

538601

Tremerje od HŠ 2 do HŠ 12

538601

478

V

715.

538901

538461

Polule do HŠ 68e

HŠ 68e

363

V

716.

538911

038010

Košnica pri Celju do HŠ 25f

HŠ 25f

175

V

717.

538912

538911

Košnica pri Celju do HŠ 25j

HŠ 25j

49

V

718.

538921

038010

Košnica pri Celju do HŠ 52c

HŠ 52c

178

V

719.

538922

538921

Košnica pri Celju do HŠ 51

HŠ 51i

70

V

720.

538931

038010

Košnica pri Celju do HŠ 50a

HŠ 50a

125

V

721.

538941

038010

Lisce proti HŠ 21a

razcep

255

V

722.

538951

538441

Polule do HŠ 81

HŠ 81

280

V

723.

538961

538441

Polule do HŠ 44

HŠ 44

163

V

724.

538971

538441

Polule do HŠ 66a

HŠ 66a

414

V

725.

538981

038040

Lisce do HŠ 35

razcep

497

V

726.

538991

032310

Čopova ulica do HŠ 21

HŠ 21

97

V

727.

538992

538991

Čopova ulica do HŠ 25

HŠ 25

54

V

728.

701376

200220

Pečovnik – Rifengozd

HŠ 16

50

V

114 – Laško

729.

965591

429

Lemberg pri Novi Cerkvi – Rupe

533540

609

V

2.039 – Vojnik

730.

990405

032040

Šentjungert do HŠ 16

HŠ 16

316

V

90 – Žalec

Skupaj:

213.179

Številka
Zap. št.
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

V…vsa vozila, P…pešci, B…pešci in kolesarji

Konec
odseka

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
odseka
[m]

V

m

918 – Laško

Stran

9464 /

Št.
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8. člen

Javne poti za kolesarje (KJ) so:
Številka
Zap. št.
odseka
1.

953201

Začetek
odseka
036010

Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini
[m]

Namen
uporabe

Pečovnik – čistilna naprava

200220

2.014

B

B…pešci in kolesarji

Skupaj:

2.014

Preostala
dolžina
odseka
[m]

m

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo št. 37162-3/2021-430 (509) z dne 10. 9. 2021.

3. člen
(1) Table z imenom novo imenovane ulice naroči Območna geodetska uprava, za njihovo postavitev pa poskrbi pristojni
organ Mestne občine Celje.
(2) Table se postavijo v skladu z veljavnimi predpisi najpozneje v 2 mesecih po uveljavljenih spremembah.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini
Celje (Uradni list RS, št. 51/15).

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije

Št. 0301-8/2021
Celje, dne 5. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

Št. 3710-6/2021
Celje, dne 5. oktobra 2021
Župan
Mestne Občine Celje
Bojan Šrot

po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

3193.
3192.

Odlok o imenovanju Singenske ulice v naselju
Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi prvega
odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju
in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 28/05) in
druge alineje drugega odstavka 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) na 18. redni
seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o imenovanju Singenske ulice v naselju Celje
1. člen
(1) Na podlagi Odloka o občinskem podrobnem načrtu
Dečkovo naselje – območje DN 10 (Uradni list RS, št. 66/16 in
38/17) se med Cesto v Lokrovec na severu, jugu in zahodu ter
ulico Pod kostanji na vzhodu uvede nova ulica.
(2) Ime novo uvedene ulice je Singenska ulica (Singen
je mesto v Nemčiji, s katerim je Celje pobrateno od leta 1990).
(3) Meja območja ulice poteka od Ceste v Lokrovec 30 na
jugu, ulice Pod kostanji 18–24 na vzhodu, Ceste v Lokrovec 38
na severu in občinske ceste Cesta v Lokrovec–Bevkova ulica,
šifra odseka 032803.
2. člen
Območna geodetska uprava izvede vse potrebne spremembe v registru prostorskih enot.

Odlok o spremembi Odloka o podlagah
za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju
Mestne občine Celje

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 21., 25. in 27. člena
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine
Celje na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju
Mestne občine Celje
1. člen
(1) V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 105/21) se v 6. členu v četrti
vrstici prvega stolpca tabele beseda »Vodovodno« nadomesti
z besedo »Kanalizacijsko«.
(2) V peti vrstici prvega stolpca tabele se beseda »Kanalizacijsko« nadomesti z besedo »Vodovodno«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0301-1/2020
Celje, dne 5. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

3194.

Sklep št. 1/2021 o ugotovitvi javne koristi
v k.o. Teharje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 192., 193. in 194. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni
svet Mestne občine Celje na 18. redni seji dne 5. 10. 2021 sprejel

S K L E P   Š T.   1/2021
o ugotovitvi javne koristi v k.o. Teharje
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izvedba rekonstrukcije
kategorizirane občinske ceste LC 036361 Celje–Teharje, ki se
po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje
Miklavškega hriba in za širše območje Starega celjskega gradu
(Uradni list RS, št. 31/91, 99/01, 57/03, 46/07, 31/10 – obv.
razlaga, 31/10, 12/13 – obv. razl., 79/13 – Plan, 24/18 – obv.
razl. in 34/18) in projektu PZI »Rekonstrukcija Teharske ceste
z oznako LZ 036351«, številka 55/14, ki ga je izdelalo podjetje
Projektiva NVG d.o.o. iz Celja, nahaja na nepremičninah s
parc. št. 674/2 in 675/3 obe v k.o. 1082 – Teharje, nujno potrebna in je v javno korist.

Št.

3195.

4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3502-268/2016
Celje, dne 5. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

Stran

9465

Sklep št. 3/2021 o prenehanju statusa
grajenega javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni
svet Mestne občine Celje na 18. redni seji dne 5. 10. 2021
sprejel

S K L E P   Š T.   3/2021
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah:
– katastrska občina 1067 – Brezova, parcela št. 1194/8,
v izmeri 31 m2,
– katastrska občina 1067 – Brezova, parcela št. 1194/10,
v izmeri 21 m2,
– katastrska občina 1067 – Brezova, parcela št. 1194/7,
v izmeri 55 m2,
– katastrska občina 1067 – Brezova, parcela št. 1194/6,
v izmeri 331 m2,
– katastrska občina 1074 – Spodnja Hudinja, parcela
št. 1287/3, v izmeri 12 m2,
– katastrska občina 1075 – Ostrožno, parcela št. 834/79
izmeri 326 m2,
– katastrska občina 1079 – Košnica, parcela št. 678/10,
v izmeri 926 m2,
– katastrska občina 1076 – Medlog, parcela št. 2086/5,
v izmeri 40 m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3502-8/2021
Celje, dne 5. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

2. člen
(1) Za zagotovitev izvedbe projekta iz prejšnjega člena
Mestna občina Celje poskrbi za odkup nepremičnin iz prejšnjega člena na podlagi 197. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17).
(2) V primeru, da sporazumni odkup ne bo mogoč, Mestna občina Celje pri pristojni upravni enoti vloži zahtevo za razlastitev nepremičnin iz prejšnjega člena na podlagi 199. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
3. člen
Grafični prikaz poteka rekonstrukcije kategorizirane občinske ceste iz prejšnjega odstavka z zakonom zahtevane
natančnosti je sestavni del tega sklepa.

163 / 15. 10. 2021 /

po pooblastilu župana
Breda Arnšek
podžupanja

CERKNO
3196.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno 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, 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 in 13/18), Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE),
16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20)
je Občinski svet Občine Cerkno na 29. redni seji dne 7. 10.
2021 sprejel

Stran
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2021
1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 123/21) se v drugem odstavku 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
A.

70

71

72

73
74

40

41

42
43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
in iz drugih držav
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

Proračun
leta 2021
6.255.525
5.432.156
4.699.583
4.203.410
341.494
154.679
732.573
196.951
6.500
5.200
12.154
511.768
232.116
177.756
54.360
685
685
590.568

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

200.309
509.127
2.329.425
2.329.425
260.417
173.160
87.257

120.324
–711.929
–120.324
591.605
711.929
«

Št. 410-0020/2020-5
Cerkno, dne 7. oktobra 2021
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

79.620
6.847.130
2.289.957
381.987

1.119.395

120.324

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

510.948

59.634
1.654.286
7.034
186.016
1.967.331
138.500

–591.605

ČRNOMELJ
3197.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
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. 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 Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 23. redni seji dne
12. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2021 (Uradni list RS, št. 16/21) se spremeni 2. točka in se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Proračun
Skupina/podskupina
leta 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.476.732
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.481.014
70
DAVČNI PRIHODKI
11.314.308
700 Davki na dohodek in dobiček
9.787.058
703 Davki na premoženje
981.000
704 Domači davki na blago in storitve
546.250
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.166.706
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.134.262
711 Takse in pristojbine
27.000
712 Denarne kazni
52.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.000
714 Drugi nedavčni prihodki
933.444
72
KAPITALSKI PRIHODKI
278.350
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
78.350
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialn. premož.
200.000
73
PREJETE DONACIJE
9.998
730 Prejete donacije iz domačih virov
9.998
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.707.370
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
2.231.222
741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna
– iz sred. prorač.EU
476.148
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.185.820
40
TEKOČI ODHODKI
4.517.688
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.089.874
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
177.126
402 Izdatki za blago in storitve
3.123.761
403 Plačila domačih obresti
36.927
409 Rezerve
90.000
41
TEKOČI TRANSFERI
7.158.113
410 Subvencije
394.024
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.103.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
1.044.656
413 Drugi tekoči domači transferi
2.616.433
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.132.953
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.132.953
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
377.066
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
92.595
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
284.471
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.–II.)
–2.709.088

Št.
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Stran

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namensk. premož. v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premož. v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA
9009 Splošni sklad za drugo

9467

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.640.000
2.640.000
2.640.000
823.245
823.245
823.245
–892.333
1.816.755
2.709.088

892.333

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine
2.640.000 EUR.
Občina v letu 2021 ne bo izdajala poroštev.«

Stran

9468 /

Št.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev
višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov pa se uporabljajo od 1. januarja 2021 dalje.
Št. 410-294/2020
Črnomelj, dne 12. oktobra 2021
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

HRPELJE - KOZINA
3198.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Krvavi Potok

Na podlagi 115. člena in druge alineje četrtega odstavka
289. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS,
št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni
list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na
17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Krvavi Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi
Potok št. 350-5/2020-1, z dne 4. 2. 2020 in četrtega odstavka
115. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS,
št. 61/17) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Krvavi
Potok (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov je
1557.
(3) OPPN je izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).
(4) Ta odlok določa območje OPPN in temu območju
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe, rešitve in ukrepe za
celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za
varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve
in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave
s sosednjimi enotami urejanja prostora ter dopustna odstopanja
od načrtovanih rešitev.
(5) V skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor
št. 35409-65/2020/15 z dne 29. 6. 2020 ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in postopka sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na varovana območja.
2. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) OPPN vsebuje besedilni in kartografski del.
(2) Besedilni del OPPN je ta odlok:
(3) Kartografski del vsebuje naslednje risbe:
1a Izsek iz OPN – PNRP: Izsek iz prikaza območij enot
urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev;
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1b Izsek iz OPN – GJI; Izsek iz prikaza območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture;
2 Širša situacija: prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji;
3 Območje OPPN: območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem;
4 Ureditvena situacija;
5 Infrastruktura: prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro;
6 Varstva: prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
naravnih virov, ohranjanje narave, obrambo ter varstvo pred
nesrečami.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja ob naselju Krvavi Potok v
Občini Hrpelje - Kozina ob meji z Republiko Italijo.
(2) Območje OPPN meri 8,10 ha.
(3) Območje OPPN obsega pretežni del območja enote
urejanja prostora KP-8 ter del KP-7, in sicer vključuje zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 1003, 1004,
1073/5, 1073/6, 1073/18, 1073/48, 1073/64, 1073/72, 1073/77,
1073/78, 1073/79, 1073/80, 1073/81, 1073/82, 1073/83 ter
2910 vse k.o. 2555 Draga.
(4) Obseg in meja območja OPPN sta razvidna v kartografskem delu OPPN.
4. člen
(prostorske enote)
Celotno območje OPPN je ena ureditvena enota namenjena gradnji sončne elektrarne.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
III.1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
5. člen
(vplivno območje)
(1) V času gradnje vplivno območje OPPN zajema zemljišča znotraj območja OPPN ter zemljišča zunaj območja
potrebna za gradnjo infrastrukture.
(2) Po izgradnji prostorskih ureditev vplivno območje obsega zemljišča območja OPPN.
(3) Prostorske ureditve OPPN nimajo negativnih vplivov
na sosednja območja.
6. člen
(povezave s sosednjimi območji)
(1) Območje ima možnost dovoza vzdolž jugozahodne
strani in vzhodne strani.
(2) Območje se priključuje samo na javno elektroenergetsko omrežje.
III.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin
7. člen
(gradnje in ureditve)
(1) V območju OPPN so dovoljene vse vrste gradenj
objektov, ki so navedeni v tem členu. Vrste objektov so navedene v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov.
Navedena klasifikacijska raven dopustnih objektov vključuje
tudi vse nižje klasifikacijske ravni.
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(2) V celotnem območju OPPN so dovoljene gradnje
objektov, ki so:
– 21 Objekti prometne infrastrukture,
– 22121 Daljinski (transportni) vodovodi,
– 22130 Daljinsko (hrbtenično) komunikacijsko omrežje,
– 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,
– 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in
lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo
sončne elektrarne,
– 24201 Obrambni objekti: samo objekti namenjeni
obrambi, zaščiti in reševanju pred naravnimi nesrečami,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje.
(3) Dopustna je tudi gradnja objektov, ki so potrebni za
delovanje sončne elektrarne v EUP, in sicer:
– 1220 Poslovne in upravne stavbe: do 30 m2,
– 12510 Industrijske stavbe: do 30 m2,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: do 30 m2,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe: do
30 m2,
– 3 Drugi gradbeni posegi: razen 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji.
(4) Sprememba namembnosti objektov v namembnost, ki
ni vezane na elektroenergetsko dejavnost, ni dopustna.

vodi in omrežje elektronskih komunikacij se izvede v cevni
kanalizaciji.
(4) Gospodarska javna infrastruktura in posegi v njene
varovalne pasove se načrtujejo v skladu s smernicami in projektnimi pogoji upravljavca.
(5) Križanja gospodarske javne infrastrukture se izvedejo
v ustreznih horizontalnih in vertikalnih odmikih.
(6) Novi infrastrukturni vodi se geodetsko posnamejo.
Digitalni posnetek infrastrukture se dostavi upravljavcu infrastrukturnega voda.

8. člen

(vodovod)

(dejavnosti)
Celotno območje OPPN je namenjeno gradnji sončne
elektrarne in pripadajočim objektom sončne elektrarne.
9. člen
(načrt parcelacije)
Obstoječa parcelacija se lahko ohrani.
III.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo

13. člen
(promet)
(1) Za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in površin
v območju OPPN se uredi dovoz oziroma dovozi s priključitvijo
na javno cesto. Dovoz se lahko uredi na jugozahodni oziroma
vzhodni strani območja. Na površinah dovoza v območju OPPN
se ohranja zatravitev.
(2) Lahko se ohrani obstoječ dovoz v območju OPPN in
se uporablja za potrebe dostopa v območje OPPN oziroma do
sosednjih zemljišč.
(3) Promet in parkiranje v območju OPPN je omejeno
za potrebe vzdrževanja objektov in površin v območju OPPN.
14. člen
(1) Obstoječi javni vodovod, ki se nahaja v območju
OPPN, se nadomesti z novim vodovodom, ki se ga umesti
bodisi izven območja OPPN bodisi v trimetrski pas ob robu
območja OPPN.
(2) Pred gradnjo objektov v območju OPPN je treba izdelati zasnovo ureditve novega javnega vodovodnega omrežja z
nadomestnim vodom NL DN 100.
(3) Zasnova novega vodovodnega omrežja mora vsebovati funkcionalno zaključene povezave z meritvami na javno
dostopnih mestih.

10. člen

15. člen

(zasnova gradenj)

(elektroenergetika)

(1) V območju OPPN se zgradi sončna elektrarna, ki se
sestoji iz sončnih modulov in stavb s transformatorji.
(2) Sončni moduli in stavbe se lahko gradijo v območju, ki
je na risbi št. 4 (Ureditvena situacija) označeno z mejo postavitve sončnih modulov (3 m odmik od roba območja OPPN in
izven poplavnega območja).
(3) Gradnja podzemnih objektov ni omejena.

(1) V območju OPPN se lahko ohrani obstoječi elektroenergetski daljnovod.
(2) Zgradi se notranje omrežje za potrebe delovanja sončne elektrarne.
(3) Območje se priključi na javno elektroenergetsko
omrežje, in sicer na obstoječi srednjenapetostni daljnovod.
Vodnike na obstoječem daljnovodu je treba prilagoditi novi
obremenitvi ter izvesti mehansko in električno ojačitev izolacije
daljnovoda.
(4) Za priklop elektrarne na javno elektroenergetsko
omrežje je treba zgraditi ustrezno elektro infrastrukturo.
(5) Za potrebe vzdrževanja obstoječega elektroenergetskega daljnovoda v območju OPPN je treba zagotoviti stalen
dostop do koridorja daljnovoda s tovornim vozilom oziroma
izvesti pokablitev daljnovoda.
(6) Novopredvidena in obstoječa srednjenapetostna in
nizkonapetostna kabelska kanalizacija morata biti med seboj
povezani.
(7) Odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti
lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno
odpraviti povratne vplive na omrežje.
(8) Distribucijska elektroenergetska infrastruktura se lahko gradi do meje sosednjih zemljišč.
(9) Za gradnjo distribucijskih elektroenegetskih objektov
je možna postavitev opornih in podpornih zidov.
(10) V koridorjih daljnovodov je:
– prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se
nahaja vnetljiv material ter
– prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive,
gorljive in eksplozivne materiale.

11. člen
(zasnova zelenih površin)
Površina med in pod sončnimi moduli in med stavbami se
ohranja v naravni vegetaciji.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(splošno)
(1) Pred začetkom gradnje je treba trasirati, zakoličiti in
zaščititi obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo in omogočiti nadzor upravljavca infrastrukture.
(2) Stik med gospodarsko javno infrastrukturo in zasebnim priključkom se mora izvesti na mestu, ki je neovirano
dostopen upravljavcu infrastrukture.
(3) Gospodarska javna infrastruktura vključno z zasebnimi
priključnimi vodi izven stavb je podzemna. Elektroenergetski
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
16. člen
(varnostni ukrepi)
(1) S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu, tekočin,
odpadne embalaže in gradbenih materialov.
(2) Deponije viškov zemeljskega materiala v času gradnje
ni dovoljeno odlagati na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Gradnja mora biti organizirana tako, da se ne pojavlja
erozija, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodotokih ali
zadrževanja zalednih voda v času gradnje. Po končani gradnji
je potrebno začasno postavljene objekte odstraniti, kakor tudi
vse ostanke začasnih deponij.
(3) Na poškodovanih travnatih površinah je potrebno po
zaključku zemeljskih del v čim krajšem času vzpostaviti dobro
razraščeno travno rušo, da bodo te površine odporne na morebitno površinsko erozijo.
(4) Vsa morebitna začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena
pred možnostjo izliva v okolje. Delavci na gradbišču morajo
biti usposobljeni za takojšnje ukrepanje v primeru nezgod, ki bi
nastale zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv
in drugih nevarnih snovi.
17. člen
(varstvo narave)
(1) Posegi v območju OPPN se morajo izvajati ob upoštevanju naravovarstvenih pogojev in smernic:
– odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja izven časa
gnezditve varovanih vrst ptic, in sicer v času od 1. avgusta do
1. marca;
– gradbena dela naj se izvajajo v dnevnem času; območja
naj se ne osvetljuje zaradi varstva žuželk in ptic;
– električno omrežje se gradi za ptice varno.
(2) Pri izvajanju dejavnosti v območju OPPN se mora
upoštevati:
– aktivnosti v območju se lahko izvajajo samo v dnevnem
času;
– območja naj se zunanje ne osvetljuje, razen kjer je to
nujno potrebno; tam naj se uporabi svetila na senzorski vklop
na zaznano gibanje; za zunanje osvetljevanje naj se uporabljajo svetilke z barvnim spektrom, ki sevajo z barvno temperaturo
pod in vključno 2700 K ali svetilke z barvno temperaturo pod
in vključno 3000 K, ki ne oddajajo svetlobe v ultravijoličnem in
modrem delu spektra;
– na območju naj se za vzdrževanje površin ne uporablja
biocidov (herbicidi, insekticidi ipd.).
(3) V primeru odkritja potencialnih geoloških naravnih vrednot (minerali, fosili, tektonske strukture), podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna) ali jamskih objektov
je treba zaustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma
obvestiti organizacijo pristojno za ohranjanje narave.
18. člen
(varstvo voda)
(1) Posegi v prostor ne smejo poslabševati stanja voda,
morajo omogočati varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
morajo ohranjati naravne procese, naravno ravnovesje vodnih
in obvodnih ekosistemov.
(2) Posegi se morajo izvajati tako, da se z gradnjo stavb
ne posega v vodonosne plasti oziroma, da se ne zmanjša prostornina vodonosnika ali preseka toka podzemne vode.
(3) Vse prostorske ureditve morajo biti umeščene izven
petmetrskega priobalnega pasu Krvavega Potoka. Na vodno in
priobalno zemljišče se lahko posega le izjemoma, na podlagi
določil Zakona o vodah in pridobitvi vodnega soglasja oziroma
mnenja s področja upravljanja z vodami.
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(4) Vsi objekti in naprave s pripadajočo infrastrukturno
in zunanjo ureditvijo morajo biti izven vodnega in priobalnega
zemljišča.
(5) Ob vodotoku je treba, skladno z določili ZV-1, zagotoviti prost in neoviran prehod.
(6) Odvajanje in čiščenje vseh vrst odpadnih voda mora
biti usklajeno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in spremembe)
in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14,
98/15 in spremembe) ter ostalimi področnimi predpisi.
(7) Morebitno odvajanje zakonsko prečiščenih odpadnih
voda v podzemne vode ne sme imeti škodljivega vpliva na
kakovost podzemne vode oziroma škodIjivi vplivi odpravljeni
ali zmanjšani na sprejemljivo raven. Ponikanje mora biti zagotovljeno prek objekta za ponikanje; med dnom objekta za
ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode se mora nahajati
plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega materiala
debeline najmanj 1 rn. Prostornina objekta za ponikanje se
določi glede na dejanske ponikalne sposobnosti terena.
(8) V skladu s 150. členom ZV-1 se lahko poseg v prostor,
ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim,
izvede samo na podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja.
Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja oziroma mnenja mora biti skladna z določili ZV-1 ter Pravilnika
o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za
druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega
soglasja (Uradni list RS, št. 25/09 in spremembe).
(9) V primeru fazne gradnje morajo biti posamezne faze
funkcionalno zaključene celote, faznost pa načrtovana na način, da ne bo povzročen škodljiv vpliv na vodni režim in stanje
voda.
19. člen
(varstvo zraka)
(1) Upoštevati je treba normative glede dopustnih emisij
iz objektov in dejavnosti v območju OPPN.
(2) Kurjenje na prostem ni dovoljeno.
20. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih
so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali,
za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi.
(2) V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico poseganja.
21. člen
(svetlobno onesnaževanje)
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 svetilk,
ki ustrezajo pogojem iz druge alineje drugega odstavka 17. člena tega odloka. Sistem osvetljevanja mora delovati tako, da v
drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(protipoplavni ukrepi)
(1) Površina območja OPPN naj se le malenkostno spreminja oziroma izravnava (ohrani naj se celotna kraška struktura).

Uradni list Republike Slovenije
vajo.

(2) Obstoječe vrtače naj se v območju OPPN ne zasipa-

(3) Območja postavitve transformatorskih postaj naj se
izvedejo tako, da bo tlak objektov na višinski koti vsaj 0,5 m
višje od okoliškega terena.
(4) Vsa kabelska kanalizacija elektro kablovodov mora biti
izvedena v vodotesni izvedbi!
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opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 16. člena Statuta Občine
Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

23. člen
(požarna varnost)
Za potrebe zagotavljanja požarnega varstva se izvede
ustrezne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne
protipožarne ločitve, intervencijske poti, neovirane in varne
dovoze, dostope in delovne površine za intervencijska vozila.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Hrpelje - Kozina

24. člen
(druge nesreče)
(1) V območju OPPN ni ogroženih območij glede visoke
podtalnice, plazovitosti in plazljivosti. Glede na dopustne dejavnosti v območju ni verjetna možnost razlitja nevarnih snovi.
(2) Konstrukcijska zasnova objektov mora biti izvedena
protipotresno varno za projektni pospešek tal 0.150 g (povratna
doba 475 let).
(3) Zasnova objektov mora upoštevati geološko geomehanske raziskave terena, ki jih je treba opraviti pred izdelavo
konstrukcijske zasnove objektov.
(4) Do vsakega objekta se omogoči dovoz za intervencijo
in dostavo, ki mora biti brez višinskih ovir.

1. člen
Drugi odstavek 1. člena Odloka o programu opremljanja
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 28/18, v nadaljevanju:
Odlok) se spremeni tako, da glasi:
»(2) Program opremljanja (elaborat) vsebuje vse predpisane sestavine.«

VII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL
IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) OPPN lahko preneha veljati, ko so izvedeni vsi predvideni posegi in pridobljena uporabna dovoljenja za vse objekte.
(2) Če se veljavnost OPPN prekine, preden so izpolnjeni
pogoji iz prvega odstavka tega člena, je za izvajanje posegov
v območju OPPN treba sprejeti ustrezni nadomestni prostorski
dokument.
(3) Po prenehanju veljavnosti OPPN se posegi v območju
urejajo skladno z občinskim prostorskim načrtom.
VIII. KONČNE DOLOČBE
38. člen
(vpogled)
OPPN je na vpogled na Občini Hrpelje - Kozina.
40. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-4/2021-1
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

3199.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Hrpelje - Kozina

Na podlagi četrtega odstavka 217. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredba o programu

2. člen
V 2. členu Odloka se v drugi alineji beseda »neto« črta in
nadomesti z besedo »bruto«.
3. člen
(1) V 3. členu Odloka se spremeni:
– b) alineja prvega odstavka tako, da glasi: »Komunalni
prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za
obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec
plača občini.«
– v c) alineji si beseda »neto« črta in nadomesti z besedo
»bruto«
– g) alineja prvega odstavka tako, da glasi: »Zmogljivost
objekta je bruto tlorisna površina stavbe, določena v skladu s
standardom SIST ISO 9836, površina gradbenega inženirskega objekta, določena kot bruto tlorisna površina, izračunana s
smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836, ali površina drugega gradbenega posega, določena kot bruto tlorisna površina,
izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.«
– i) alineja prvega odstavka tako, da se glasi: »Površina
zemljišča pod stavbo je površina, določena v skladu s predpisi,
ki določajo evidentiranje nepremičnin.«
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: »Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v Zakonu o urejanju
prostora, Gradbenem zakonu in Zakonu o evidentiranju nepremičnin in podzakonskih predpisih.«
4. člen
V 4. členu Odloka se v drugi alineji beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.

glasi:

5. člen
Tretji odstavek 6. člena Odloka se spremeni tako, da

»(3) V primerih odmere 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 komunalne opremljenosti, se površina gradbene parcele oziroma
površina parcele objekta določi kot zmnožek površine zemljišča
pod stavbo in faktorja površine (Fp), ki znaša ena in pol (1,5).«
6. člen
(1) V naslovu 7. člena Odloka se beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.
(2) V prvem odstavku 7. člena Odloka se:
– beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«,
– pred besedo »tlorisnih« doda beseda »bruto«,
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– za številom »9836« doda besedilo »oziroma s smiselno
uporaba standarda SIST ISO 9836«.
(3) V drugem odstavku 7. člena Odloka se beseda »neto«
nadomesti z besedo »bruto«.
(4) V 7. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki
glasita:
»(3) Bruto tlorisna površina obstoječe stavbe oziroma
njen ekvivalent površine gradbeno-inženirskega objekta oziroma njen ekvivalent površine drugega gradbenega posega se določi kot njena neto tlorisna površina oziroma njen
ekvivalent, pridobljena iz uradnih evidenc, ki se pomnoži s
faktorjem 1,2.
(4) Če zavezanec izkaže, da je bruto tlorisna površina
stavbe oziroma njen ekvivalent v primeru gradbeno-inženirskega objekta oziroma drugega gradbenega posega manjša od
površine, pridobljene na podlagi tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena, se upošteva manjša površina.«
7. člen
(1) Naslov 8. člena se spremeni tako, da glasi: »(razmerje
med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta)«.
(2) V 8. členu se za besedo »deležem« doda beseda
»gradbene«, črta se besedilo »neto tlorisne« in oznaka Dp nadomesti z oznako Dpo ter oznaka Dt nadomesti z oznako Dto.
8. člen
(1) Naslov 10. člena se spremeni tako, da glasi: »(faktor
namembnosti objekta)«.
(2) Besedilo 10. člena Odloka se spremeni tako, glasi:
»(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe za:
Vrsta objekta

Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
– stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske
stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
– stavbe javne uprave
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– druge poslovne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe
za storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane, razstavišča
– bencinski servisi
– stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje komunikacij
– postajna poslopja, terminali, stavbe
za izvajanje komunikacij ter z njimi
povezane stavbe
– garažne stavbe

Fn

0,70
0,70
1,3

Oznaka
v klasifikaciji
objektov
CC-SI
111
1110
112
1121
1122
113

1,00

1130

1,10

121
1211

1,10
1,10

1211
1212

1,00
1,00
1,00

122
1220
1220
1220
123

1,30
1,30
1,30
1,30

1230
1230
1230
1230
124

1,00

1241

0,70

1242

Vrsta objekta

Fn

Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega
pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– stavbe za izobraževanje
in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstveno oskrbo
– stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
– Nestanovanjske kmetijske
stavbe (stavbe za rastlinsko
pridelavo, stavbe za rejo živali,
stavbe za spravilo pridelka, druge
nestanovanjske kmetijske stavbe)
– obredne stavbe (stavbe
za opravljanje verskih obredov,
pokopališke stavbe)
– Kulturna dediščina, ki se ne
uporablja v druge namene
– druge stavbe, ki niso uvrščene
drugje

0,70
0,70

Oznaka
v klasifikaciji
objektov
CC-SI
125
1251
1252
126

0,70
0,70
0,70

1261
1262
1263

0,70
0,70
0,70

1264
1265
127
1271

0,70

1272

0,70

1273

0,70

1274

Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti objekta
(2) Faktor namembnosti objekta se določi glede na pretežni namen uporabe objekta.«
9. člen
Za 10. členom Odloka se doda nov 10.a člen, ki glasi:
»10.a člen
(prispevna stopnja zavezanca)
Prispevna stopnja zavezanca (psz) znaša za:
– vodovodno omrežje 95,00 %,
– kanalizacijsko omrežje 28,50 %,
– cestno omrežje – 1. območje 100,00 %,
– cestno omrežje – 2. območje 61,50 %,
– ravnanje z odpadki 100 %.«
10. člen
V 11. členu Odloka se v Preglednici 2: Prikaz skupnih in
obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme spremeni
stolpec Obračunski stroški (v EUR) tako, da glasi:
»
Obračunski stroški
(v EUR)
17.999.541,70
1.592.224,32
15.577.941,00
10.132.393,14
350.000,00
«
11. člen
(1) Naslov 12. člena se spremeni tako, da glasi: »(stroški
opremljanja na enoto gradbene parcele in enoto bruto tlorisne
površine objekta)«.
(2) V prvem odstavku 12. člena se za besedo »m2« doda
beseda »gradbene«, beseda »neto« se nadomesti z besedo
»bruto«.
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(3) Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
»Preglednica 3: Določitev Cpo in Cto za posamezno vrsto
komunalne opreme
Vrsta komunalne
opreme
1. Vodovodno
omrežje
2. Kanalizacijsko
omrežje in čistilna
naprava
3a. Ceste –
območje 1
3b. Ceste –
območje 2
4. Ravnanje
z odpadki

Obračunsko
Cpo
Cto
območje (v EUR/m2) (v EUR/m2)
VOD

6,02

16,45

KAN

2,09

5,04

CE1

13,42

33,49

CE2

4,82

13,70

ODP

0,11

0,29
«

12. člen
(1) Spremeni se prvi odstavek 13. člena tako, da se formula »KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt«
nadomesti s formulo
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(2) Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
15. člen
V drugem odstavku 18. člena Odloka se število »30«
nadomesti s številom »15«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na občino pred pričetkom veljavnosti predmetnega odloka in
bodo popolne, bodo obravnavane na podlagi predpisov veljavnih na dan prejema popolne vloge.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2021-1
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja
Občine Hrpelje- Kozina
Saša Likavec Svetelšek

»KPobstoječa (i) = ((AGP • Cpo(i)•Dpo) + (ASTAVBA •
Cto(i) • Dto • Fn))
KPobstoječa = Σ KPobstoječa(i)«
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbeno-inženirske objekte obračuna
na naslednji način:
KPobstoječa (i) = AGIO • Cto(i) • Dto • Fn
KPobstoječa = Σ KP obstoječa(i)«
(3) Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se
spremeni tako, da glasi:
»Zgornje oznake pomenijo:
– KPobstoječa(i): znesek dela komunalnega prispevka za
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale
opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega 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,
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.«
13. člen
V prvem odstavku 14. člena Odloka se za besedo »m2«
doda beseda »gradbene«, beseda »neto« se nadomesti z
besedo »bruto«, v prvem in drugem odstavku istega člena
se oznaka »Cp« nadomesti z oznako »Cpo« ter oznaka »Ct«
nadomesti z oznako »Cto«.
14. člen
(1) V 16. členu Odloka se doda nov peti odstavek, ki glasi:
»(5) Ne glede na določila tretjega in četrtega odstavka
tega člena, zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ne
more uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega objekta.«

3200.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina

Na podlagi 284. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 –
ZURE in 121/21 – ZSROVE), 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),
3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS,
št. 127/06), 6., 9. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 20/19)
ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,
št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni
seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne
službe oskrbe s toplotno energijo za območje
naselij Hrpelje in Kozina
1. člen
V 5. členu Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za
območje naselij Hrpelje in Kozina (Uradni list RS, št. 64/17) se
doda nov deveti odstavek, ki glasi:
»(9) Ne glede na določila drugega odstavka 5. člena,
lahko skladno s sklepom občinskega sveta gospodarska javna
služba za določeno območje izvajanja obsega zgolj dejavnost distribucije toplotne energije po distribucijskem sistemu,
ki vključuje dobavo končnim odjemalcem.
Če občinski svet sklene, da se za določeno območje izvajanja, gospodarska javna služba izvaja v obsegu določenem v
tem odstavku, se javni razpis objavi na podlagi določil tega odloka, upoštevajoč zmanjšan obseg gospodarske javne službe.
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V primeru podelitve koncesije v obsegu iz tega odstavka se ne uporabljajo določila tega odloka, ki se nanašajo na
izgradnjo, upravljanje, obratovanje in razvoj distribucijskega
omrežja in kotlovnice.«
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
2. člen
Spremeni se 6. člen tako, da glasi:
»(1) Območje izvajanja gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo obsega:
– EUP (enotah urejanja prostora) HK – 3 in HK – 12.
(2) Koncedent lahko s sklepom občinskega sveta razširi
obseg območja izvajanja koncesije iz predhodnega odstavka
na katerokoli EUP v naseljih Hrpelje in Kozina.«
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2021-1
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

3201.

Pravilnik o subvencioniranju obnov suhih
zidov v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi določil 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12,
111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17
in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju obnov suhih zidov
v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji
in postopek za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih
za subvencioniranje obnov kraških in brkinskih suhih zidov (v
nadaljevanju: suhi zid) v Občini Hrpelje - Kozina in nadzor nad
porabo dodeljenih sredstev.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
2. člen
(namen)
Občina Hrpelje - Kozina z ukrepi, opredeljenimi v tem
pravilniku, spodbuja ohranjanje avtentične kulturne krajine na
območju Občine Hrpelje - Kozina, katere pomemben element
so suhi zidovi.
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3. člen
(finančna sredstva)
Sredstva za subvencioniranje obnov suhih zidov se zagotovijo v proračunu Občine Hrpelje - Kozina.
4. člen
(območje)
Ukrepi, opredeljeni v tem pravilniku, se izvajajo na območju Občine Hrpelje - Kozina s poudarkom na tistih območjih, od
koder je večja vidnost suhih zidov iz javnih površin ter na območjih suhih zidov ob javnih, turističnih, učnih in drugih poteh,
ki so namenjene širši javnosti.
V javnem razpisu se lahko za posamezno leto omeji območje dodeljevanja subvencij za obnove suhih zidov glede na
strategijo Občine Hrpelje - Kozina in razpoložljiva proračunska
sredstva.
5. člen
(upravičenci)
Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so lastniki
ali solastniki s soglasjem ostalih solastnikov ali najemniki s soglasjem lastnika ali upravljavci s soglasjem lastnika zemljišča,
na katerem se nahaja suhi zid, ki je predmet obnove.
Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Hrpelje - Kozina.
6. člen
(predmet subvencioniranja)
Predmet subvencioniranja po tem pravilniku so obnove
suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina, ki so skladni z naslednjo
tipologijo:
1. Prostostoječi zidovi
1.1. Enojni zid
1.2. Dvojni zidovi
1.2.1. Vrtni zidovi
1.2.2. Ogradni zidovi
1.2.3. Pašniški zidovi
1.2.4. Vinogradniški zidovi
1.2.5. Zaščitni zidovi
1.2.6. Grobljasti zidovi
1.2.7. Kolovozni zidovi
1.2.8. Dovozni zidovi
1.2.9. Robni zidovi
2. Druge vrste suhozidnih gradenj – podporni zidovi
Podrobnejša opredelitev tipologije in standardov subvencioniranih suhih zidov v Občini Hrpelje - Kozina je priloga
vsakokrat objavljenega javnega razpisa.
Upravičeni stroški po tem pravilniku so:
– stroški za izvedbo obnove suhega zidu, pri čemer mora
upravičenec upoštevati standarde kvalitetne suhozidne gradnje
navedene v prilogi iz prejšnjega odstavka tega člena in h katerim ga bo pri opravljanju nadzora obnove usmerjal izvedenec
suhozidne gradnje ali imetnik nacionalne poklicne kvalifikacije
suhozidar/suhozidarka, ki je član komisije iz 11. člena tega
pravilnika (stroški del),
– stroški za nakup avtohtonega kraškega ali brkinskega
kamna, namenjenega za obnovo suhega zidu, pri čemer mora
upravičenec upoštevati strokovne podlage iz priloge navedene
v prejšnjem odstavku tega člena.
Višina subvencije ne sme presegati 50 % upravičenih
stroškov.
III. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV
7. člen
(način dodelitve sredstev)
Proračunska sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo na
podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani občine.
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8. člen
(izvedba javnega razpisa)
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa,
3. zbiranje vlog,
4. odpiranje, strokovno ocenjevanje in preverjanje prispelih vlog ter vodenje zapisnika skladno s pravilnikom, ki določa
postopke za izvrševanje proračuna,
5. priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga
razdelitve razpisanih sredstev in predložitev le-tega, skupaj z
zapisnikom direktorju občinske uprave,
6. obveščanje upravičencev o izbiri z izdajo sklepov o
dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev,
7. reševanje morebitnih pritožb upravičencev,
8. sklepanje pogodb.

Št.
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12. člen

(vsebina razpisa)

(oddaja vlog)

10. člen
(pogoji in merila)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi ustreznih dovoljenj
in soglasij ter navedbe načrtovane količine (v m²) obnovljenega suhega zidu in/ali na podlagi ponudbenega predračuna
v primeru iz druge alineje drugega odstavka 6. člena tega
pravilnika.
V javnem razpisu se lahko kot prednostno merilo določi:
– nevarnost rušenja suhega zidu,
– pomen in lokacija suhega zidu (npr. urbana in naselbinska območja),
– dostopnost in izpostavljenost suhega zidu,
– tipologija suhega zidu, ki je predmet prijave,
– standardi kvalitetne suhozidne gradnje,
– druga merila, ki se določijo v vsakokratnem javnem
razpisu.
Pogoje in merila se natančneje opredeli v javnem razpisu.
IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
11. člen
(vodenje postopka)
Postopek javnega razpisa za dodeljevanje sredstev vodi
najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik komisije in
najmanj dva člana, od katerih mora biti vsaj eden izvedenec
suhozidne gradnje ali imetnik nacionalne poklicne kvalifikacije
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suhozidar/suhozidarka. Izvedenec suhozidne gradnje je v ta
naziv imenovan s potrdilom o usposobljenosti, izdanim s strani
Partnerstva za ohranitev in popularizacijo suhozidne gradnje.
Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih vsebin, ki bodo predmet letnega
sofinanciranja,
– določitev deleža in najvišjega zneska posamezne subvencije,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– priprava meril za ocenitev vlog,
– odpiranje in pregledovanje vlog,
– ugotovitev popolnosti vlog,
– preverjanje upravičenosti in strokovna ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev ter predloga
razdelitve razpisanih sredstev,
– nadzor nad izvedbo subvencioniranih obnov suhih zidov.
Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo.

9. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca (naziv in sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu,
– višino razpoložljivih sredstev, delež posamezne subvencije in najvišji znesek posamezne subvencije ter priznane
stroške obnove,
– merila in kriterije ter način dodeljevanja sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa.

Stran

Vloga za dodelitev sredstev mora biti oddana do roka, ki
je določen v objavi javnega razpisa. Razpisni rok za prijavo ne
sme biti krajši od 30 dni od dneva objave.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, označenem z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na
katerega se nanaša.
13. člen
(odpiranje vlog)
Odpiranje prispelih vlog opravi strokovna komisija. Odpiranje se izvede v roku, predvidenem v javnem razpisu. Prispele
vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Prepozno prispele
vloge se ne obravnavajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje vlog ni javno. O odpiranju se vodi zapisnik.
14. člen
(pregled, preverjanje in ocenjevanje vlog)
Strokovna komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog
in morebitna preverjanja na terenu ter vloge oceni na podlagi
pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od dne prejetega
obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga v roku ni dopolnjena,
se s sklepom zavrže.
Po ocenitvi vlog pripravi strokovna komisija predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
15. člen
(dodelitev sredstev)
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za
ta namen.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih
sredstev predloži strokovna komisija skupaj z zapisnikom direktorju občinske uprave, ki izda sklepe o dodelitvi oziroma
nedodelitvi sredstev. Zoper sklep o dodelitvi ali nedodelitvi je
dopustna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan.
Sklep in poziv k podpisu pogodbe posreduje občinska
uprava upravičencu. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove in ne sklene pogodbe o subvencioniranju
iz 16. člena tega pravilnika, se šteje, da je od vloge odstopil.
Za vsa postopkovna vprašanja se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Stran
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16. člen

(pogodba o subvencioniranju)
Župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo.
V pogodbi se opredeli pogodbene stranke, namen za
katerega so bila upravičencu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za izplačilo sredstev, navede pravice
in obveznosti pogodbenih strank, način nadzora nad namensko
porabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila pomembna
za izvedbo subvencioniranja.
17. člen
(način izplačila subvencij)
Sredstva se izplačajo na podlagi določil pogodbe po izvedenih delih in po predloženih dokazilih, navedenih v javnem
razpisu.
Rok, v katerem je možno črpati sredstva, se določi v javnem razpisu in je sestavni del pogodbe.
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
18. člen
(namenska raba sredstev)
Sredstva dodeljena na podlagi tega pravilnika so namenska in se lahko porabijo samo za namene določene s tem
pravilnikom, javnim razpisom in pogodbo.
19. člen
(nadzor nad porabo)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska
uprava.
Namensko porabo sredstev se lahko preverja kadarkoli.
20. člen
(vračilo sredstev)
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila delno ali v
celoti namensko porabljena, ali da so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov, ali da je prejemnik kršil določila pogodbe,
ali v primeru drugih nepravilnosti pri porabi sredstev, je Občina
Hrpelje - Kozina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora vrniti sredstva s pripadajočimi zakonsko
določenimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
dalje, in sicer v 8 dneh od prejema poziva za vračilo.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina
1. člen
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel Sklep
o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin Kozina. Območje se
po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 77/19, v nadaljevanju
Odlok o OPN) nahaja v enoti urejanja prostora HK-6 z namensko
rabo CDo (območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne,
poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj).
Območje lokacijske preveritve zajema zemljišča parc. št. 2931/5
– del, 2932/10 – del, 2932/11 – del, 2932/12, 2932/13 – del,
2929/2, 2929/1, 2932/8 – del, 2933/1 – del, vse k.o. Hrpelje
2560, in je prikazano na grafični prilogi, ki je sestavni del tega
sklepa. Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2583.
2. člen
V območju lokacijske preveritve na parc. št. 2931/5 – del,
2932/10 – del, 2932/11 – del, 2932/12, 2932/13 – del, 2929/2,
2929/1, 2932/8 – del, 2933/1 – del, vse k.o. Hrpelje 2560, se
pred sprejetjem OPPN, dovoli prizidava do 10 % BTP obstoječega objekta. Objekt se ureja in oblikuje skladno s prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za območje CDo, določenimi v OPN.
3. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve
Eurospin Kozina s številko 008/2021, ki ga je izdelal Delavnica d.o.o., Tržaška cesta 3a, 1360 Vrhnika.
4. člen
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne
vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali
predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-6/2021-20
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen

IVANČNA GORICA

(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2021-3
Hrpelje, dne 30. septembra 2021
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

3202.

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve
Eurospin Kozina

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 29. člena
Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 17. redni seji dne
30. 9. 2021 sprejel

3203.

Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno
vodo v Krajevni skupnosti Višnja Gora

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16, 66/16 in 58/17), Odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni
list RS, št. 17/14 in 54/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19)
in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradno prečiščeno
besedilo – UPB2 – Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo
v Krajevni skupnosti Višnja Gora
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Krajevni skupnosti Višnja

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Gora in Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo,
javni vodovod na območju KS Višnja Gora, ki se oskrbuje iz
vodnega vira Jeromščica, ki ga je izdelalo Javno komunalno
podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 4-VG-Vod/2021 z datumom
avgust 2021.
II.
Potrjene cene storitve javne službe:
– Cena vodarine znaša 0,6257 EUR/m3,
– Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture,
se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera,
skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer

Faktor

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

1
3
10
15
30
50
100
200

Omrežnina v EUR
na mesec
5,0207
15,0621
50,2070
75,3105
150,6210
251,0350
502,0700
1.004,1400

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati
1. 10. 2021.
Št. 354-0028/2021
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

3204.

Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja
prostora VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine
Ivančna Gorica

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 –
UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji
dne 29. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora
VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine Ivančna Gorica

Stran
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zemljišče širi za 88,10 m2 na parcelni št. 43/2, k.o. Veliko Globoko – 1829. Površina izvornega območja s PNRP As se po
preoblikovanju zmanjša za 0,38 m2.
3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2469.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0009/2021-20
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

3205.

Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja
prostora STI-3 v OPN Občine Ivančna Gorica

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 –
UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 24. redni seji
dne 29. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora
STI-3 v OPN Občine Ivančna Gorica
1. člen
S tem sklepom se zavrne lokacijska preveritev, ki se
nanaša na zemljišče s parcelno št. 712/7, k.o. Stična – 1810.
2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se ne omogoči individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev
na zemljišču s parcelno št. 712/7, k.o. Stična – 1810 v enoti
urejanja prostora STI-3 z namensko rabo Urbana prostostoječa
stanovanjska pozidava (SSs).
3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1559.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0009/2021-14
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 39/2, 43/2, 43/3, 43/5 in 2120/7,
k.o. Veliko Globoko – 1829.
2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči preoblikovanje stavbnega zemljišča posamične poselitve v skladu z 280. členom ZUreP-2. Območje obstoječega stavbnega
zemljišča meri 762,05 m2 in je opredeljeno s PNRP oznako
As. Pri preoblikovanju stavbnega zemljišča se izvzame iz območja stavbnih zemljišč 88,48 m2 na parcelnih št. 39/2, 43/3
in 2120/7, vse k.o. Veliko Globoko – 1829 hkrati pa se stavbno
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3206.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1507/3 k.o. 1823
Dob

Na podlagi 16. in 95. 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

Stran
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SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1507/3 k.o. 1823 Dob
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičnini
– parc. št. 1507/3 v izmeri 295 m2 s tem preneha biti
zemljišče s statusom grajeno javno dobro in postane lastnina
Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0085/2017
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

3207.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 866/3 k.o. 1819
Velike Pece

Na podlagi 16. in 95. 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

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 866/3 k.o. 1819 Velike Pece

Uradni list Republike Slovenije
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US,
203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP),
17. in 60. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2021
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva
do skupne višine 245.000 eurov za izvajanje ukrepov vezanih
na epidemijo COVID-19, sanacijo zemeljskih plazov in preventivne ukrepe na vodotokih v Občini Kamnik.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Stroške epidemije COVID-19 do 70.000 eurov,
2. Preventivne ukrepe na vodotokih do 30.000 eurov,
3. Sanacije zemeljskih plazov do 145.000 eurov.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2021.
V zvezi z dodelitvijo sredstev za sanacijo zemeljskih plazov na kmetijskih zemljiščih župan Občine Kamnik sprejme
pravilnik, v katerem določi tudi merila in pogoje za dodelitev
sredstev.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2021-3/7
Kamnik, dne 29. septembra 2021

I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
na nepremičnin
– parc. št. 866/3 v izmeri 61 m2 s tem preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno dobro in postane lastnina Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0100/2021-3
Ivančna Gorica, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad

KAMNIK
3208.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2021

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/2001, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN, 107/10, 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,

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3209.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu KA-112

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora –
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski
svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu KA-112
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15
in 70/17), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt KA-112.
(2) OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., Strma
ulica 13, 2000 Maribor s številko projekta 18-247, januar 2020.
Okoljsko poročilo, ki je sestavni del OPPN, je izdelalo podjetje
Giga–R Margita Žaberl s.p., pod številko 122/20.
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2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določa umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro, rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja od načrtovanih rešitev
ter obveznosti investitorja.
(2) Sestavni del OPPN so odlok, grafični del in priloge.
(3) Grafične priloge odloka so:
1.1 Pregledna situacija s prikazom območja
obdelave
M 1: 2000
1.2 Izsek iz OPN Občine Kamnik
M 1: 1500
2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1: 1000
3.1 Katastrski načrt z mejo območja
M 1: 1000
3.2 Geodetski posnetek z mejo območja
M 1: 1000
3.3 Načrt obodne parcelacije na katastrskem
načrtu
M 1: 500
3.4 Načrt obodne parcelacije na geodetskem
načrtu
M 1: 500
3.5 Načrt obodne parcelacije na situaciji
M 1: 500
4.1 Zazidalna situacija s prikazom zelenih
površin
M 1: 500
4.2 Karakteristični prerez
M 1: 500
4.3 Prometna situacija
M 1: 1000
4.4 Situacija komunalne in energetske infrastrukture
M 1: 1000
5.5 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
M 1: 1000
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovana prostorska ureditev)
(1) S tem OPPN se načrtujejo ureditev povezane z rušitvami, novogradnjo, dozidavo, prenovo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, urejanjem utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne
infrastrukture.
(2) Predvidene so naslednje ureditve:
– rušitve,
– novogradnje,
– dozidava in rekonstrukcija obstoječih objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe
dejavnosti,
– ureditev zelenih površin,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra z ureditvijo dovozne ceste.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje urejanja OPPN je znotraj enote urejanja
prostora KA-112)
(1) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi,
ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate
tehničnih elementov so priložene v prikazu območja OPPN z
načrtom parcelacije.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 22/1, 22/6, 740/32, 740/33, 31/4, 31/3, 23/3, 740/34,
22/12, 22/11, 22/4, del 22/10, del 740/28, 23/4, 23/5, 22/5, 22/7,
22/9, 740/30, 740/31, 31/5, del 31/6, del 740/29, del 31/7, vse
k. o. 1909-Šmarca.
(3) Približna velikost območja znaša 1,8 ha.
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5. člen
(raba zemljišča in pogoji za izrabo območja)
V območju OPPN je predvidena naslednja raba zemljišč:
(1) V občinskem prostorskem načrtu je območje obdelave
opredeljeno kot enota urejanja prostora KA-112, za katero je
predvidena izdelava OPPN.
(2) Podrobna namenska raba območja je opredeljena kot
– IG – gospodarske cone.
(3) Osnovne dejavnosti, ki so v območju predvidene, so:
trgovske in storitvene dejavnosti, poslovne, obrtne, proizvodne
dejavnosti, promet in skladiščenje.
(4) Spremljajoče dejavnosti, ki so v območju predvidene,
so: gostinstvo in turizem, javna uprava, kulturne, razvedrilne,
rekreacijske in športne dejavnosti.
(5) Izključujoča dejavnost v območju obdelave je bivanje.
(6) Izključujoče dejavnosti v območju A so vse dejavnosti, ki presegajo mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred
hrupom ter parkirišča za tovorna vozila in pripadajoča skladišča, kot npr. težka industrija, hrupna obrt ali druge hrupne
dejavnosti.
(7) Vrsta zahtevnih in manj zahtevnih objektov, ki jih je
dovoljeno umeščati v območje:
– 122 poslovne in upravne stavbe,
– 123 trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 125 industrijske stavbe in skladišča,
– 12420 garažne stavbe (za potrebe cone),
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu.
6. člen
(regulacijski elementi)
V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so prikazane v grafičnem delu:
(1) Določijo se območja za gradnjo, ki so namenjena
gradnji novih objektov in dozidavam znotraj gradbene meje.
(2) Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni objekti
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje umaknjeni v notranjost.
(3) Maksimalna višina objektov (h) je oznaka, ki podaja
najvišjo višino novogradenj, dozidav in nadzidav.
(4) FZ – faktor zazidanosti je razmerje med pozidano površino in velikostjo območja in se določi za vsako posamezno
podobmočje.
IV. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANE
PROSTORSKE UREDITVE
7. člen
(vrste posegov in dopustnih dejavnosti)
(1) Do začetka izvajanja prostorskih ureditev oziroma
posameznih etap je na območju OPPN dovoljena obstoječa
raba zemljišč.
(2) Dejavnosti v območju OPPN morajo biti skladne s
podrobnejšo namensko rabo – območje gospodarske cone.
8. člen
(vrste dovoljenih gradenj)
(1) Na celotnem območju OPPN so dovoljene naslednje
gradnje:
– gradnja novega objekta,
– dozidava in nadzidava obstoječega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objekta,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov v
sklopu opredeljenih dejavnosti v OPPN,
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– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
(2) Dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in vzdrževanje
objekta so dovoljene samo na legalno zgrajenih objektih.
(3) Spremembe namembnosti objektov so dopuste le za
tiste dejavnosti, ki so skladne z namensko rabo območja, ki je
predmet obdelave.
9. člen
(funkcionalna in oblikovna merila ter pogoji za urbanistično
in arhitekturno oblikovanje)
(1) Organizacijo stavb na območju gradbene parcele določajo: gradbena meja, območje pozidave s predpisanim faktorjem zazidanosti (FZ), odmiki od sosednjih zemljišč, maksimalna
dovoljena višina grajenih objektov.
(2) Lega stavb je določena z gradbeno mejo, dimenzija
in umestitev objektov v prostor ter zmogljivost objektov – tlorisni in višinski gabarit so opredeljeni z območjem zazidave,
v katerega se objekti umeščajo skladno s FZ in maksimalno
predpisano višino objektov.
(3) Dopustna izraba prostora na posameznem podobmočju je FZ = max 0,65.
(4) Če ni s posebnimi določili ali grafični prikazom v kartografskem delu akta prikazano drugače, mora biti stavba odmaknjena od parcelne meje 4,0 m. V kolikor so stavbe postavljene
bližje, je potrebno soglasje lastnika sosednjega zemljišča.
(5) Na eni parceli je lahko v območju pozidave umeščenih
več stavb, ki se lahko med seboj stikajo. Kadar se stavbe med
seboj stikajo, se stik oblikuje kot požarna stena.
(6) Vse stavbe so lahko v celoti ali delno podkletene (do
max 3K). Podzemni deli stavbe ne smejo segati izven območja
pozidave.
(7) Maksimalni dopustni višinski gabarit stavb (vrh venca
ravne strehe, sleme strehe v naklonu, nad koto raščenega
terena je v območju A h = 10 m, v območju B pa: h = 13,00 m.
Izjema so posamezni deli stavb površine do 20 m2, ki so lahko
zaradi tehnološko funkcionalnih zahtev izrazito višje (tovarniški
dimniki, silosi ipd.). Višina je lahko tudi nižja.
(8) Strehe so lahko ravne ali nizko naklonske.
(9) Fasada objekta je lahko kontaktna, toplotno izolacijska z izvedenim zaključnim ometom, delno zastekljena, lahko
tudi delno izvedena kot lesena ali obešena fasada obložena
s kamnom ali fasadnimi ploščami. Fasada objekta je lahko
tudi alu sendvič konstrukcija. Fasadne ploskve so lahko le
enovite fasade površine brez morfološko poudarjenih fasadnih
odprtin. Fasade naj bodo enobarvne z najmanj 80 % površine
v enotnem barvnem odtenku. Označevalne table in oznake
blagovnih znamk naj se organizirajo izključno na glavni fasadi.
Intenzivne, nasičene barve, poslikave, grafični ornamenti in
kontrasti niso dopustni.
(10) Na lastni parceli je predvidena utrjena površina,
namenjena ureditvi parkirnih mest. Parkirna mesta se lahko
uredijo tudi v kletni ali pritlični etaži objekta.
(11) Predvideni objekti/dozidave, manipulativne površine,
parkirišča in južni del dostopne ceste se v celoti izvedejo vsaj
na minimalni varni koti, ki za zgornji del ureditvenega območja
znaša 348.5 m.n.v. in za spodnji del ureditvenega območja
348 m.n.v..
10. člen
(nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževalna dela
v javno korist)
(1) Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo
objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje del, ki se
štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna
dela za naslednje objekte:
– objekti za lastne potrebe od 20 m² do 50 m² (od tega
le nadstrešek),

Uradni list Republike Slovenije
– oporni zidovi,
– samostojno parkirišče do vključno 200 m²,
– objekti za oglaševanje, ki so dopustni le s soglasjem
Občine Kamnik,
– ograje višine do vključno 3,00 m,
– pomožni komunalni objekti.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od meje
s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni min. 1,50 m. Na
parcelno mejo so lahko postavljeni samo s soglasjem lastnika
sosednjega zemljišča, na katerega mejijo.
(3) Postavitev ograj in drugih objektov v križiščih ali ob cestah ne sme segati v območje polja preglednosti ali v območje
javnih prometnih in zelenih površin.
V. OBLIKOVANJE ODPRTEGA PROSTORA
11. člen
(pogoji za zunanjo ureditev)
(1) Zelenice se nahajajo v okviru predvidenih zemljiških
parcel. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste.
(2) Za območje je predviden FZ (faktor zelenih površin)
0,20 in najmanj 25 funkcionalnih dreves/ha.
(3) Obvezna je zagotovitev zelenega pasu na zahodni
strani območja, kjer območje meji na območje, kjer se nahaja
kulturna dediščina.
(4) Zeleni pas se izvede na severnem in vzhodnem robu
območja. Širina pasu znaša najmanj 3 m, zasadi se z zimzeleno nealergeno drevnino minimalne višine 3 m.
(5) Ograje okoli parcel so lahko kovinske, žičnate v sivi
barvi, obsajene z zelenjem. Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin. Višina in izvedba ograj
ob priključkih dovoznih poti na glavno cesto mora biti takšna, da
omogoča preglednost v križišču in varno priključevanje. Višina
ograj ne sme biti višja od 3,00 m.
(6) Gradnja podpornih zidov je dopustna. Zidovi morajo
biti izvedeni v naravnih materialih ali betonski ozelenjeni.
VI. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO
PROMETNEGA OMREŽJA
12. člen
(prometno urejanje)
(1) Prometna ureditev območja se navezuje na regionalno
cesto Domžale–Duplica.
(2) Vse prometnice in parkirišča na območju OPPN
KA-112 Šmarca morajo biti internega značaja.
(3) Za vse objekte se mora glede na namembnost objekt
na parceli zagotoviti zadostne parkirne površine, tako za zaposlene kot za obiskovalce.
(4) Uredi se dostopna oziroma dovozna cesta v območju obdelave, ki služi napajanju obeh podobmočij. Projektni
elementi cestnega priključka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim
vozilom, komunalnemu 3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd.
Cesta se uredi v širini 2 x 3,00 m in 1,00 m enostranski pločnik.
Kolesarski promet poteka po cestišču.
(5) Cestno omrežje se ustrezno protiprašno uredi, namesti se prometna signalizacija.
(6) Prečna interna cesta 2, katere trasa je prikazana v
grafičnih prilogah, je predvidena kot opcija. Izvedba je možna,
ni pa obvezna.
13. člen
(parkiranje)
(1) Parkirišča in odstavne površine na območju lastniških
parcel so v asfaltni izvedbi ali v tlaku po izbiri investitorja.
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(2) Parkirišča za osebna vozila naj bodo tlakovana s propustnimi travnimi ploščami.
(3) Potrebno število parkirnih mest za posamezno podobmočje se določi v skladu s tabelo:
12203 Druge poslovne stavbe
(mešani poslovni program)
12301 Trgovske stavbe
(trgovski lokal pod 100 m2)
12301 Trgovske stavbe
(trgovina med 100 in 500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(trgovina z neprehrambenimi izdelki)
12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center do 2500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(nakupovalni center nad 2500 m2)
12301 Trgovske stavbe
(odprte in pokrite tržnice)
12301 Trgovske stavbe
(večnamenski trgovsko zabaviščni,
poslovni centri)
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(obrtno servisne dejavnosti – frizer,
urar, čistilnica, fizioterapija, lekarne …)
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
(avtopralnice)
12510 Industrijske stavbe
(200 m²)
12510 Industrijske stavbe
(več kot 200 m²)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišč s strankami)
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
(skladišča brez strank)

1 PM/30 m² BTP
1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1 PM/50 m2 BTP
ne manj kot 4 PM
1 PM/80 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
1 PM/35 m2 BTP
1 PM/30 m2 BTP
1 PM/40 m2 BTP
1 PM/25 m2 BTP
1 PM/30 m2 BTP
ne manj kot 2 PM
3 PM/pralno mesto
1 PM/30 m2 BTP,
vendar ne manj kot
2 PM
1 PM/50 m2 BTP
1 PM/150 m2 BTP
ne manj kot 3 PM

VII. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
14. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi
in grajeno javno dobro)
(1) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno
dobro se izvedeta skladno s smernicami, ki so sestavni del
izvedbenega akta.
(2) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra se medsebojno uskladijo z upoštevanjem
zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih
in grajenih struktur ter se jih med gradnjo ustrezno zaščititi.
(3) Pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura zakoliči na kraju samem.
(4) Gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra poteka usklajeno.
(5) Ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra je razvidna iz grafičnega dela izvedbenega
akta.
15. člen
(vodovod)
(1) Obstoječi in predvideni objekti na ureditvenem območju se morajo, v kolikor le-ta zadošča, oskrbovati s pitno vodo
v sklopu obstoječega sekundarnega voda PE DN 90.
(2) V kolikor obstoječi sekundarni vod PE DN 90 ne zadostuje za obstoječo in novo predvideno pozidavo, se mora
predvideti izgradnja novega sekundarnega voda PE DN 140,
ki naj poteka cca 25 m od zahodne meje OPPN.
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(3) Primarni vodovod, na katerega je priključen sekundarni vod oziroma eventualni novi sekundarni vod, je del vodovodnega sistema 1578 KAMNIK-Drenažno zajetje Iverje, ki
zagotavlja ustrezne količine vode.
(4) Vsak objekt mora imeti svoj priključek na sekundarni
vodovod.
(5) Gradnja vodovodnega omrežja lahko poteka fazno,
vendar mora potekati sočasno in usklajeno z gradnjo objektov
in ostalo komunalno infrastrukturo. V primeru fazne gradnje
mora biti zagotovljena funkcionalnost sistema in zdravstvena
neoporečnost pitne vode.
(6) Vsi fiksni objekti morajo biti od vodovoda oddaljeni najmanj 3,0 m, deponije z odpadnimi in škodljivimi snovi najmanj
5,00 m ter ograje in drevesa 2,00 m.
(7) Vodovod se mora zgraditi v cestnem svetu, tako da
bo možno vzdrževanje omrežja. Izven cestnega sveta lahko
poteka vodovodno omrežje samo iz tehničnih razlogov, vendar mora biti na vsakem njegovem mestu možen dostop za
mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov
in naprav.
16. člen
(komunalne odpadne vode)
(1) Celotno območje OPPN KA-112 Šmarca mora imeti ločen sistem odvajanja komunalnih odpadnih voda, industrijskih
in padavinskih odpadnih voda.
(2) Komunalna in industrijska odpadna voda iz obstoječih in novo predvidenih objektov se mora odvajati v javno
kanalizacijsko omrežje S DN 600, ki poteka tik ob vzhodni meji
ureditvenega načrta in se preko centralnega sistema vodi v
Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik.
(3) Komunalna odpadna voda se mora skupaj z industrijsko odpadno vodo, po predhodnem čiščenju v skladu s predpisi, speljati v javno kanalizacijo, v kolikor je tehnično možno,
preko obstoječega priključka.
(4) Javna kanalizacija se mora zgraditi v cestnem svetu, tako da je možno vzdrževanje omrežja. Izven cestnega
sveta lahko poteka kanalizacijsko omrežje samo iz tehničnih
razlogov, vendar mora biti na vsakem njegovem mestu možen
dostop za mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja
kanalizacijskega sistema.
(5) Objekti morajo biti od osi kanalizacije oddaljeni minimalno 3,0 m. V varstvenem pasu do 5,0 m od osi kanalizacije je
prepovedana nasaditev drevesnih vrst, ki razširjajo koreninski
sistem v globino in širino.
(6) Gradnja kanalizacijskega sistema lahko poteka fazno,
vendar mora potekati sočasno in usklajeno z gradnjo objektov
v funkcionalnih enotah in ostalo komunalno infrastrukturo. V
primeru fazne gradnje mora biti zagotovljena funkcionalnost
sistema.
(7) Projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavno Uredbo
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in veljavno
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo.
17. člen
(padavinske odpadne vode)
(1) Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč in manipulativnih površin se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev
olj s koalescenčnimi filtri, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenziteti padavin in možne
pričakovane količine naftnih derivatov. Predvidena mora biti
vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST 858-2).
(2) Padavinske vode s streh se prioritetno ponikajo. Če
ponikanje ni možno, se vodijo v bližnji vodotok.
(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z veljavno
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih
cest in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo.
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18. člen
(elektroenergetski vodi)

(1) Priključitev objektov se lahko izvede iz obstoječe
transformatorske postaje na tem območju. V primeru potrebe
po več samostojnih merilnih mest različnih lastnikov bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo s pripadajočim SN
vodom in NN razvodi.
(2) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno
vrisati v situacijo komunalnih vodov.
(3) Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov
in naročiti zakoličbo kablov.
(4) Električne inštalacije v novih objektih bodo morale
izpolnjevati pogoje TN sistema. Objekti morajo imeti izvedeno
temeljno ozemljilo in glavno izenačenje potencialov. Priključno
merilne omarice morajo biti nameščene, tako da bo omogočeno nemoteno odčitavanje števcev in morajo biti pod ključem
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.
(5) Dokončno lokacijo trase elektroenergetskih vodov in
kabelske kanalizacije je potrebno določiti na licu mesta v sodelovanju skupaj s pooblaščenim upravljavcem.
(6) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja
energetskih vodov in objektov) je potrebno projektno obdelati
v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti gradbeno dovoljenje.
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana
v posebni mapi.
19. člen
(telekomunikacijski vodi)
(1) Obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo potrebno
ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite, prestavitve in
izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve omrežja
ter nadzora krije investitor gradnje na območju OPPN.
(2) Za območje je potrebno za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja predvideti:
– po glavni ulici vsaj eno cev 2x fi 50 mm s pripadajočimi
jaški dimenzije 1,2 x 1,2 x 1,2 m,
– do posameznih objektov ena cev fi 32 mm,
– priključna točka za predvideno zazidavo se pridobi od
upravljavca voda, od koder se ob robu cestišča do predmetnega območja izvedbenega akta zgradi KKAN iz PEHD cevi
2x fi 50 mm.
(3) Izvedba TK kabelske kanalizacije mora omogočiti TK
operaterju možnost priključka vseh objektov v območju OPPN.
20. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na severnem delu območja OPPN je zgrajeno plinovodno omrežje delovnega tlaka 100 mbar, dimenzije PE225,
odcep na obravnavano območje dimenzije PE125 in priključni
plinovodi do objektov.
(2) Pri načrtovanju dovozne ceste, ki povezuje Kamniško
in Bistriško cesto, je potrebno predvideti prestavitev plinovodnega omrežja. Prestavitev plinovodnega omrežja naj se
načrtuje tako, da se plinovodno omrežje umesti v pločnik ali
kolesarsko stezo, v kolikor to ni mogoče, pa v rob ceste.
(3) Za ogrevanje objektov se predvidi priključitev na plinovodno omrežje, odsek HP100–PE225, ki poteka po Kamniški
cesti.
(4) Gradnjo in rekonstrukcijo plinovodnega omrežja izvede operater distribucijskega sistema ali od njega pooblaščeni
izvajalci pod nadzorom operatorja distribucijskega sistema.
(5) Energetski zakon določa varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki ga predstavlja zemljiški pas,
ki v širini 5 m poteka na obeh straneh plinovoda, merjeno od
njegove osi.
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(6) Za gradnjo v varovalnem pasu distribucijskega sistema zemeljskega plina mora investitor pridobiti soglasje operaterja distribucijskega omrežja.
(7) Prestavitev plinovoda se izvede skladno s Sistemskimi
obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega
plina (Uradni list RS, št. 6/20).
21. člen
(javna razsvetljava)
Celotno območje OPPN KA-112 Šmarca mora imeti zunanjo razsvetljavo objektov, parkirišč in cest internega značaja.
22. člen
(ogrevanje in prezračevanje)
(1) Predvidi se energetsko varčna gradnja.
(2) Stavbe se bo za potrebe ogrevanja in pripravo tople
sanitarne vode priključilo na distribucijsko omrežje zemeljskega
plina, v kombinaciji z uporabo obnovljivih virov energije (sončna
energija, bioplin, geotermalna energija …), peletov in/ali uporabe odpadne toplote iz proizvodnih procesov.
(3) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko sistema
voda–voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda ali z geosondo,
kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske sonde, za
kar je treba izvesti vrtino, si bo moral investitor pridobiti vodno
dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote
skladno z veljavnim Zakonom o vodah ter vodno soglasje.
VIII. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
23. člen
(1) Cesta na severnem delu območja, ki območje povezuje z Bistriško cesto se izvede na obstoječih kotah. Uredi
se dostopna oziroma dovozna cesta do območja obdelave,
ki povezuje Kamniško cesto in Bistriško cesto, z navezavo
na Kamniško cesto. Projektni elementi cestnega priključka in
dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati
prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3-osnemu
vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Cesta se uredi v širini 2 x 3,00 m
in 1,50 m koridor za pločnik na vsaki strani. Kolesarski promet
poteka po cestišču.
(2) Trasa in niveleta Bistriške ceste se ohrani. Koridor
(med obstoječim nasipom in območje KA-112), ki je obstoječ,
se v času visokih voda oziroma v času prelivanja viškov vodnih
količin izven struge reke Kamniške Bistrice, vzpostavi kot pomemben poplavni tok v smeri S–J.
(3) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra se navežejo na obstoječe vode in
medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih
odmikov in odmikov od drugih naravnih in grajenih struktur ter
se jih med gradnjo ustrezno zaščititi.
IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
24. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno z načrtom parcel in
tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo. Predlagane
površine parcel so evidenčne. Natančna oblika in površina novih zemljiških parcel se določi v upravnem postopku geodetske
odmere.
(2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel
prilagodijo obstoječim lastniškim mejam in podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s
tem bistveno ne spremenijo načrtovane ureditve. Pri prenosu
parcel na teren se upošteva dejansko stanje.
(3) Prikazane parcele so informativne, možno je združevanje ali razdruževanje le-teh.
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X. VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
IN VAROVANJE NARAVE
25. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Območje urejanja meji na enoto kulturne dediščine
Šmarca – Domačija Kamniška cesta 17 (EŠD 2463). Načrtovane ureditve neposredno ne vplivajo na enoto kulturne
dediščine.
(2) Pri načrtovanju prostorskih ureditev znotraj OPPN se
zaradi ohranjanja vrednot kulturne dediščine načrtuje zasaditev
visokodebelne vegetacije na meji z območjem kulturne dediščine v raščen teren. Pas raščenega terena mora biti dovolj širok
in brez infrastrukturnih vodov.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje,
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi nemudoma obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke. Pristojno območno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediščine je treba obvestiti 10 dni pred
pričetkom zemeljskih del.
26. člen
(ohranjanje narave)
Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnega
območja ali območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Območje tudi ne leži v območju daljinskega vpliva
območja Natura 2000.
XI. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
27. člen
(splošne zahteve)
(1) Območje se nahaja v razredu preostale, majhne poplavne nevarnosti in visoke podtalnice.
(2) Območje se ne nahaja na erozijsko ogroženem območju in območju ogroženem zaradi plazovitosti.
(3) Obravnavano območje spada v VIII. stopnjo potresne
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,225 g, ki ga je potrebno upoštevati pri projektiranju.
(4) Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta
se zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora
nad:
– tehnično usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije,
– uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
– ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in ravnanjem z odpadno
embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.
(5) Na območju obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi v
času obratovanja objektov v primeru delovnih nesreč, požara.
Možnost razlitja nevarnih snovi v času obratovanja – objekta se
zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora nad:
– Talnih odtokov in povezav s kanalizacijskim sistemom
v vseh najnižjih etažah industrijskih objektov in iz skladiščnih
prostorov, kjer se hranijo okolju nevarne snovi, ne sme biti.
– Z izvedbo brez odtokov in povezave z javno kanalizacijo
je zagotovljen zajem eventualnih odpadnih požarnih voda.
– Tla na površinah, kjer bodo skladiščeni nevarni odpadki
v tekočem agregatnem stanju morajo biti odporna na delovanje
teh odpadkov ter odporna na mehanske poškodbe. Na mestih
zbiranja odpadkov morajo biti tla tudi ustrezno nepropustno
tlakovana, brez talnih odtokov in povezave s kanalizacijo.
(6) Za predvidene objekte je potrebno predvideti ojačitev
prve plošče.
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28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno
nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah se
morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:
– zmanjšanje možnosti nastanka požara,
– zagotovitev učinkovitega in varnega reševanja ljudi,
živali in premoženja ob požaru,
– zmanjšanje škode ob požaru.
(2) Načrtovane stavbe se uvrščajo med požarno zahtevne
objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhaja
iz posameznih načrtov, kot so določeni v predpisih o projektni
dokumentaciji o graditvi objektov.
(3) Voda, potrebna za gašenje požara v stavbah, bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem.
(4) Za omejitev širjenja požara so zagotovljeni minimalni
odmiki 4 m stavb od parcelnih mej in 8 m med stavbami. Dodatni ukrepi (protipožarne ločitve) objektov, kjer predpisane razdalje ni mogoče zagotoviti, bodo opredeljeni v drugih načrtih,
ki izkazujejo zanesljivost posameznega objekta. Stavbe morajo
biti projektirane in grajene, tako da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na
ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.
(5) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko notranjih dostopnih cest, cestnega priključka na državno cesto
in površin za odstavo vozil. Elementi cestnega priključka in
dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati
prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3 osnemu
vozilu, gasilskemu vozilu ipd.
XII. VAROVANJE OKOLJA
29. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se načrtujejo in izvajajo, tako da je prizadeta čim manjša površina tal. Pri posegih v prostor se zagotovi
gospodarno ravnanje s tlemi. Površine, ki so bile v času zemeljskih del razgaljene, se v najkrajšem možnem času ponovno
zatravijo oziroma zasadijo.
(2) V projektni dokumentaciji se določi način uporabe
rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odloži, tako da se
ohranita njena rodovitnost in količina.
(3) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, in takšne vrste materialov,
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na
prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega
materiala se omejijo in preprečijo emisije prahu.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju IV. stopnje
varstva pred hrupom. Proti severu in jugu meji na območje III.
stopnje varstva pred hrupom.
(2) Pri načrtovanju in izvedbi posegov znotraj OPPN je
treba upoštevati, da viri hrupa na območju ne smejo presegati
mejnih vrednosti za IV. stopnjo varstva pred hrupom, v skladu
s predpisom, ki določa mejne vrednostih kazalcev hrupa v
okolju. Na stiku s površinami podeželskega naselja in zelenimi
površinami na severu in jugu – na območju A, pa ne smejo biti
presežene mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom,
v skladu s predpisom, ki določa mejne vrednosti kazalcev
hrupa v okolju.
(3) Dejavnosti na območju OPPN, ki so zavezanci za
izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s predpisom o
prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa,
morajo monitoring redno izvajati in o tem poročati Agenciji RS
za okolje.
(4) Vsi predvideni objekti v coni A, razen poslovnih in
upravnih stavb (122) ter trgovskih in stavb za storitveno dejav-
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nost (123), morajo po izdanem uporabnem dovoljenju izvesti
obratovalni monitoring hrupa v obdobju 3 mesece s smiselnim
upoštevanjem veljavne zakonodaje s področja monitoringa za
vire hrupa.
(5) V primeru ugotovljenega preseganja mejnih vrednosti
je treba takoj izvesti sanacijske ukrepe. Prednostno se izvajajo ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru hrupa, sledijo
jim ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolje iz vira hrupa
(aktivna zaščita).
(6) Strojne naprave morajo biti nameščene na tisto stran
fasade objektov, ki so obrnjene stran od stanovanjskih objektov.
(7) Na obrobje cone, zlasti v smeri proti stanovanjskim
objektom, naj se umešča najmanj hrupne dejavnosti.
(8) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo
naslednji ukrepi: uporablja se gradbena mehanizacija, katere
zvočna moč ne presega zakonsko predpisanih vrednosti, gradbena dela se izvajajo samo v dnevnem času in v času delovnih
dni v skladu s predpisi, ki urejajo področje hrupa, zagotovi se
ustrezna organizacija gradbišča (omejitev zvočnih signalov,
omejitev obratovanja motorjev strojev v prostem teku, po potrebi časovna omejitev delovanja gradbene mehanizacije).
31. člen
(varstvo zraka)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti zraka. Gradbena dela se organizirajo in izvaja tako,
da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo
izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje gradbenega materiala, voznih poti v vetrovnem
in suhem vremenu,
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega
materiala,
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne
ceste,
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se
uporabljajo za prevoz.
(2) Med obratovanjem objektov morajo biti emisije v zrak
iz naprave skladne z veljavnimi predpisi za varovanje kakovosti
zunanjega zraka.
32. člen
(varovanje voda)
(1) Območje se nahaja na vodovarstvenem območju virov
pitne vode z blažjim režimom varovanja (3. varstveni pas).
Pri načrtovanju in izgradnji je potrebno upoštevati vse pogoje
iz Odloka o zavarovanju podtalnice Domžalsko-Mengeškega
polja na območju Občine Kamnik (Uradni list SRS, št. 24/87).
(2) Za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih tehnoloških in padavinskih voda je treba upoštevati vse
predpise, ki urejajo to področje.
– Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in
prečiščenih padavinskih vod.
– Komunalne in industrijske odpadne vode bodo priključene na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni
čistilni napravi.
– Odvajanje padavinskih voda z večjih območij se izvede
na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno
predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …). Viški padavinskih vod se odvajajo v
javno meteorno kanalizacijo.
– Izkopi gradbenih jam predvidenih novih objektov morajo
biti izvedeni nad srednjo gladino podzemne vode. Pri izvedbi
posega ni dovoljeno poseči v podzemno vodo.
(3) Odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda s
parkirišč in manipulativnih površin bo urejeno preko ustrezno
dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj, ki morajo ustrezati
standardu (SIST EN 858-2).
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(4) Blato, mulj in ostale odpadke, ki nastajajo v procesu
predčiščenja industrijskih odpadnih voda, ni dopustno skladiščiti na območju OPPN.
(5) Ponikalnice neonesnažene padavinske vode morajo
biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
Vanje mora biti v celoti onemogočen vdor neočiščenih padavinskih voda, požarnih voda, goriv ali drugih onesnaženosti.
(6) Območja priobalnih zemljišč Kamniške Bistrice vzhodno od EUP KA-112 ni dopustno uporabljati za odlaganje in
pretovarjanje nevarnih snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ter
za odlaganje odpadkov. Prav tako na teh zemljiščih ni dopustno
parkiranje, servisiranje in pranje vozil.
(7) Vse zunanje površine, namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju znotraj EUP KA-112, morajo biti utrjene, neprepustne in obrobljene z robniki. Preprečiti je potrebno vsakršno
odtekanje okolju nevarnih snovi v reko Kamniško Bistrico in na
njena priobalna zemljišča.
(8) Zbirna mesta za odpadke je treba urediti, tako da bodo
zavarovana pred vplivi padavin (locirana naj bodo v objektih ali
pod nadstrešnicami).
(9) Zelene površine se izvedejo na obstoječih kotah.
(10) Komunalne priključke, ki so ranljivi na neposreden
stik z vodo (elektro omara), naj se dvigne vsaj na predpisano
varno koto oziroma naj se izvedejo vodotesno. Ostali priključki
(npr. priključek na kanalizacijo) naj se izvedejo na način preprečitve vdora poplavne vode skozi notranjo napeljavo v objekt
(protipoplavne lopute, ventili ...).
33. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja so določeni ukrepi za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja v okolju, ki jih je potrebno upoštevati.
(2) Na območju OPPN bo urejena zunanja razsvetljava.
Tipi svetilk in drogovi za svetilke bodo enotni. Svetilke morajo
biti izbrane in nameščene, tako da bo povprečna električna
moč vseh svetilk nameščenih na prostem ustrezala mejnim
vrednostim iz zgoraj navedene Uredbe. Za razsvetljavo bodo
uporabljene svetilke, ki svetlobnega toka ne sevajo nad horizontalno ravnino.
(3) Razsvetljava mora biti nameščena, tako da na oknih
bližnjih stavb z varovanimi prostori ne bo presegala mejnih
vrednosti iz priloge zgoraj navedene Uredbe.
(4) Predviden je nočni varčevalni režim električne energije
(v drugi polovici noči ostane prižgano minimalno število luči, ki
je še potrebno za zagotavljanje varnosti na območju OPPN).
Zunanja razsvetljava objektov naj bo opremljena s senzorji za
samodejno vklapljanje in izklapljanje.
34. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe
posameznih frakcij. Oddani odpadki se spremljajo na evidenčnih listih in vodijo v predpisanih evidencah. Nevarni odpadki se
skladiščijo v zaprti posodi in izročijo pooblaščenemu odjemalcu
nevarnih odpadkov.
(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z
določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.
(3) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne
odpadke mora biti urejena, tako da je omogočen neposredni
in nemoten dostop s komunalnimi vozili v dnevnem času in v
vseh vremenskih razmerah.
(4) Dovozna pot do prevzemnega mesta mora prenesti
osne obremenitve komunalnega vozila.
(5) Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke mora biti 4,0 m, najmanjša
širina dostopne poti pa 3,0 m.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov ne sme biti ovir, ki bi onemogočale enostavno premikanje posod za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
XIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
35. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)
(1) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno
dobro se izvajata etapno, vsaka etapa mora biti funkcionalno
zaključena celota.
(2) Gradnja stavb/dozidav se lahko izvaja v več etapah, ki
so časovno medsebojno neodvisne, pri čemer mora biti vsaka
etapa funkcionalno zaključena celota.
XIV. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
IZVEDBENEGA AKTA
36. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Za potrebe gradbišča se kar največ uporabljajo že obstoječe komunikacije. V kolikor je potrebno med gradnjo izvesti
dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se upošteva
trenutna raba območja obdelave in sosednjih zemljišč.
(2) Gradbišča se ne osvetljuje. V primeru, da je to nujno
potrebno, je izjemoma dovoljena postavitev izključno posameznega svetila za varovanje.
(3) Med gradnjo se zagotovi:
– ukrepe za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih površin ter zmanjšanja potencialnih emisij (brezhibna
gradbena mehanizacija),
– po končanju del se prizadeto območje čim prej zasadi z
lokalno avtohtono vegetacijo.
(4) Investitor in izvajalci morajo v času gradnje in po izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje:
– zemeljski material deponirati izven območja vodotokov,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– gradnjo organizirati, tako da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob
večjih nalivih.
37. člen
(razmejitev, izločitev in prevzem)
(1) Investitor načrtovanih ureditev pripravi ustrezne razmejitve in preda potrebno dokumentacijo vsem upravljavcem
ter poskrbi za primopredajo vseh objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.
(2) Po končani gradnji in uspešno opravljenem tehničnem
pregledu so upravljavci javne gospodarske infrastrukture dolžni
le-to brezplačno prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
XV. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
38. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju
podrobnega načrta)
(1) Investitor je dolžan:
– pred začetkom gradnje pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter
uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove
varovalne pasove,
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– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– promet med gradnjo organizirati, tako da ne prihaja do
večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju in obveščati
lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve ne
poslabša ter zagotoviti dostope do objektov in zemljišč, ki so
bili zaradi gradnje prekinjeni,
– zagotoviti nemoteno oskrbo preko vseh obstoječih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture (infrastrukturne
vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb),
– sprotno rekultivirati območja posegov,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in
zraka, v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih služb,
– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti
čistiti,
– sanirati oziroma povrniti v prejšnje stanje vse poti in
ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene
in poškodovane,
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in
spremljajočih ureditev vrniti v prejšnje stanje.
(2) Vsi navedeni ukrepi iz prejšnjega odstavka se morajo
izvajati skladno s predpisi s področja, v katerega sodijo njihove
pristojnosti.
(3) Investitor oziroma izvajalec je dolžan kriti stroške
spremembe dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve
obstoječe infrastrukture, eventualnih poškodb in nadzora.
(4) Investitor je dolžan izvesti komunalno opremo zemljišč
in zgraditi dostopno protiprašno cesto. Za predvideno opremo
si mora pridobiti ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za poseg v prostor v skladu z veljavno zakonodajo. Zgrajena infrastruktura se brezplačno prenese v javno dobro in upravljanje
izvajalcem javnih gospodarskih služb.
(5) Izvajalci so dolžni upoštevati določila občinskega podrobnega prostorskega načrta, projektne dokumentacije za
posege ter določila veljavnih predpisov in standardov.
XVI. TOLERANCE PRI LEGI, VELIKOSTI IN FUNKCIJI
OBJEKTOV IN NAPRAV
39. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Odstopanja pri načrtovanju objektov:
– gradbena linija je črta, ki se je ne sme presegati (razen
z nadstreškom in napuščem max. 1 m) in na katero morajo biti
z enim robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le
manjši odmiki delov fasad v notranjost,
– gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni
v notranjost. Dovoljena je izgradnja objektov manjših tlorisnih
gabaritov.
(2) Dopustno odstopanje od višinskih gabaritov je možno
le za postavitev strojne opreme (klimatske naprave, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaične celice …).
(3) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel
v večje ali manjše skladno s potrebami investitorjev.
(4) Dopustno odstopanje od višinskih gabaritov je možno
le za postavitev strojne opreme (klimatske naprave, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaične celice …).
(5) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel
v večje ali manjše skladno s potrebami investitorjev.
(6) Dopustno je preoblikovanje površin za dostavo – parkiranje, dostopov in vhodov skladno s potrebami investitorjev.
Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji.
(7) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko
štejejo tudi druga križanja gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra, ki niso določena s tem odlokom.
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(8) Dopustno odstopanje od višinskih gabaritov je možno
le za postavitev strojne opreme (klimatske naprave, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni kolektorji, fotovoltaične
celice …).
(9) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel v večje ali manjše skladno s potrebami investitorjev.
(10) Dopustno je preoblikovanje površin za dostavo –
parkiranje, dostopov in vhodov skladno s potrebami investitorjev. Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji.
(11) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko
štejejo tudi druga križanja gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra, ki niso določena s tem odlokom.
(12) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se
vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so
odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnem delu OPPN,
ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja
odstopanja so dopustna skladno z določbami tega člena.
(13) Dopustne so delne ali začasne ureditve, ki morajo
biti skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture, izdelajo pa se tako, da jih je
mogoče vključiti v končno fazo načrtovane ureditve.
XVII. KONČNE DOLOČBE
40. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik,
Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.
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2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določa ureditveno območje OPPN,
umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za
varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve
in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja
od načrtovanih rešitev ter obveznosti investitorja.
(2) Sestavni deli OPPN so odlok, grafični del in priloge.
(3) Grafične priloge odloka so:
List 01 Pregledna karta s prikazom območja
obdelave
M 1:1500
List 02 Izsek iz Občinskega podrobnega
načrta Občine Kamnik
M 1:1000
List 03 Meja območja obdelave z obstoječim
parcelnim stanjem
M 1:1000
List 04 Ureditveno zakoličbena situacija
M 1:500
List 05 Situacija prometne ureditve
M 1:500
List 06 Situacija komunalne in energetske
infrastrukture
M 1:500
List 07 Načrt parcelacije z zakoličbo objektov
M 1:500
List 08 Karakteristični prerezi 2,3,4
M 1:250
List 09 Karakteristična prereza 1,6
M 1:250
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

41. člen

3. člen

(začetek veljavnosti)

(načrtovane prostorske ureditve)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.

(1) S tem OPPN se načrtujejo ureditve, povezane s stanovanjsko gradnjo na območju urejanja prostora LS-01 Laseno.
(2) Predvidene so naslednje ureditve:
– gradnja enostanovanjskih stavb,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne
potrebe,
– ureditev zelenih in drugih površin,
– ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra z ureditvijo dovozne ceste.

Št. 3505-310/2018-5/1
Kamnik, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

III. OBMOČJE OPPN

3210.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu LS-01 Laseno

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora –
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski
svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
LS-01 Laseno
I. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi,
ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate
tehničnih elementov so priložene v prikazu območja OPPN z
načrtom parcelacije.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 904/5, 904/4, 904/3, 904/2, 896, 909/13, 909/14, 909/6,
909/8, 909/9, 909/2, del 1793, del 1794, 909/10, 909/11 vse
k.o. 1918 – Pšajnovica.
(3) Območje OPPN meri 1,2 ha.
(4) Ureditve, navedene v 3. členu tega odloka, obsegajo
tudi okoliška zemljišča in dele zemljišč, na katerih se izvede
potrebna komunalna in energetska infrastruktura.

1. člen

5. člen

(splošno)

(raba zemljišč)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15
in 70/17) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt LS-01
Laseno (v nadaljevanju: OPPN).
(2) OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., Strma
ulica 13, 2000 Maribor, s številko projekta 18-256.

V območju OPPN je opredeljena naslednja raba zemljišč:
zemljišča za gradnjo stanovanjskih stavb s pripadajočimi objekti in funkcionalnim zemljiščem, zemljišča za dostopne ceste.
Namenska raba zemljišč dostopnih cest na območju OPPN se
opredeli za prometno infrastrukturo, zemljišča za gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
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IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(dopustne dejavnosti)
(1) V skladu z določili 184. člena OPN Občine Kamnik
je podrobna namenska raba območja SK – površine podeželskega naselja.
(2) Možne dejavnosti so:
– 11100 enostanovanjske stavbe
– 11210 dvostanovanjske stavbe
– 11222 stavbe z oskrbovanimi stanovanji
– 1242 garažne stavbe.
(3) Možne spremljajoče dejavnosti so:
– kmetijstva in gozdarska dejavnost
– poslovne in obrtne ali podobne druge mirne dejavnosti,
ki služijo lokalnemu območju in ne presegajo neto površine
prostorov 150 m2.
Gostinske, turistične in trgovske dejavnosti na drobno niso
dopuščene.
7. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
(1) Lega predvidenih objektov je določena z območjem
pozidave in je razvidna iz grafične priloge.
(2) Višinska kota objekta je določena s koto neposredne
okolice objekta. Višinska kota 0,0 zunanje ureditve ob objektih
lahko od višinske kote uvoza na zemljišče iz javne ceste odstopa največ za ±100 cm.
(3) Predvideni tlorisni gabariti objektov so prikazani v
grafični prilogi odloka.
(4) Dimenzije posameznih objektov (stavba, nadstrešnica,
garaža) se lahko od prikazanih razlikujejo za ±1 m.
(5) Etažnost: max. K+P+M. Skupna višina objekta, merjena od kote zunanje ureditve ob objektu, ne sme presegati
10 m. V navedeni višini se ne upošteva višina podkletenih
delov objekta (garaža, vhod ...). Objekti se lahko izvedejo tudi
brez kleti. V okviru dovoljene višine objekta se lahko v objektih
izvedejo tudi medetaže.
(6) Strehe objektov morajo biti dvokapne z napuščem ali
deloma ravne, pri čemer površina, ki jo prekriva ravna streha,
ne sme presegati 40 % zazidane površine stavbe. Smer slemena naj poteka v vzdolžni smeri. Naklon strešine dvokapnice
mora biti med 35–45 stopinj.
(7) Na strehi je možno izvesti strešna okna v ravnini
strehe, frčade, terase in druge oblike odpiranja strehe, ki pa ne
smejo biti višje od slemena strehe in morajo biti na posamezni
strehi oblikovno usklajene. Dolžina frčad oziroma odprtin na
strehi (ne velja za okna v strešini) ne sme presegati 40 % dolžine strehe v horizontalni smeri.
(8) Dozidave objektov morajo biti z osnovnim objektom
oblikovno usklajene. Streha se izvede v enakem naklonu, kot
je izvedena strešina osnovnega objekta ali kot ravna streha.
(9) Sončni zbiralniki oziroma sončne elektrarne ne smejo
presegati slemena streh.
(10) Vsi objekti na posamezni parceli objekta morajo biti
medsebojno oblikovno usklajeni.
(11) Fasade objektov morajo biti barvane v belo ali v
spektru različnih zemeljskih barv. Stavbno pohištvo mora biti v
beli, temno sivi barvi ali v strukturi in barvi lesa.
(12) Strešine objektov morajo biti v temno sivi ali opečni
barvi.
(13) Svetle pločevinaste kritine, ki ne oksidirajo in imajo
močan odsev, glazirane svetle, pločevinaste in prosojne barvaste kritine ter kritine s trajno odbojnim svetlobnim učinkom
niso dopustne.
(14) Odmiki stanovanjskih objektov od sosednjih zemljišč
morajo znašati minimalno 4 m, manjši odmik je možen ob
soglasju lastnika sosednjega zemljišča ter ob izpolnjevanju
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tehničnih pogojev požarne varnosti pred širjenjem požara na
sosednje objekte.
(15) Stanovanjski objekti morajo biti od ceste in pločnika
odmaknjeni minimalno 6,00 m.
(16) Za potrebe izvedbe objektov in ureditve njihove okolice je možno izvajati odkop zemljine in nasutje terena do
kote 0.0 objektov, tudi nad vkopanimi garažami.
8. člen
(nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževalna dela
v javno korist)
(1) Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo
objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče opravljanje del, ki se
štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna
dela.
(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je možna
le, če v sklopu osnovnega objekta funkcije pomožnega objekta
ni moč zagotoviti in če so upoštevani pogoji, ki veljajo tudi za
ostale novogradnje tako glede lokacijskih kot oblikovalskih
pogojev, in sicer:
– skupna zazidanost zemljišča ne sme presegati 40 %
površine,
– gradnja garaže je možna v okviru gabarita osnovnega
objekta ali kot pomožnega objekta ob objektu v okviru gabarita,
prikazanega v grafični prilogi, kot objekt z ravno ozelenjeno
streho,
– gradnja nadstrešnice ali garaže za vozila je možna v
velikosti max. 6,00 x 6,00 m, z upoštevanjem toleranc ±0,5 m. V
okviru gabarita nadstrešnice je možna tudi izvedba ostalih pomožnih objektov, kot so npr.: lopa, drvarnica, kolesarnica ipd.,
– fasade nezahtevnih in pomožnih objektov bodo barvane
v barvo, ki je skladna z barvo osnovnega objekta,
– lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene) garaže niso dopustne,
– nezahtevni in enostavni objekti imajo lahko ravno streho
ali enokapnico, zakrito z atiko – izgled ravne strehe.
(3) Dovoljena je postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov v skladu s prilogo 1 Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17):
Dopustni nezahtevni in enostavni objekti, če s tem odlokom ni
drugače določeno.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti z BTP do 40 m2 naj
bodo od meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,5 m. Bližje ali na parcelno mejo so lahko postavljeni le
s soglasjem lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo.
(5) Gradnja medsosedskih ograj je dopustna do višine
1,60 m. Ograja sme biti postavljena največ do meje zemljiške
parcele na kateri se gradi, vendar tako, da se z ograjo ne
posega na sosednje zemljišče. Višina ograj ob cesti ne sme
ovirati prometa ali zakrivati prometnih znakov in signalizacije.
Od roba ceste ali pločnika mora biti oddaljena najmanj 0,5 m.
Postavljena je lahko na betonski zidec do višine 50 cm. Njena
skupna višina ne sme presegati 160 cm.
(6) Če se ograja postavlja na betonskem zidcu za premagovanje višinske razlike v terenu, velja, da se njena višina
meri od višine terena na višji strani ograje. Podporni zid se ne
šteje v predpisano višino ograje in se ne šteje kot del ograje v
smislu pogojev oblikovanja, razen če se postavlja ob cesti. Če
se postavlja ob cesti je zaradi vidnostnih trikotnikov potrebna
omejitev absolutne višine in je merodajna njegova skupna višina z ograjo, merjena od nivelete vozišča ceste. Oporni zid mora
biti od roba ceste ali pločnika odmaknjen vsaj 1,0 m.
(7) Postavitev ograj in drugih objektov v križiščih, ki segajo v območje preglednega trikotnika ali segajo v območja
javnih prometnih in zelenih površin, ne sme biti višja od 1,0 m,
merjeno od nivelete vozišča ceste.
(8) Poleg rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del so dovoljene tudi:
– rekonstrukcije objektov in naprav,
– sprememba namembnosti v okviru namembnosti, kot je
definirana v OPN Kamnik.
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(9) Na območju OPPN se lahko izvajajo vsa vzdrževalna
dela v javno korist skladno s predpisi, ki urejajo javno infrastrukturo.
9. člen
(velikost, urejanje in oblikovanje zelenih površin)
(1) Zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih zemljiških parcel. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo
avtohtone nealergene travne, grmovne in drevesne vrste.
(2) Zasajene rastline ne smejo segati na sosednja zemljišča. Višina rastja ne sme presegati vrednosti oddaljenosti
stebla od parcelne meje s sosednjim zemljiščem, povečane za
1 m. Odstopanja od navedenih določil so možna s soglasjem
lastnika sosednjega zemljišča.
(3) Ograje okoli stanovanjskih stavb so lahko polne, lesene, kovinske, žičnate, obsajene z zelenjem. Ograje ne smejo
posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin. Višina
in izvedba ograj ob priključkih dovoznih poti na glavno cesto
mora biti takšna, da omogoča preglednost v križišču in varno
priključevanje.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
10. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi
in grajenem javnem dobrem)
(1) Vsa gospodarska javna infrastruktura mora biti zgrajena v skladu z veljavnimi zakoni, tehničnimi normativi, standardi
in pravili stroke.
(2) Gradnja objektov (razen objektov gospodarske javne
infrastrukture) je dopustna samo na komunalno opremljenih
stavbnih zemljiščih. V prvi fazi izvedbe lahko predvideni objekti
do najbližje javne ceste dostopajo preko obstoječe lokalne
dostopne poti v zasebnem lastništvu. Določila 11. člena tega
odloka o urejanju prometnih površin veljajo za II. fazo izvedbe,
ko se bo rekonstruirana lokalna dostopna pot prenesla v javno
dobro in v upravljanje koncesionarju – upravljavcu javnih površin v občini.
(3) Stavbna zemljišča za gradnjo objektov so komunalno
opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje in
dostop do javne ceste ter organiziran odvoz odpadkov.
(4) Če objekti ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega
člena navedene komunalne opreme, se komunalna oprema
določi v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede
na namen objektov. Možna je etapna izvedba dostopne poti in
komunalne gospodarske javne infrastrukture glede na gradnjo
objektov ob njej.
(5) Omrežja javne gospodarske infrastrukture se na javnih
cestah praviloma umeščajo zunaj vozišča. Če to ni mogoče, se
omrežja locirajo tako, da so pokrovi jaškov zunaj kolesnic vozil.
(6) Lokacije hišnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo ter lokacije zadrževalnikov in ponikalnic površinskih
voda so v grafičnih prilogah tega odloka prikazane informativno. Natančne lokacije se določijo v projektni dokumentaciji za
gradnjo posameznih objektov.
11. člen
(prometno urejanje)
(1) Cestno omrežje na območju se v prvi fazi lahko koristi
v obstoječem lastniškem stanju in obstoječem nivoju opremljenosti, ki omogoča dostop do objektov. V tem členu navedene
pogoje se upošteva v drugi fazi, preden se zasebne prometne
površine prenesejo v javno dobro.
(2) Pri projektiranju prometne ureditve na območju se
mora upoštevati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS,
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št. 50/15 in 20/17), Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18 in 123/21) in Odlok
o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 86/15 in 70/17).
(3) Območje OPPN se prometno navezuje z dvema dovoznima cestama na javno pot JP 735271 Lipa–Rakitovec, ki
poteka po južnem robu območja obdelave. Predvideni dovozni
cesti sta širine 5,00 m (3,5 m vozni pas, 2 x 0,75 utrjena bankina) in bosta opremljeni s cestnimi robniki ter javno razsvetljavo.
(4) Cesti in priključka na javno pot morajo biti zgrajeni
skladno s predpisi o cestah ter v skladu s standardi, ki omogočajo dostop gasilskih in intervencijskih vozil (SIST EN 14090)
ter komunalnih vozil.
(5) Primarne peš površine, parkirni prostori ter pločnik za
pešce morajo biti urejeni tako, da so dostopni tudi funkcionalno
oviranim osebam.
(6) Vsak objekt mora imeti na parceli zagotovljen urejen
in varen hišni priključek na javno cesto ali posredno po zasebni
poti do najbližje javne ceste. Vsi fiksni objekti morajo biti od
ceste odmaknjeni minimalno 2,0 m, ograje in podporni zidovi
pa 1,0 m. Na hišnem priključku ne sme biti parkirišča.
(7) Cestno omrežje se ustrezno protiprašno uredi.
12. člen
(parkiranje)
(1) Parkirne in odstavne površine na območju lastniških
parcel so lahko v asfaltni izvedbi ali v tlaku po izbiri investitorja.
(2) Za potrebe parkiranja stanovalcev se na vsakem zemljišču izvedeta vsaj 2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto.
Pred objekti je predvidena garaža ali utrjena površina z nadstrešnico. Najmanjši odmik od prometnih površin je 1,50 m.
Manipulacijske površine na zemljišču objektov morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje
vozil na cesto.
13. člen
(vodovod)
(1) Upoštevati se mora Odlok o oskrbi s pitno vodo v
Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 55/09), Pravilnik o tehnični
izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov (Uradni
list RS, št. 20/05), Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 88/12) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15 in 70/17).
(2) Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na javni
vodovod PE DN 110, ki poteka v lokalni cesti na južnem delu
ureditvenega območja preko sekundarnega voda. Vsak stanovanjski objekt mora imeti nameščen zunanji termo vodomerni
jašek, vodomer, vodni filter in reducirni ventil.
(3) V obstoječem vodovodnem sistemu je prenizek tlak,
zato se mora za izboljšanje tlaka predvideti izgradnjo črpališča
na obstoječem javnem vodovodnem omrežju ali vgraditi interne
naprave za dvigovanje tlaka na hišnih priključkih.
(4) Vodovod se mora zgraditi v cestnem svetu tako, da
bo možno vzdrževanje omrežja. Izven cestnega sveta lahko
poteka vodovodno omrežje samo iz tehničnih razlogov, vendar mora biti na vsakem njegovem mestu možen dostop z
mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja objektov
in naprav.
(5) Za vse obstoječe in predvidene vodovodne objekte in
naprave izven javnih površin (ceste, pločniki) je treba že v fazi
določitve gradbenih parcel urediti služnostno pravico za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora vodovoda
v korist vzdrževalca javnega vodovodnega sistema oziroma v
korist Občine Kamnik.
(6) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z vodovodom
se zagotovi ustrezna zaščita vodovodne cevi tako, da ne pride
do poškodbe cevovoda v času gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev.
(7) V sklopu predvidene gradnje se bodo na sekundarnem
vodovodnem cevovodu izvedli nadzemni hidranti za zagotovitev zadostne požarne vode.
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(8) Stanovanjske objekte bo možno priključiti na javni vodovod po izgradnji sekundarnega vodovoda oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja in prenosa sekundarnega vodovoda v vzdrževanje vzdrževalca javnega vodovodnega omrežja.
14. člen
(komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode)
(1) Pri projektiranju se mora upoštevati obstoječi kataster
komunalnih odpadnih voda in odlok, ki določa odvajanje in
čiščenje komunalnih in padavinskih voda v Občini Kamnik ter
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 86/15 in 70/17).
(2) Predvideti se mora ločen sistem odvajanja komunalnih
odpadnih voda iz objektov in padavinskih odpadnih voda iz
objektov in parcel.
(3) Komunalne odpadne vode iz stanovanjskih hiš se
morajo odvajati v individualne male biološke čistilne naprave
na posameznih parcelah investitorjev. Zunanja ureditev na
posamezni parceli mora biti načrtovana tako, da je dostop do
male čistilne naprave neoviran in mogoč komunalnemu vozilu
za čiščenje in praznjenje.
(4) Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se mora objekt
obvezno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.
(5) Odpadno vodo s streh, parkirišč, cest in drugih utrjenih
površin je treba urediti za vsak objekt na svoji parceli – koncept
zadrževanja padavinskih odpadnih vod na površini ali jih shraniti v začasnih zadrževalnikih in očiščene porabiti za zeleno
vodo, oziroma ponikati.
(6) Padavinsko vodo s ceste je treba speljati v ponikovalno polje ali ponikovalnice.
(7) V projektni dokumentaciji mora biti način odvajanja
površinskih vod prikazan in dokazano mora biti, da projektirana rešitev ne vpliva na stanje brežin okolice obravnavanega
zemljišča.
15. člen
(elektroenergetski vodi)
(1) Predviden poseg v prostor znotraj varovalnega pasu
obstoječih elektroenergetskih vodov oziroma objektov, ki so
v lasti in upravljanju Elektro Ljubljana d.d., je možen pod
pogojem, da se zagotovi ustrezna zaščita oziroma po potrebi
umik EE vodov skladno s tehničnimi normativi in standardi ter
veljavno tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d. Pri tem je
potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS,
št. 101/10 in 17/14 – EZ-1).
(2) Za napajanje območja je treba izvesti NN omrežje, ki
se naveže na obstoječi TP.
(3) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih
elektroenergetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati
v situacijo komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti na
Elektro Ljubljana d.d.
(4) Po izdaji gradbenega dovoljenja in pred začetkom
gradnje priključka je treba na osnovi 147. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) pridobiti
soglasje za priključitev, v katerem bodo natančno določeni
tehnični pogoji in parametri priklopa objektov na predmetno
EE infrastrukturo.
(5) V primeru, da je gradnja načrtovanih objektov pogojena s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oziroma nadomestitvijo obstoječe elektro energetske infrastrukture, ki je v lasti
Elektra Ljubljana d.d., je investitor dolžan naročiti in plačati vse
stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske
infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. Funkcija
prestavljene, preurejene in nadomeščene elektroenergetske
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infrastrukture tudi po izvedbi ostane enaka in kot taka ostane
v lasti distributerja Elektro Ljubljana d.d. Elektro Ljubljana d.d.
si pridržuje pravico, da na račun investitorja opravi vsa dela,
ki predstavljajo prestavitev, preureditev oziroma nadomestitev
obstoječe elektroenergetske infrastrukture. Vsa medsebojna
razmerja o načinu financiranja in izvedbi prestavitev, preureditev oziroma nadomestitev elektroenergetske infrastrukture investitor in Elektro Ljubljana d.d. dogovorita v posebni pogodbi.
(6) Za gradnjo objektov v varovalnih pasovih prenosnih
in distribucijskih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje
izvajalca gospodarske javne službe oziroma pristojnega nosilca javnih pooblastil. Ne glede na navedeno pa je v varovalnih
pasovih prenosnih in distribucijskih daljnovodov prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv
material in parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in
eksplozivne materiale.
(7) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnje elektroenergetske infrastrukture) je potrebno projektno obdelati v skladu z določili tega odloka, veljavnimi tipizacijami distribucijskih
podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti
upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora
biti obdelana v posebni mapi. V primeru prestavitve vodov mora
biti kot soinvestitor naveden tudi Elektro Ljubljana d.d.
(8) Elektroenergetska infrastruktura v lasti upravljavca,
ki je predvidena za demontažo, se odstrani šele po izgradnji
ustrezne nadomestne elektroenergetske infrastrukture ter po
podpisu pogodbe med investitorjem in upravljavcem distribucijskega omrežja o predaji le-te v osnovna sredstva upravljavca
distribucijskega omrežja.
(9) Investitor objektov nosi vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
ki so zajeti v predmetnem prostorskem aktu, skladno z določili
tega odloka.
16. člen
(telekomunikacijski vodi)
(1) Obstoječe TK omrežje je glede na pozidavo treba
ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite, prestavitve in
izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve omrežja
ter nadzora, krije investitor gradnje na območju OPPN.
(2) Za izgradnjo TK omrežja je potrebno pripraviti DGD
projektno dokumentacijo, kjer se upošteva, da se do posameznih stanovanjskih stavb po zemljišču, ki je predvideno kot
cesta, zgradi TK kabelska kanalizacija.
(3) Izvedba TK kabelske kanalizacije mora omogočiti
ponudnikom TK storitev možnost priključka vseh objektov v
zazidavi.
17. člen
(javna razsvetljava)
(1) Vsi stanovanjski objekti morajo imeti zunanjo razsvetljavo objekta, parkirišča in manipulativne površine internega
značaja.
(2) Javna pot JP735271 Lipa–Rakitovec, ki poteka po
južnem robu območja obdelave, mora biti opremljena z javno
razsvetljavo tako, da bo zagotovljen ob zmanjšani naravni
svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa.
18. člen
(ogrevanje in prezračevanje)
(1) Ogrevanje bo urejeno individualno ali kot skupno ogrevanje z upoštevanjem energetsko varčne gradnje. Vrste energentov, ki so dopustne, so: plin kot najprimernejši energent,
toplotne črpalke zrak/voda, obnovljivi viri energije. Prezračevanje bo naravno in delno lahko tudi prisilno ali v celoti prisilno.
(2) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko sistema voda – voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda ali z
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geosondo, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne zemeljske
sonde, za kar je treba izvesti vrtino, si bo moral investitor pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote skladno z veljavnim zakonom o vodah ter vodno
soglasje.
(3) Dovoljena je postavitev sončnih kolektorjev na strehe
predvidenih objektov.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
19. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja
OPPN z načrtom parcel in tehničnimi elementi za prenos mej
parcel v naravo v grafičnem delu OPPN. Predlagane površine
parcel so evidenčne. Natančna oblika in površina novih zemljiških parcel se določi v upravnem postopku geodetske odmere.
(2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel
prilagodijo obstoječim lastniškim mejam in podatkom zemljiškega katastra v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s
tem bistveno ne spremenijo načrtovane ureditve. Pri prenosu
parcel na teren se upošteva dejansko stanje.
(3) Obstoječa parcelacija se po potrebi lahko preoblikuje:
parcele se lahko združujejo, razdružujejo.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA
OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA,
VAROVANJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
20. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju urejanja ni registriranih enot kulturne
dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino
niso potrebni.
(2) Ne glede na prejšnjo točko pa velja ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni
režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega
vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z
izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
21. člen
(ohranjanje narave)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na ekološko pomembnem območju.
(2) Izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni. Prav tako v postopku
pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte na tem območju
pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja nista potrebni.
(3) Območje obdelave se nahaja v bližini gozda. Pri načrtovanju objektov ob gozdnih površinah je upoštevana varnostna razdalja objektov od gozdnega roba najmanj 10,0 m. Vsi
posegi, ki so predvideni, so predvideni tako, da ne bo povzročena škoda na gozdnih zemljiščih (na gozdnem robu, gozdnih
tleh in gozdnih prometnicah).
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VIII. VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
22. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih omejitev, kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter
plazovitost terena.
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g, ki ga je potrebno upoštevati pri projektiranju.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta
se zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora nad:
– tehnično usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije,
– uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih
olj,
– ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov,
– ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih
in drugih materialov.
23. člen
(varstvom pred požarom)
(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. Pri načrtovanju
in izvajanju opravil v naravnem okolju se morajo upoštevati
ukrepi varstva pred požarom, s katerimi se zmanjšuje možnost
za nastanek požara, zlasti pri uporabi odprtega ognja in drugih
požarno nevarnih opravilih v naravnem okolju.
(2) Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno
nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah,
se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:
– zmanjšanje možnosti nastanka požara,
– zagotovitev učinkovitega in varnega reševanja ljudi,
živali in premoženja ob požaru in
– zmanjšanje škode ob požaru.
(3) Načrtovane stanovanjske stavbe se uvrščajo med
požarno manj zahtevne objekte.
(4) Voda, potrebna za gašenje požara v stavbah, bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem.
(5) Za omejitev širjenja požara so zagotovljeni minimalni
odmiki 4,00 m enostanovanjskih stavb od mej in 8,00 m med
stavbami. Pri objektih, kjer ta pogoj ni izpolnjen, mora biti
ustrezno preprečevanje širjenja požara med objekti izkazano
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Eventualni dodatni ukrepi bodo opredeljeni v drugih načrtih, ki
izkazujejo zanesljivost posameznega objekta. Stavbe morajo
biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na
ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.
(6) Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje
objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel
in med objekti oziroma potrebne protipožarne zaščite.
(7) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko dostopne ceste, cestnega priključka na občinsko cesto in površin
za ustavljanje vozil – parkiranje pred stanovanjskimi stavbami.
Elementi cestnega priključka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost intervencijskim
vozilom, komunalnemu 3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd.
Nosilnost cestnega ustroja mora omogočati prevoznost vozil z
10 t osne obremenitve.
IX. VAROVANJE OKOLJA
24. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je prizadeta čim manjša površina tal. Pri gradnji se zagotovi go-
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spodarno ravnanje s tlemi. Površine, ki so bile v času gradnje
razgaljene, se ponovno zatravijo oziroma zasadijo.
(2) V projektni dokumentaciji se določi način uporabe
rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odloži tako, da se
ohranita njena rodovitnost in količina.
(3) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, in takšne vrste materialov,
za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na
prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih gradbenega
materiala se omejijo in preprečijo emisije prahu. S teh površin
se prepreči odtekanje vode v vodne površine in na kmetijske
obdelovalne površine.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje OPPN se nahaja v območju III. stopnje varstva
pred hrupom. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko
opredeljene vrednosti ne bodo presežene.
26. člen
(varstvo zraka)
(1) Območje OPPN se nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti.
(2) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči
dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih
strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih
poti v vetrovnem in suhem vremenu,
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega
materiala,
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne
ceste in
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se
uporabljajo za prevoz.
27. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Predmetna lokacija se nahaja izven vodovarstvenega
območja.
(2) Za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je treba upoštevati vse predpise, ki
urejajo to področje in naslednja določila:
– vse komunalne odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem, v kolikor le ta obstaja,
oziroma je treba zagotoviti priključek odpadnih voda na javni
kanalizacijski sistem takoj, ko bo to mogoče,
– odvajanje padavinskih voda je treba urediti v skladu z
določbami veljavnega zakona o vodah, in sicer na tak način,
da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda
z utrjenih površin, prioritetno ponikati, pri čemer morajo biti
ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih
površin. Če ponikanje ni možno, je možno padavinske vode
speljati v bližnji vodotok,
– del območja se nahaja na erozijskem in plazljivem
območju, zato je potrebno na podlagi veljavnega zakona o
vodah izdelati geološko poročilo, ki bo definiralo dejansko
erozijsko ogroženost in predvidelo morebitne ukrepe za njeno
eliminacijo.
(3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se
ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotovi ohranjanje naravnih
procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij.
28. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe
posameznih frakcij. Oddani odpadki se spremljajo na evidenčnih listih in vodijo v predpisanih evidencah. Nevarni odpadki
se skladiščijo v zaprtih posodah in izročijo pooblaščenemu
odjemalcu nevarnih odpadkov.
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(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z
določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.
(3) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne
odpadke mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden
in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v dnevnem
času in v vseh vremenskih razmerah. Dovozna pot do prevzemnega mesta mora prenesti osne obremenitve komunalnega
vozila, ki veljajo za lokalne ceste; najmanjša svetla višina dovozne poti mora biti 4,0 m.
(4) Za vsak objekt se zagotovi dovolj prostora za namestitev posod za ločeno zbiranje naslednjih vrst odpadkov:
– mešani komunalni odpadki: odvoz na 14 dni,
– mešane odpadne embalaže: odvoz na 14 dni,
– odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov: odvoz
na 7 oziroma 14 dni (v primeru, da uporabnik tovrstnih odpadkov ne bo kompostiral).
29. člen
(svetlobno onesnaževanje)
(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu z
uredbo, ki določa mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja
okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
(3) Svetila na prostem morajo biti usmerjena pod vodoravnico in na oknih bivalnih prostorov ne smejo presegati mejnih
vrednosti iz priloge 1 uredbe.
30. člen
(osončenje)
Stavbam v območju OPPN ter obstoječim stavbam na
zemljiščih, ki mejijo na območje OPPN, je treba v vsaj enem
bivalnem prostoru zagotoviti naravno osončenje v času od
sončnega vzhoda do sončnega zahoda:
– dne 21. decembra – najmanj 1 uro ter
– dne 21. marca in dne 21. septembra – najmanj 3 ure.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Manjkajoča gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se izvede v več etapah, in sicer pred ali vzporedno z gradnjo stanovanjskih stavb.
(2) Stanovanjske stavbe se lahko izvaja v več etapah, ki
so časovno medsebojno neodvisne, pri čemer mora biti vsaka
etapa funkcionalno zaključena celota.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
32. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Za potrebe gradbišča se kar največ uporablja obstoječe komunikacije. V kolikor je potrebno med gradnjo izvesti
dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, se upošteva
trenutna raba prizadetega in sosednjih zemljišč.
(2) Gradbišča se ne osvetljuje. V primeru, da je to nujno
potrebno, je izjemoma dovoljena postavitev izključno posameznega svetila za varovanje.
(3) Med gradnjo se zagotovi:
– ukrepe za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih površin ter zmanjšanja potencialnih emisij (brezhibna
gradbena mehanizacija),
– po končanju del se prizadeto območje čim prej zasadi z
lokalno avtohtono vegetacijo.
(4) Investitor in izvajalci morajo v času gradnje in po izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje:
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesna-
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ževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih,
– gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob
večjih nalivih.
33. člen
(razmejitev, izročitev in prevzem)
(1) Investitor načrtovanih ureditev pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo vsem upravljavcem
ter poskrbi za primopredajo vseh objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.
(2) Po končani gradnji in uspešno opravljenem tehničnem
pregledu so upravljavci javne gospodarske infrastrukture dolžni
le-to brezplačno prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
34. člen
(obveznosti investitorja)
(1) Investitor je dolžan:
– pred začetkom gradnje posameznih stavb pravočasno
obvestiti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti
in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav
ter v njihove varovalne pasove,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do
večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter obveščati
lokalno prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve ne
poslabša ter zagotoviti dostope do objektov in zemljišč, ki so
bili zaradi gradnje prekinjeni,
– zagotoviti nemoteno oskrbo preko vseh obstoječih vodov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Infrastrukturne
vode je treba v primeru poškodb takoj obnoviti,
– sprotno rekultivirati območja posegov,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in
zraka, v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih služb,
– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti
čistiti,
– sanirati oziroma povrniti v prejšnje stanje vse poti in
ceste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene
in poškodovane,
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in
spremljajočih ureditev vrniti v prejšnje stanje.
(2) Vsi navedeni ukrepi iz prejšnjega odstavka se morajo
izvajati skladno s predpisi s področja, v katerega sodijo njihove
pristojnosti.
(3) Investitor oziroma izvajalec je dolžan kriti stroške
spremembe dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve
obstoječe infrastrukture, eventualnih poškodb in nadzora.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
35. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničevanju OPPN so dopustna odstopanja od
funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidrotehničnih, hidroloških, geomehanskih, geoloških
in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s
hidrotehničnega, gradbeno-tehničnega, prometno-tehničnega
okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih
razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih

Uradni list Republike Slovenije
ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi
odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v katerih
pristojnosti posegajo ta odstopanja.
(3) Dopustno odstopanje od tlorisnih gabaritov načrtovanih stanovanjskih stavb je možno. Dimenzija objekta lahko
odstopa od predpisane do ±1 m.
(4) Dopustno odstopanje od predpisanih višinskih 0,0 kot
objektov je ±1,0 m.
(5) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko
štejejo tudi druga križanja gospodarske javne infrastrukture in
grajenega javnega dobra, ki niso določena s tem odlokom. V
projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse lokacije
objektov in naprav natančno določi. Dopustna so odstopanja od
podatkov, prikazanih v grafičnem delu OPPN, ki so posledica
natančnejše stopnje obdelave projektov, pod pogoji, naštetimi
v drugem odstavku tega člena.
(6) Dopustne so delne ali začasne ureditve, ki morajo biti
skladne s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture. Izvedejo se tako, da jih je mogoče
vključiti v končno fazo načrtovane ureditve.
XIII. KONČNE DOLOČBE
36. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled javnosti na sedežu Občine Kamnik,
Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine Kamnik.
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3505-311/2018-5/1
Kamnik, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3211.

Odlok o pokopališkem redu v Občini Kamnik

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 –
ORZGJS40), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11, 52/12
in 88/20) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu v Občini Kamnik
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Kamnik
(v nadaljevanju občina), s katerim se podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Ta odlok določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko
zagotavljajo na posameznem pokopališču,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
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– način pokopa, če je plačnik občina,
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor
na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirne tehnične normative za grobove,
– mirovalno dobo za grobove,
– enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na
enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.
Ta odlok se uporablja za storitve in opravila za primer
smrti na območju občine in za pokopališča na tem območju. Ta
odlok se v delu, ki se nanaša na opravila in storitve, ki se opravljajo na območju občine, uporablja tudi za primere, ko smrt
nastopi na območju občine, pogreb pa se opravi na pokopališču, ki leži izven območja občine, in za primer, ko smrt nastopi
izven območja občine, pogreb pa se opravi na območju občine.
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je
določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost,
in v podzakonskih predpisih, izdanih na podlagi navedenega
zakona.
2. člen
Ta odlok ureja pokopališki red na naslednjih pokopališčih:
– Kamnik,
– Mekinje,
– Nevlje,
– Sela pri Kamniku,
– Motnik,
– Špitalič,
– Zgornji Tuhinj,
– Šmartno v Tuhinju,
– Vranja Peč,
– Loke,
– Gozd,
– Stranje,
– Tunjice in
– Podgorje.
II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE
3. člen
Občina na celotnem območju občine zagotavlja javno
24-urno dežurno službo (v nadaljevanju: javna služba), in sicer
s podelitvijo koncesije.
Način izvajanja javne službe ter podelitev koncesije opredeljuje odlok občine, ki ureja podelitev koncesije ter izvajanje
javne službe in storitev pokopališke dejavnosti.
III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI
4. člen
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo in se opravi v skladu
z voljo pokojnika, veljavnimi predpisi in tem odlokom.
5. člen
Pogrebna slovesnost je praviloma javna in ji vsak lahko
nemoteno prisostvuje, na željo pokojnika ali svojcev pa se
lahko opravi tudi v ožjem družinskem krogu ter ji prisostvujejo
povabljeni s strani naročnika pogreba.
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6. člen
Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani
izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred.
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota
z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo
v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma
vodja enote.
7. člen
Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
8. člen
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se v mrliško
vežico položi ob uri in na dan, kot je dogovorjen med upravljavcem pokopališča in naročnikom pogreba oziroma izbranim
izvajalcem pogrebne dejavnosti.
9. člen
Verske skupnosti lahko stanovskega predstavnika ali
predstavnico do pokopa položijo v objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov.
10. člen
Vodja pogreba svojce pokojnika pospremi k pričetku pogrebne slovesnosti.
Pogrebna slovesnost se prične, ko se na poslovilni prostor prinesejo zastave in simboli, nato se na poslovilni prostor
pripeljejo posmrtni ostanki pokojnika.
Po končani pogrebni slovesnosti na poslovilnem prostoru
se oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa ali pa se
pogrebna slovesnost zaključi.
11. člen
Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti
tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna
zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba,
pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta
oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogrebne
slovesnosti.
Če pri pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verske
skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto
oziroma žaro.
12. člen
Del pogrebne slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.
Udeleženci pogrebne slovesnost se razvrstijo ob grobu
oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro
s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela.
Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora
upravljavec pokopališča grob zasuti, z delom pa prične, ko se
večina udeležencev pogrebne slovesnosti, predvsem ožji svojci
pokojnika, umaknejo iz okolice groba.
IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA
MOŠTVA IN GROBARJEV
13. člen
Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom
pepela.
Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame
ter prvo ureditev groba, ki zajema odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče, ter prekop posmrtnih ostankov.
Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev se zaračunajo skladno z opravljenimi storitvami in skladno z javno objavljenim cenikom.
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V. OSNOVNI OBSEG POGREBA
14. člen
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s
pogrebno opremo.
15. člen
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba
ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
V primeru, da naročnik pogreba ni hkrati tudi najemnik
groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA

pov:

16. člen
Na območju občine so dovoljene naslednje vrste poko-

– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem
prostoru na pokopališču, ki raztros pepela omogoča, ali izven
pokopališča.
Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in
tretji alineji prejšnjega odstavka tega člena, ni dovoljeno.
O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča
in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je
izbral naročnik pogreba, ali občina.
17. člen
Uro in dan pokopa uskladita upravljavec pokopališča in
naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
18. člen
Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih
ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni
prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način,
določen s tem odlokom.
Pokop se opravi na pokopališču. Zunaj pokopališča je
dovoljen le posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice
verskih skupnosti in raztros pepela zunaj pokopališča.
Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice
verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda organ občine, ki je pristojen za
pogrebno in pokopališko dejavnost.
VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA
19. člen
Če je plačnik občina, se pogreb izvede v osnovnem
obsegu. Ob tem je treba upoštevati in spoštovati pokojnikovo
poslednjo voljo glede načina pogreba, v kolikor ta ni v nasprotju
s tem odlokom.
VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA
20. člen
Pokop zunaj pokopališča z raztrosom pepela ali posebni
pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti je
na območju občine dovoljen le, če je za to izdano soglasje organa občine, pristojnega za pogrebno in pokopališko dejavnost.
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Organ občine o raztrosu pepela zunaj pokopališča oziroma o pokopu zunaj pokopališča odloči nemudoma oziroma
najpozneje v sedmih dneh. Zoper tak sklep ni pritožbe, dovoljen
je upravni spor.
IX. RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH,
KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE
21. člen
V krajih, kjer na pokopališču ni mrliške vežice, se pokojnika lahko čuva skladno z veljavnimi predpisi. Namesto vežice
se lahko uporabi hiša z največ dvema stanovanjema, pod
pogojem, da je to v skladu s predpisi o mrliško pregledni službi.
X. POKOPALIŠČA, KI MORAJO IMETI MRLIŠKE VEŽICE
22. člen
Na območju občine morajo imeti vežico vsa pokopališča,
razen pokopališča Loke.
XI. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC
23. člen
Na pokopališčih z mrliško vežico je uporaba le-te obvezna.
V času uporabe je mrliška vežica odprta skladno z dogovorom med upravljavcem pokopališča in naročnikom pogreba
oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti.
XII. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA
24. člen
Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu
zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu, in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov.
Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz prvega odstavka tega člena še postavitev začasnega nagrobnega
obeležja ter ureditev groba z nasadom in okvirjem.
XIII. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE
IN MIRU NA POKOPALIŠČU
25. člen
Upravljavec pokopališča:
– zagotavlja red in čistočo na pokopališču,
– zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– s pokopališča redno odstranjuje odpadke,
– opozarja najemnike grobov o morebitni zapuščenosti
grobov,
– izvaja košnjo, obrez žive meje in zimsko službo,
– po potrebi lahko organizira varnostno službo na pokopališču in vzpostavi video-nadzor nad pokopališkim objektom
in o tem na vidnem mestu obvesti obiskovalce pokopališča.
26. člen
Na pokopališčih ni dovoljeno:
– kakršno koli nedostojno oziroma neprimerno vedenje,
vpitje, razgrajanje in kajenje v mrliški vežici,
– hoja po grobovih,
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– odlaganje zemlje, robnikov ali odstranjenih nagrobnih
spomenikov in druge opreme,
– vstop in vožnja s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim vozilom in podobnim
vozilom ter njihovo shranjevanje,
– vožnja, ustavljanje in parkiranje na zelenih in drugih
funkcionalnih površinah,
– poškodovanje grobov, pokopaliških objektov in druge
infrastrukture,
– odstranjevanje in sekanje javnih nasadov,
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– trganje zelenja in cvetja iz tujih grobov,
– sajenje dreves brez soglasja upravljavca pokopališča,
– opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih in kovinostrugarskih in drugih del v času pogrebne svečanosti oziroma izvajanja pogrebne slovesnosti ter ob nedeljah in praznikih
ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
XIV. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
27. člen
Upravljavec pokopališča odda grob v najem najemniku z
najemno pogodbo za nedoločen čas.
Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična
oseba.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu
groba, mu ga upravljavec pokopališča dodeli v najem. Naročnik
pogreba pred naročilom pogreba sklene najemno pogodbo,
razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene
druga fizična ali pravna oseba.
Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba.
Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal
stroške pogreba umrlega najemnika.
Če dedič najemnika groba ne uveljavi pravice do najema
groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema
groba.
Najemnik groba mora skrbeti za urejen videz groba in
vzdrževati grob ter spoštovati pokopališki red in določila najemne pogodbe.
Najemna pogodba za grob preneha oziroma se prekine
na podlagi razlogov oziroma v primerih, ki jih določa zakon, ki
ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
28. člen
Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
29. člen
Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja
pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan
na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do
enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja
evidenc.
30. člen
Grobnina se praviloma plačuje letno za tekoče leto. Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove do
30. junija v tekočem letu. Najemnik mora račun plačati najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi.
Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
V primeru, da uporabnik ne poravna grobnine v roku 60
dni po prejemu računa, ga je upravljavec pokopališča dolžan
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15 dni
in opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka,
določenega v opominu, upravljavec pokopališča prekine najemno pogodbo.
31. člen
Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba za grob
prenehala, mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja (spomeniki, robniki, lučke, vaze
in podobno). Če najemnik tega ne izvede, nagrobna obeležja
odstrani upravljavec pokopališča.
Upravljavec pokopališča mora ob prenehanju najemne
pogodbe za grob z žaro ali najemne pogodbe za žarni zid, žaro
prenesti v anonimno skupno grobišče. Pepel iz žare se lahko
raztrese na prostoru za raztros pepela, če to naroči najemnik
groba.
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XV. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV
SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC
TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU
32. člen
Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na
pokopališču je dovoljen le ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
Upravljavec pokopališča izda soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena v treh dneh od prejema popolne vloge, razen
v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh.
Odločitev občinske uprave je dokončna.
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg
v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca
ali brez soglasja, mora upravljavec najemnika pozvati, da te
nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobi soglasje
upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh
oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec
nepravilnosti odpravi na stroške najemnika. Izvajalec mora za
druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk,
čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter večje
vrtnarske storitve) pri upravljavcu priglasiti le termin izvedbe
del. Priglasitev je brezplačna.
Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba in
grobnicam, ki so v registru kulturne dediščine zavedene z enotno identifikacijo dediščine ali kot kulturni spomenik, se lahko
videz groba (oblika, material, napis) spreminja s soglasjem
organizacije, pristojne za varstvo kulturne dediščine.
XVI. ZVRSTI GROBOV
33. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni
grobovi in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa načrt razdelitve na pokopališke oddelke.
XVII. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE
34. člen
Enojni, dvojni in otroški grobovi so globoki 1,8 m in se
lahko poglobijo do 2,5 m, če to dopuščajo geološki pogoji.
Širina enojnega groba je 1,0 m, dolžina 2,0 m, dolžina in širina
dvojnega pa 2,0 m.
Vrstni grobovi, v katere se umrle pokoplje po vrstnem
redu, so globine 1,8 m, širine 0,7 m do 1,5 m in dolžine 2,0 m
do 2,5 m, širina poti med vrstami grobov je 0,8 m do 1,5 m.
Poglobitve pri vrstnih grobovih ni. Oddelek vrstnih grobov se
po 25 letih od zadnjega pokopa v polju (oddelku) preuredi za
ponovno uporabo, posmrtni ostanki pri prekopu vrstnih grobov
se položijo v skupna grobišča.
Skupna začasna grobišča so: kostnice, prostori za skupen
pokop ob morebitnih množičnih naravnih in drugih nesrečah,
v vojni in izrednih razmerah. V skupna grobišča se prenesejo
posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni
podaljšana najemna doba, iz vrstnih grobov po poteku 25 let.
Žare se shranjuje v žarne grobove, klasične grobove in
v druge obstoječe grobove. Globina žarnega groba je 0,7 m,
širina 0,6 m do 1,0 m, dolžina 0,6 m do 1,2 m. Žarni grob se
lahko poglobi za 0,3 m za nove žare. Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča z izjemo določil, ki jih dopušča zakon.
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Prostor za anonimne pokope: anonimni pokopi se opravljajo s pokopom krste ali žare ali z raztrositvijo pepela na
prostoru pokopališča, ki je za to namenjen, opremljen in urejen.
Raztros pepela se opravlja s posebnim, za to namenjenim
priborom in na posebno urejenem prostoru pokopališča, ki je
opremljen s skupnim nagrobnikom in skupnim prostorom za
polaganje cvetja in prižiganje sveč.
Predpisane velikosti grobov iz tega člena za obstoječe
grobove ne veljajo.
Grobovi v okviru posamezne zvrsti grobov na posameznem pokopališču morajo biti enako veliki.
35. člen
Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter
skupna grobišča.
Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni
ostanki prekopanih grobov.
V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz
drugih grobov po preteku dobe najema ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na skupnem grobišču je urejen skupni prostor
za polaganje cvetja in sveč.
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu
pokopališča, ki se ureja po zakonu, ki ureja vojna grobišča.
36. člen
Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem delu
pokopališča, namenjen raztrosu pepela.
Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor
za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni
dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi
po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.
Prostor za anonimni pokop je prostor na posebnem delu
pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve na pokopališke oddelke in je brez označbe in imena pokojnika,
namenjen pokopu krst ali žar. Na prostoru za anonime pokope
mora biti urejen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi
upravljavec pokopališča.
XVIII. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE
37. člen
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s
krsto znaša deset let.
Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer
je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
XIX. ENOTNI CENIK UPORABE POKOPALIŠČA,
POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE
POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE
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Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.
Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba
– izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 €.
41. člen
Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za
grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo prebivališča.
Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz groba, kar
pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic, trave), da
ti ne posegajo na sosednje grobove ali pot, skrbeti za vmesne
prostore med svojim in sosednjimi grobovi, skrbeti za grobno
opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo
odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo
na pokopališču. V primeru, da je grob neurejen (plevel, visoka
trava, neurejeno grmičevje, ostanki dogorelih sveč), upravljavec pokopališča pisno pozove najemnika k ureditvi groba. Če
najemnik v roku 15 dni groba ne uredi, lahko to stori upravljavec
pokopališča na stroške najemnika.
Naročniki pogrebnih storitev morajo plačati stroške pogreba.
Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in
grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču
pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci
lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja
upravljavca pokopališča.
Izvajalci del ali najemniki grobov so dolžni upravljavcu
pokopališča priglasiti termin izvajanja drugih del, ki niso zajeta
v prejšnjem odstavku tega člena, na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih
obeležij, vrtnarske storitve). Priglasitev je brezplačna.
Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališča
na enotno urejenem prostoru za raztros pepela ne smejo postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih stvari,
razen cvetja in sveč. Na zelenico ne smejo polagati ničesar.
Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju z drugim, četrtim, petim ali šestim odstavkom
tega člena.
Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba –
izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z
drugim, četrtim, petim ali šestim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 420 €.
XXII. PREPOVEDI

XXI. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

42. člen
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem
do umrlih.
Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in
pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
Puščanje kakršnega koli reklamnega gradiva in sporočil
na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.
Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju s tem členom.
Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba –
izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s
tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.

40. člen
Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni
dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki v višino zraste več
kot meter in pol.

43. člen
Prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in
drugih del se ne sme opravljati v času pogrebne svečanosti, ob
nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra.

38. člen
Uporaba mrliške vežice in drugih pokopaliških objektov
in naprav ter pokopališke infrastrukture se zaračuna skladno z
javno objavljenim cenikom.
XX. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO
GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB
39. člen
Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na
enojni grob je določeno z javno objavljenim cenikom.
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Izvajalec del iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžan
okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor
tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške
izvajalca del.
Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju s tem členom.
Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba –
izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s
tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.
44. člen
Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan,
razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse
policije in pse reševalne enote.
Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju s tem členom.
Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom,
njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.
45. člen
Na pokopališče ni dovoljen dostop z vozili.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena je
na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju
intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in
inšpektorata občine.
V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih
obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec
pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim
vozilom.
Z globo 300 € se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
Z globo 1.400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 €.
XXIII. NADZOR
46. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ občine, pristojen za gospodarske javne službe.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je
predpisana globa, opravlja občinski inšpektor.
47. člen
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v
prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca
pokopališča iz prvega odstavka 32. člena tega odloka, lahko
občinski inšpektor z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v
prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča iz prvega odstavka 32. člena
tega odloka, lahko občinski inšpektor z odločbo odredi odpravo
nepravilnosti.
XXIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Upravljavec pokopališča mora v enem letu po uveljavitvi
tega odloka:
– pripraviti načrt razdelitve na pokopališke oddelke in
kataster infrastrukture za vsa posamezna pokopališča, pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje pokopališč in
predvideno širitev,
– skleniti najemne pogodbe z najemniki grobov, ki jih
uporabniki uporabljajo brez pogodbe. Po prejemu poziva s
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strani upravljavca grobov je najemnik dolžan skleniti najemno
pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem primeru mu
najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve najemne pogodbe preneha,
– vzpostaviti trajno evidenco grobov – kataster, pri čemer
je potrebno upoštevati obstoječe stanje.
49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok
o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja
in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v
najem ter pogrebnih storitev (Uradni list RS, št. 31/97) in Odlok
o pokopališkem redu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 23/97
in 17/06).
50. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2020
Kamnik, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3212.

Odlok o podelitvi koncesije ter izvajanju
24-urne pogrebne dežurne službe in storitev
pokopališke dejavnosti v Občini Kamnik

Na podlagi 3. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3., 7., 32., 33. in
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), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 36. člena Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
2. in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11, 52/12 in 88/20)
in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15,
20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne
29. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne
pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke
dejavnosti v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določajo način in pogoji za podelitev
koncesije ter izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe (v
nadaljevanju 24-urna dežurna služba) in izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja pokopališč (v nadaljevanju
upravljanje pokopališč). Izraz javna služba se v nadaljevanju
uporablja kot skupno poimenovanje za 24-urno dežurno službo
in upravljanje pokopališč.
Izvajanje javne službe se zagotovi s podelitvijo koncesije,
skladno z veljavnimi predpisi države in lokalne skupnosti. Občina Kamnik podeli izključno pravico in razpiše enotno koncesijo
za izvajanje 24-urne dežurne službe in upravljanje pokopališč.
S tem odlokom se ugotavlja in potrjuje obstoj javnega
interesa za izvajanje javne službe, kot to opredeljuje zakon, ki
ureja izvajanje gospodarskih javnih služb.
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II. DEJAVNOSTI ALI ZADEVE, KI SO PREDMET
JAVNE SLUŽBE
2. člen
(predmet 24-urne dežurne službe)
Predmet 24-urne dežurne službe je vsak prevoz od kraja
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih
prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, oziroma opravila in storitve kot jih določa zakon, ki ureja področje
pogrebne in pokopališke dejavnosti.
Natančno bo predmet 24-urne dežurne službe koncedent
opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v
koncesijski pogodbi.
3. člen
(predmet upravljanja pokopališč)
Predmet upravljanja pokopališč na podlagi podelitve koncesije je zagotavljanje urejenosti pokopališča, oddaja grobov v
najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi
na območju pokopališč. Izvajanje investicij in investicijskega
vzdrževanja neposredno zagotavlja Občina Kamnik.
Natančno bo predmet upravljanja pokopališč koncedent
opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v
koncesijski pogodbi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA
DO UPORABNIKOV
4. člen
(prostorska zasnova javne službe)
24-urna dežurna služba se na podlagi podelitve koncesije
izvaja na celotnem območju Občine Kamnik.
Upravljanje pokopališč se na podlagi podelitve koncesije
izvaja na pokopališčih, kjer kot upravljavec pokopališča ne
nastopa občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca
pokopališča določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna
občine, s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje
s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti. Upravljanje pokopališč na podlagi podelitve koncesije se izvaja na
naslednjih pokopališčih:
– Kamnik,
– Mekinje,
– Nevlje,
– Podgorje.
5. člen
(uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne in fizične
osebe, ki uporabljajo storitve po tem odloku.
Storitve javne službe iz tega odloka so na voljo vsem
uporabnikom pod enakimi pogoji.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA,
KONCEDENTA TER UPORABNIKOV
6. člen
(pravice in obveznosti koncesionarja)
Pravice oziroma obveznosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in
zagotavljati uporabnikom enakopravno in kontinuirano storitev
ter kvalitetno opravljanje javne službe, skladno s predpisi in v
javnem interesu ter ob zagotavljanju pietete,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– kot dober gospodar uporabljati oziroma vzdrževati vse
objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe,
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– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe
in koncesije,
– pravočasno odgovoriti uporabnikom javne službe na
njihove pobude in pritožbe,
– vodenje evidenc v zvezi z javno službo in izvajanjem
koncesije,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti letno poročilo o izvajanju javne službe,
– obveščati pristojne organe o kršitvah,
– druge pravice in obveznosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Evidence v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije
so last koncedenta.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncesionarja, ki so predmet dejavnosti javne službe, bo koncedent določil v okviru dokumentacije
za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
7. člen
(pravice in obveznosti koncedenta)
Pravice oziroma obveznosti koncedenta so predvsem:
– da s svojimi predpisi določi splošne pogoje opravljanja
javne službe,
– da nadzoruje izvajanje javne službe,
– da na drug način zagotavlja storitve pokopališke dejavnosti, za izvajanje katerih ni podelil koncesije,
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov,
– druge pravice in obveznosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncedenta, bo koncedent določil
v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski
pogodbi.
8. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo zlasti
naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev javne službe pod enakimi
pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi,
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene
pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ...),
– pravico opozoriti na nepravilno ali neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati pobude in predloge za boljše
izvajanje,
– obveznost ureditve najema groba z najemno pogodbo,
– obveznost spoštovanja pokopališkega reda,
– obveznost upoštevanja predpisov, ki urejajo področje
varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva,
in drugih predpisov.
Natančen obseg in vsebino pravic ter obveznosti uporabnikov v razmerju do koncesionarja bo koncedent določil v
okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski
pogodbi.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
9. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba. V prijavi
za pridobitev koncesije mora kandidat dokazati, da izpolnjuje
potrebne pogoje, in sicer, da:
– je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in ima,
če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
– ima zaposleni najmanj dve osebi,
– ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov,
ki se uporablja izključno v te namene,
– ima primerne prostore za poslovanje s strankami,
– zagotavlja ustrezen prostor za oskrbo pokojnikov,
– ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
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– ima najmanj eno transportno krsto,
– zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– poda izjavo o zagotavljanju osnovnega pogreba v skladu s tretjim odstavkom 16. člena tega zakona,
– ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje
razpisane javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti,
– ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev (kadra), usposobljenih za izvajanje javne službe,
– predloži ustrezno garancijo oziroma zavarovanje za
kvalitetno izvajanje javne službe in za morebitno povračilo
škode koncedentu,
– ima poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– lahko zagotovi izvajanje javne službe v okviru standardov in normativov,
– lahko zagotovi izvajanje vseh storitev javne službe v
primernem odzivnem času,
– izpolnjuje druge pogoje, skladno z veljavnimi predpisi.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje za izvajanje javne
službe ves čas trajanja koncesijskega razmerja in koncesijske
pogodbe.
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, in dokazila
v zvezi s tem bo koncedent določil v okviru dokumentacije za
izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
Merila za izbor koncesionarja se opredelijo v javnem
razpisu za izbor koncesionarja.
Vrste in možnosti skupnega nastopa pri izvajanju javne
službe bo koncedent natančno opredelil v okviru dokumentacije
za izbor koncesionarja.
10. člen
(zavarovanje za škodo)
Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo
pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam, in za
škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom
ali drugim osebam.
Obseg in vrsto zavarovanja iz prejšnjega odstavka tega
člena se določi v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.
VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
11. člen
(javna pooblastila koncesionarju)
Koncedent bo koncesionarju podelil javno pooblastilo, da
izvaja javno službo, skladno s predpisi in določbami dokumentacije za izbor koncesionarja in koncesijsko pogodbo.
Natančen obseg in vsebino javnega pooblastila koncesionarju bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor
koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
12. člen
(objekti, naprave in druga sredstva za izvajanje javne službe)
Za izvajanje javne službe koncedent in koncesionar zagotavljata vse potrebne objekte in naprave.
Natančen obseg in vsebino splošnih pogojev za izvajanje
gospodarske javne službe bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VIII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA ALI NAČIN
NJEGOVEGA PREPREČEVANJA
13. člen
(vrsta in obseg monopola, način njegovega preprečevanja)
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni
izvajalec javne službe po tem odloku.
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Kakršno koli odstopanje od prejšnjega odstavka tega
člena bo koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma v koncesijski pogodbi.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

5 let.

14. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za obdobje

Koncesijsko razmerje za izvajanje javne službe nastane s
sklenitvijo koncesijske pogodbe, koncesionar pa pridobi pravice
in dolžnosti iz koncesijskega razmerja na način, kot to določa
dokumentacija za izbor koncesionarja oziroma koncesijska
pogodba.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša
zgolj iz razlogov in pod pogoji, določenimi v zakonu in dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma koncesijski pogodbi,
največ do izbire novega koncesionarja oziroma izvajalca predmetne javne službe.
X. NAČIN PODELITVE KONCESIJE, ORGAN, KI OPRAVI
IZBOR KONCESIONARJA, IN ORGAN, POOBLAŠČEN
ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE
15. člen
(javni razpis)
Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki
se objavi skladno z veljavnimi določbami zakonodaje, ki ureja
podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih lokalne skupnosti, določbah javnega razpisa in dokumentaciji za izbor koncesionarja.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.

pan.

16. člen
(sklep)
Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme žu-

17. člen
(komisija)
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o
najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in ima najmanj tri člane. Njena sestava in naloge
se določijo skladno s predmetno zakonodajo.
18. člen
(odločitev o izbiri)
Po končanem javnem odpiranju, ki ga vodi strokovna
komisija, ta pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne
pogoje. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) občinski upravi, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
Ko občinska uprava prejme poročilo komisije, izda pristojni organ odločitev o izbiri.
19. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
20. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita
vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo, tveganja, ki jih
nosi posamezna pogodbena stranka, in druga vprašanja, ki jih
mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, ki ureja gospodarske javne službe.
V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene kazni
za primer kršitev obveznosti koncesionarja.
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XI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
21. člen
(viri financiranja)
Viri za financiranje javne službe so:
– plačila uporabnikov storitev javne službe,
– drugi viri financiranja, določeni z zakonom ali odlokom
lokalne skupnosti.
22. člen
(grobnina in cena storitev)
Višina grobnine na pokopališčih iz četrtega člena tega
odloka se na predlog upravljavca pokopališča določi s sklepom,
ki ga sprejme Občinski svet Občine Kamnik.
Cene storitev 24-urne dežurne službe, cena storitev grobarjev, uporaba mrliške vežice ter drugih pokopaliških objektov
in naprav oziroma pokopališke infrastrukture, kot te storitve
določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in
ki se izvajajo v sklopu izvajanja javne službe po tem odloku,
se na predlog izvajalca javne službe določijo s sklepom, ki ga
sprejme Občinski svet Občine Kamnik.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
23. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja občinska inšpekcija.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega
in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe lahko opravljajo tudi notranja revizija, zunanja revizija in nadzorni odbor
občine.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
24. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijski obrat,
– iz drugih razlogov, opredeljenih v koncesijski pogodbi,
in razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi.
V primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja lahko koncedent zaradi nemotenega zagotavljanja dejavnosti javne službe podeli začasno koncesijo ali posamezna
dela, ki so predmet koncesije, drugemu izvajalcu, skladno z
veljavnimi predpisi.
25. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo ter
– iz drugih razlogov, opredeljenih v koncesijski pogodbi,
in razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi.
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha iz razlogov, ki jih določa veljavna
zakonodaja na področju javnega naročanja, javno-zasebnega
partnerstva in področju gospodarskih javnih služb. Prav tako
lahko koncesija preneha s koncedentovim enostranskim odstopom iz razlogov, ki jih koncedent opredeli v dokumentaciji
za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemelje-
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vale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje
koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na
zakonu temelječem predpisu.
Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesijske pogodbe, pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi,
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo v primeru, če
ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz
koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
V primeru, da ima koncesionar univerzalnega pravnega
naslednika, lahko koncedent spremeni koncesijsko pogodbo,
skladno z veljavnimi predpisi.
26. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo:
– če z opravljanjem javne službe ne začne v roku, določenim s koncesijsko pogodbo,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba,
– če se dejavnost ne izvaja redno, strokovno, pravočasno
ter zato povzroča motnje v izvajanju javne službe,
– zaradi ponavljajočih se kršitev predpisov ali koncesijske
pogodbe.
Koncedent pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki so
razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel
postopek odvzema koncesije.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
V primeru odvzema iz druge alineje prvega odstavka tega
člena je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji po splošnih pravilih
odškodninskega prava.
XIV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
27. člen
(druge sestavine javne službe)
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine,
ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja,
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske
pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali
izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena
niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe.
O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Koncedent s postopkom za podelitev koncesije po tem
odloku prične najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
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29. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2020
Kamnik, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3213.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Kamnik št. 3

Na podlagi 108. do 115. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in
širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE,
15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21
– ZIUPGT) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Kamnik št. 3
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 86/15 in 70/17).
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TEKSTUALNEGA
DELA ODLOKA
2. člen
(usmeritve za OPPN)
V »Prilogi 2: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora«
se v tabeli, pri vrstici z oznako »ŽN-07«, v stolpcu z naslovom
»Usmeritve za OPPN«, besedilo v celoti nadomesti z novim
besedilom kot sledi:
»Predviden nov OPPN za izkoriščanje mineralne surovine
(tehničnega kamna – apnenca, apnenca za industrijske namene in kalcita) ter sanacijo z vrnitvijo v primarno rabo – gozd.
Do sprejetja novega OPPN v veljavi ostaja Odlok o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita in apnenca (Uradni list RS,
št. 20/98). Na razširjenem območju kamnoloma, do sprejetja
novega OPPN, niso dovoljeni posegi za izkoriščanje mineralne
surovine.
Po sprejetju novega OPPN so na območju dovoljeni posegi za pridobivanje mineralne surovine; eksplotiranje in sanacija,
preoblikovanje reliefa, ureditev brežin in etaž, deponija jalovine,
gradnja potrebnih objektov, komunalne infrastrukture in dostopov. Vsi posegi se morajo izvajati znotraj območja urejanja.
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Zagotovi se etapna izvedba posega, ki je vezana na
sprotno sanacijo kamnoloma v primarno rabo (gozd). Površina
osnovnega platoja ob reki Kamniški Bistrici se glede na potrebe
v Občini Kamnik in podrobno preučitev razmer lahko nameni
športno rekreativni ali gospodarski funkciji. Etapnost pridobivanja in sanacije se podrobneje opredeli v OPPN.
Pridobivanje poteka po metodi od zgoraj navzdol. Izvaja
se z vrtanjem minskih vrtin velikega premera in masovnim miniranjem. Vertikalni transport poteka po drči ali s premetavanjem
odstreljenega materiala preko delovnih etažna osnovni plato, ki
se pomika po pobočju navzdol.
Nakladanje (pranje, drobljenje, bogatenje) in manipulacija
se izvaja na osnovni etaži obstoječega kamnoloma. Drobljenje
surovine je mogoče tudi na predvidenih platojih. Transport
surovine se vrši s kamioni.
Končne brežine morajo biti nižje in generalni naklon etaž
manjši kot v obstoječem kamnolomu.
Na obstoječ plato ob reki Kamniški Bistrici je možno umeščanje novih objektov za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih
surovin (rudarskih objektov, rudarskih postrojev in rudarske
infrastrukture). V preostala območja se, razen rudarske infrastrukture, ne umešča objektov za pridobivanje in izkoriščanje
mineralnih surovin.
Dostop za vse vrste transportnih vozil je urejen preko
obstoječega priključka, preko mostu in javne poti JP 660475
Županje Njive, ki se vključi na regionalno cesto RT 923 Stahovica–Kamniška Bistrica. Treba je izdelati prometno-tehnično preveritev priključka JP 660475 na regionalno cesto RT-923/1087
in preveriti ustreznost obstoječe prometne signalizacije v predmetnem križišču.
Prometne obremenitve tovornega prometa na javno cestno omrežje se ne smejo povečati.
Interne ceste in dostopi se v skladu s potrebami uredijo
znotraj območja.
Kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje
ostaja v obstoječem obsegu.
Usmeritve za zmanjšanje vplivov na kakovost zraka
Uporabljajo se vrtalni stroji z odpraševalno napravo.
Drobilno-sejalne naprave (fiksne in mobilne) morajo imeti
sistem odpraševanja ali sistem močenja.
Uporablja se sistem močenja kamnoloma in transportnih
poti.
Glavna transportna pot od vstopa do objekta »pralnica in
klasirnica« mora biti asfaltirana.
Usmeritve za zmanjšanje obremenitev s hrupom in
vibracijami
Stanovanjski objekt na naslovu Stahovica 25B se zaščiti
s transparentno protihrupno ograjo (dolžine 17 m, višine 3 m).
Priporoča se, da investitor predvideno protihrupno ograjo
za zaščito objekta Stahovica 25 b podaljša na način, da se zaščiti tudi objekta Stahovica 25 in Stahovica 25 a, tako da bodo
vrednosti Ldvn na fasadi teh objektov manjše od priporočene
vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije (Ldvn=53 dBA).
Proces bogatenja poteka v zaprtem prostoru (v obstoječem objektu »pralnica in klasirnica«)
Miniranje se izvaja na način, da ne pride do poka (zakasnilci, detonatorji in detonacijska vrvica so v vrtini).
Potrebno je redno vzdrževanje in posodabljanje delovnih
strojev.
Ob drobilno-sejalnih napravah se vzpostavijo začasni nasipi iz odkopanega materiala.
Ob miniranjih in drugih delih, ki povzročajo večje ali izredne emisije hrupa, se obvešča okoliške prebivalce.
Redno se izvaja seizmične meritve in monitoring obremenitev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih.
Med miniranji se zapira cesta Stahovica–Kamniška Bistrica, po predhodni uskladitvi z Občino Kamnik in Zavodom
za gozdove Slovenije tudi gozdna cesta Iverje–Grohati potok.
Usmeritve za varstvo podtalnice in vodnih virov
Splošni ukrepi
Vsi tehnološki objekti morajo biti prekriti s streho. Obvezno je zbiranje meteorne vode s streh objektov in njeno odvajanje v reko Kamniško Bistrico.
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Obvezno je imenovanje odgovorne osebe za nadzor nad
stanjem okoljskih razmer, vodenje obratovalnega dnevnika in
redno vzdrževanje vseh odkritih pomanjkljivosti.
Zagotoviti je treba ukrepe za varstva pred požarom. Gašenje z vodo ni zaželeno.
Varstveni ukrepi pri delu v kamnolomu
Odvodnjavanje se uredi na način, da ne prihaja do izpiranja onesnaževal in prahu, da se ne povzroča kalnosti potoka
Grohat ali reke Kamniške Bistrice.
Padavinske vode iz asfaltiranih površin in vode za oroševanje asfaltiranih voznih površin se pred izlivom v reko Kamniško Bistrico očistijo v usedalnikih in lovilcih olj.
Na obstoječ plato se v bližino vhoda v območje umesti
objekt za popravilo, vzdrževanje in parkiranje strojev, pretakanje goriv in zbiranje ter začasno hranjenje komunalnih in
drugih odpadkov.
S streho prekrit objekt mora imeti neprepustno (betonsko)
ploščad. Odpadne vode s ploščadi se zbirajo v neprepustnem
bazenu, ki lahko zadrži celotno količino goriv in se redno prazni.
Uporablja se razstreliva brez toksičnih ostankov, pakirana
v trdni embalaži, ki se ob normalnem rokovanju ne more strgati
zunaj vrtine ali v vrtini.
Z vsemi morebitnimi nevarnimi odpadki (razsuto razstrelivo, odpadna olja, z olji onesnažene krpe, onesnažena absorpcijska sredstva ipd.) je treba ravnati skladno s predpisi o ravnanju z odpadki (skladiščenje v vodotesnih posodah z označeno
vrsto in klasifikacijsko številko, oddaja pooblaščenemu zbiralcu,
ki izda evidenčni list). Nastajajo tudi komunalni odpadki, ki se
zbirajo ločeno, v za to namenjenih posodah.
Intervencijski ukrepi v primeru izrednih dogodkov
Za primere nesrečnih dogodkov je treba izdelati navodila
za ukrepanje, s katerimi morajo biti seznanjeni in ustrezno
usposobljeni vsi delavci v območju pridobivalnega prostora.
Pooblaščene osebe morajo biti v 24-urni pripravljenosti. V intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog.
Na območju morajo biti vedno na voljo zaščitna folija, lovilna korita in ustrezna adsorpcijska sredstva zadostnih količin
za nevtralizacijo celotne količine goriva.
V bližini lokacije je treba imeti rezervni delovni stroj, s
katerim se lahko izvede takojšnji izkop onesnažene zemljine.
Onesnaženje je treba takoj omejiti, onesnažen material pobrati
s tal, zemljino odkopati, odstraniti in jo shraniti v ustrezne nepropustne zabojnike. Izdelati je treba analizo onesnaženega
materiala in oceno odpadka s strani pooblaščene institucije.
Kontaminirano zemljino je treba predati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov.
Vsa nesrečna razlitja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik in o tem obvestiti pristojne službe. Na stroške investitorja upravljavec vodovoda zagotovi monitoring na zajetju.
Drugi ukrepi
Obstoječa vrtina za zajem tehnoloških voda bo opuščena.
V nadaljnjih postopkih bo podana vloga za novo vodno dovoljenje za vrtino na drugi lokaciji. Potrebe po tehnološki vodi se
ne bodo spremenile.
Usmeritve za zmanjšanje vplivov na stabilnost in kakovost tal, površinske vode, gozdna zemljišča in naravo
Odstranjevanje vegetacije in odkrivke s kamnite podlage se izvaja sproti glede na predvideno faznost eksplotacije.
Zagotavlja se čim manjši naklon končnih brežin in zadostno
količino zemljine, ki bo po končani eksploataciji omogočala rast
avtohtonih rastlinskih vrst.
V času zemeljskih del se uredi ustrezno odvodnjavanje
padavinskih voda.
Morebitno začasno shranjevanje humusa in jalovine se
predvidi čim bližje bodoči uporabi in znotraj območja pridobivalnega prostora. Material iz odkrivke naslednje faze izkoriščanja
se takoj uporabi za sanacijo že izkoriščenih delov.
Izven območja je prepovedana vožnja tovornih vozil, mehanizacije in izvajanje del za varovanje območja ter omilitve
negativnih vplivov posega na okolje.
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Treba je preprečiti padanje odstranjene vegetacije, zemljine, odkopane kamnine in jalovine na gozdno cesto Iverje–
Grohati potok in v potok Grohat ter reko Kamniško Bistrico, kjer
s kaljenjem vode in plavjem lahko nevarno ogrožajo varnost
plovbe.
Prepovedano je odlaganje odpadkov in gradbenega materiala v vodotoke, na vodna in priobalna zemljišča.
V primeru izvedbe posegov v vodotoke in vodna telesa
mora biti načrtovano varstvo rib in njihovih habitatov, skladno
s pristojno ribiško družino. Določeni morajo biti cilji, omejitve in
potrebni omilitveni ukrepi.
V načrtu sanacije se predvidi rešitve za povečanje ekosistemske pestrosti in za vzpostavitev primernih življenjskih
prostorov za naselitev različnih prostoživečih vrst ptic (mikrolokacije v stenah in na terasah).
Na EPO 29200 Melišča pri Stahovici, ki je hkrati tudi SAC
SI3000043 Stahovica – melišča, se ne posega.
V primeru odkritja podzemne jame, razpoke drugega kraškega pojava ali najdb fosilov in mineralov naj investitor ali
izvajalec o tem obvesti pristojne službe.
Ob sanaciji se zagotovi vzpostavitev prehodov za živali, ki
bodo zagotavljali povezljivost prostora preko posamezne etaže.
Gospodarjenje v okoliških gozdovih se ne sme spremeniti. Ohrani se priključke vlak na gozdno cesto in prostore za
skladiščenje lesa.
Morebitni posegi in zapore na gozdni cesti št. 043192
Iverje–Grohati potok se predhodno uskladijo z upravljavcem
gozdne ceste, Občino Kamnik in Zavodom za gozdove Slovenije, Krajevno enoto Kamnik.
Upravljavec kamnoloma izvede investicijska dela za izboljšanje stanja gozdov v Občini Kamnik. Izbor območja se
uskladi z Občino Kamnik in Zavodom za gozdove Slovenije.
Sečnjo gozdov v pridobivalnem prostoru se izvaja v jesenskem času, izven obdobja razmnoževanja ksilofagnih vrst
hroščev in ptic.
Posekan les se odstrani v najkrajšem možnem času.
Uporabljajo se stroji, ki ne puščajo mineralnih olj, ne
oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo
prekomernega hrupa.
Usmeritve za zmanjšanje vplivov na krajino
Tehnična sanacija in rekultivacija se izvedeta na način,
da se zagotovi trajno stabilnost in varnost saniranih površin in
okolice ter izboljša videz degradirane krajine. Tehnična sanacija
in rekultivacija se v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki s tega
področja podrobneje opredelita v rudarskem projektu in OPPN.
Končno oblikovanje površine terena se izvede v terasasti
obliki s sistemom etažnih ravnin in osnovnim platojem. V čim
večji možni meri naj se omili grobe prehode med območjem
kamnoloma in okoliškega naravnega terena.
Rekultivacija se izvede s sadnjo raznolikih avtohtonih in
pionirskih rastlinskih vrst. Uspešen razvoj naravnega sestoja
se zagotovi z ustreznim vzdrževanjem rastlinskega materiala
in vzpostavitvijo ustreznih rastnih pogojev.
Pridobivanje mineralnih surovin na vedutno najbolj izpostavljenem delu obstoječega kamnoloma se vključi v prvo fazo,
kateri sledi sanacija.«
III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE GRAFIČNEGA
DELA ODLOKA
3. člen
(grafični del strateškega dela)
V grafičnem delu strateškega dela SD OPN Kamnik št. 3
se spremenijo karte:
– 2.1.1 Zasnova prostorskega razvoja (M 1:50 000);
– 2.1.2.2 Zasnova gospodarske javne infrastrukture
(M 1:50 000);
– 2.1.2.3 Zasnova energetske infrastrukture (M 1:50 000);
– 2.1.4.2 Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50 000);
– 2.1.4.3 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:50 000).
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4. člen
(grafični del izvedbenega dela)
(1) V grafičnem delu izvedbenega dela SD OPN Kamnik
št. 3, se na karti »3. Prikaz območij enot urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«, na listu št. 19, spremeni meja
EUP ŽN-07 in v delu namenska raba.
(2) V grafičnem delu izvedbenega dela SD OPN Kamnik
št. 3, se na karti »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in
prikaz gospodarske javne infrastrukture«, na listu št. 19, prikaz
uskladi z novim stanjem gospodarske javne infrastrukture.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
(dostopnost prostorskega akta)
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik so stalno na vpogled javnosti na sedežu
Občine Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh
Občine Kamnik.
6. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-4/2019-5/1
Kamnik, dne 29. septembra 2021

Št.

Sklep o lokacijski preveritvi za območje
OPPN B15 Spodnji Alprem v enoti urejanja
prostora KA-87 OPPN IG v Občini Kamnik
za odstopanje od PIP določenih z OPPN
na zemljiščih parc. št. 1302/6, 1327/10, 1327/20
(del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908
Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427)

Na podlagi 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in
61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9.
2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za območje
OPPN B15 Spodnji Alprem v enoti urejanja
prostora KA-87 OPPN IG v Občini Kamnik
za odstopanje od PIP določenih z OPPN
na zemljiščih parc. št. 1302/6, 1327/10,
1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse k.o. 1908
Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427)
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2427, ki se nanaša na zemljišča parcelnih
številk 1302/6, 1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse
k.o. 1908 Podgorje in se po določilih OPPN B15 Spodnji Alprem
(Uradni list RS, št. 49/09), v nadaljnjem besedilu naveden kot
OPPN, nahaja v enoti urejanja prostora z oznako KA-87. Elaborat lokacijske preveritve je izdelala družba Populus prostorski
inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, pod
številko 510-07-21.
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2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega
pogoja, določenega v 5. točki 29. člena OPPN B15 Spodnji
Alprem tako, da se na koncu 5. točke 29. člena dodata dodatna
stavka, ki se glasita:
Za morfološke enoto I1 je na parcelah 1302/6, 1327/8
(del), 1327/10, 1327/20 (del), 1327/9 vse k.o. 1908 Podgorje
je dopustno odstopanje +/- 5,5 m. V kolikor zaradi višinske
razlike dovoz do morfoloških enot P1, P2 ali P3 z I1 ni možen,
se priključki izvedejo iz enote I2.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali
predodločba.
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo
Občina Kamnik vodi v skladu z določbami zakona, ki določa
urejanje prostora.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-5/2021-5/1
Kamnik, dne 29. septembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3214.
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Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

3215.

Sklep o opustitvi javnega dobra

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski
svet Občine Kamnik na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o opustitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se opusti javno dobro na zemljiščih:
– katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela
1116/5,
– katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela
1116/6,
– katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela
1116/7,
– katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela
1116/8.
2. člen
S tem sklepom se opusti javno dobro na zemljišču katastrska občina 1917 Šmartno v Tuhinju parcela 1117/7. Po odvzemu statusa javnega dobra postane to zemljišče last Občine
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0116/2021
Kamnik, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar
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KANAL

3216.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93
– ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – odl.
US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17,
21/18 – ZNOrg, 49/20 – ZIUZEOP), 44. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20), 6. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS,
št. 42/10, 21/18 – ZNOrg) in 14. člena Statuta 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

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem,
kulturo, mladino in šport Kanal
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja javni
zavod »Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal« (v
nadaljevanju: zavod).
(2) S tem odlokom ustanoviteljica ureja status javnega
zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna
vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja
zavoda.
2. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti sprejemanja akta
o ustanovitvi oziroma njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda, dajanja soglasja k
statutu zavoda, dajanja soglasja k spremembam ali razširitvam dejavnosti, dajanja soglasja k imenovanju in razrešitvi
direktorja zavoda, dajanja soglasja k zadolževanju zavoda,
dajanja soglasja k prometu z nepremičninami in k obremenjevanju nepremičnin s stvarnimi in drugimi pravicami izvršuje
Občinski svet Občine Kanal ob Soči, ostale pa izvršuje župan1
Občine Kanal ob Soči.
IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA
3. člen
(1) Ime zavoda: Zavod za turizem, kulturo, mladino in
šport Kanal.
(2) Skrajšano ime zavoda: ZTKMŠ Kanal.
(3) Sedež zavoda: Pionirska ulica 2, 5213 Kanal.
4. člen
(1) Zavod je pravna oseba javnega prava, s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa zakon in ta odlok.
(2) Zavod se vpiše v sodni register.
(3) Zavod ima in uporablja žig z imenom zavoda. Natančnejša oblika in vsebina žiga se določi s statutom zavoda.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
1 V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške

Uradni list Republike Slovenije
DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
(1) Zavod zagotavlja neodvisno turistično, kulturno in
športno delovanje in delo na področju mladine.
(2) Poglavitna dejavnost zavoda je trženje storitev in
produktov.
(3) Poslanstvo zavoda je učinkovitejša organizacija in
strokovno delo:
– na področju turizma za doseganje usmerjenega in
usklajenega razvoja turistične ponudbe, razvoj kakovostnih in
celovitih turističnih produktov, izkoriščanje naravnih potencialov, etnoloških in kulturnih posebnosti območja ter promocijo
turizma in prepoznavnost Občine Kanal ob Soči;
– na področju kulture za izvajanje programov in projektov,
posredovanje umetniške ustvarjalnosti vseh zvrsti umetnosti
skozi medije in vzgojno izobraževalne programe in vsebine,
namenjene otrokom in mladim;
– na področju mladine za zagotavljanje in spodbujanje
pogojev za razvoj mladinskega dela in izvajanja strategij, politik
in ukrepov, ki vplivajo na mlade;
– na področju športa za zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, ustvarjanje možnosti za
razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, kakovostnega in vrhunskega
športa in športa invalidov ter načrtovanje in vzdrževanje javnih
športnih objektov.
(4) Zavod opravlja dejavnosti v javnem interesu na način
in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
(5) Obseg dejavnosti zavoda se določi na podlagi letnega
programa dela in Strategije razvoja in trženja turizma Doline
Soče 2025+.
(6) Na področju turizma:
– izvaja strategijo razvoja turizma v turističnem območju
občine in širše in pri tem sodeluje z drugimi izvajalci strategije
razvoja turizma,
– upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem
turističnega pomena, prenesenega v upravljanje s strani ustanoviteljice,
– skrbi za razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture in
javnih površin, namenjenih za turizem in turistom,
– skrbi za razvoj novih in nadgradnjo obstoječih turističnih
proizvodov turističnega območja,
– organizira in izvaja turistične prireditve,
– koordinira turistične prireditve in programe drugih organizacij in društev, ki delujejo na območju občine,
– v njene aktivnosti spadajo tudi aktivnosti društev v
občini,
– izvaja informacijsko turistično dejavnost,
– promovira turistično ponudbo,
– ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven
odnos do turistov in turizma,
– soorganizira in vodi turistično vodenje na ravni turističnega območja občine in širše.
(7) Na področju kulture:
– organizira in izvaja kulturne, umetniške in družabne
prireditve,
– organizira in izvaja razstavno in galerijsko dejavnost,
– posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji
drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
– izvaja kinematografski program,
– organizira in izvaja posvetovanja, seminarje, predavanja, delavnice, sejme, plese, proslave in druge prireditve, ki
niso komercialne narave,
– načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih
programov ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,
– skrbi za kulturno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje
med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
– izvaja informativno in založniško dejavnost, namenjeno
izvajanju javne službe,
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– skrbi za dokumentiranje in arhiviranje prireditev,
– nudi tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
– upravlja z nepremičninami in opremo s področja kulture,
prenesenim v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
– daje pobude in predloge ustanoviteljici za načrtovanje,
obnovo, gradnjo in vzdrževanje javne kulturne infrastrukture,
– sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
– vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti ter programsko sodeluje z izvajalci s področja kulture izven
občine.
(8) Na področju mladine:
– izvaja programe neformalnega učenja in usposabljanja
ter programe večanja kompetenc mladih,
– skrbi za dostop mladih do trga delovne sile in razvoj
podjetnosti mladih,
– skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih,
– skrbi za zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih,
– spodbuja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zagotavlja sodelovanje mladih pri upravljanju javnih
zadev v družbi,
– skrbi za dostop mladih do kulturnih dobrin,
– spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost mladih.
(9) Na področju športa:
– upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali,
prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
– vzdržuje tehnično opremo, ki je v upravljanju zavoda,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in vzdrževanju
javnih športnih objektov v občini,
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz
javnih sredstev,
– spremlja in analizira naloge v športu,
– daje pobude in predloge ustanoviteljici za izboljšanje
stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za
ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
– sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje
pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih
rekreativnih prireditvah za mladino,
– načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu.
(10) Druge naloge oziroma dejavnosti, ki jih opravlja zavod, so:
– organizacija, priprava in izvedba prireditev komercialne
narave,
– prodaja turističnih storitev, lokalnih proizvodov in izdelkov domače obrti,
– koordinacija in povezovanje vseh akterjev na področju
turizma, kulture, mladine in športa v občini,
– aktivnosti društev v občini,
– izvajanje drugih dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne
dejavnosti zavoda,
– zbiranje, analiziranje in dajanje statističnih podatkov za
potrebe izvajanja javne službe,
– opravljanja drugih nalog v skladu z zakoni in drugimi
predpisi,
– izvajanje drugih dejavnosti po pooblastilu ustanovitelja.
6. člen
(1) Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela na podlagi programov ustanoviteljice in zavoda.
(2) Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so potrebne za njegov obstoj v zvezi z opravljanjem temeljnih dejav-
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nosti, vendar tako, da se najprej zagotovi nemoteno opravljanje
dejavnosti javne službe in da se ne obremenjuje osnovnega
namena objektov in naprav, s katerimi se zagotavlja dejavnost
javne službe.
(3) Zavod lahko doda ali spremeni dejavnosti le s soglasjem ustanovitelja.
7. člen
(1) Naloge iz 5. člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– C18.130 Priprava za tisk in objavo
– C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
– C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisov
– G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
– G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
– G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
– G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
– G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
– G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
– G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
– G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
– G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
s tekstilijami in obutvijo
– G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
– G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
– G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
– I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
obratov
– I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
– I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– I55.300 Dejavnost kampov, taborov
– I56.101 Restavracije in gostilne
– I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
– I56.103 Slaščičarne in kavarne
– I56.104 Začasni gostinski obrati
– I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– I56.290 Druga oskrba z jedmi
– I56.300 Strežba pijač
– J58.110 Izdajanje knjig
– J58.140 Izdajanje revij in periodike
– J58.190 Drugo založništvo
– J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
– J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
– J59.130 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih
oddaj
– J59.140 Kinematografska dejavnost
– J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezanih dejavnosti
– J63.120 Obratovanje spletnih portalov
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– J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
– J63.990 Drugo informiranje
– 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– L68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi
– M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
– M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
– M72.200 Raziskovanje in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
– M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
– M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
– M74.200 Fotografska dejavnost
– M74.300 Prevajanje in tolmačenje
– M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
– N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
– N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem ali zakup
– N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
– N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
– N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih pravic
– N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
– N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
– N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
– N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
– N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
zaposlovanja
– P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– Q88.910 Dnevno varstvo otrok
– R90.010 Umetniško uprizarjanje
– R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– R90.030 Umetniško ustvarjanje
– R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R91.011 Dejavnost knjižnic
– R91.012 Dejavnost arhivov
– R91.020 Dejavnost muzejev
– R91.030 Varstvo kulturne dediščine
– R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
– R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
– R93.110 Obratovanje športnih objektov
– R93.130 Obratovanje fitnes objektov
– R93.190 Druge športne dejavnosti
– R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
– R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
– S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
– S94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
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ORGANI ZAVODA
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.

8. člen

Svet zavoda
9. člen
(1) Svet zavoda sestavlja 9 članov, in sicer:
– štirje člani, predstavniki ustanoviteljice iz področja poznavanja dela zavoda, financ ali pravnih zadev, od tega mora
biti en član iz občinske uprave Občine Kanal ob Soči,
– en član zaposlenih, predstavnik delavcev zavoda,
– en član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja
turizma,
– en član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja
kulture,
– en član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja
mladine,
– en član, predstavnik zainteresirane javnosti s področja
športa.
(2) Mandat članov sveta zavoda je pet let in prične teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda. Po poteku mandata so člani
lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan v roku devetdesetih dni pred potekom mandata obvestiti ustanoviteljico o poteku
mandata članom sveta zavoda, ki jih imenuje ustanoviteljica.
(3) Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor najpozneje v
roku 30 dni od imenovanja oziroma izvolitve večine članov
sveta. Na prvi seji člani izmed predstavnikov ustanoviteljice
izvolijo predsednika in izmed sebe namestnika sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov. Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet
zavoda s svojim poslovnikom.
10. člen
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo zaposleni v zavodu
na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe.
11. člen
Predstavnike zainteresirane javnosti s področja turizma,
kulture, mladine in športa na poziv župana predlaga zainteresirana javnost in ju imenuje ustanoviteljica.
12. člen
Naloge sveta zavoda:
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
– sprejema druge splošne akte zavoda, ki jih po tem odloku ne sprejema direktor,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda na vseh
področjih delovanja zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– sprejema letno poročilo,
– daje soglasje k programskim in razvojnim dokumentom
zavoda, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav
in nadzira njihovo izvajanje,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– imenuje strokovni svet zavoda,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– imenuje revizorja, če se svet zavoda odloči za revizijo
računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, ki jih
zagotavlja zavod,
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– v soglasju z ustanoviteljico odloča o zadolževanju zavoda,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje ustanoviteljici in direktorju mnenja, predloge in
pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
zavoda,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem
odlokom in splošnimi akti zavoda.
13. člen
(1) Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma oziroma treh sej od štirih sklicanih,
– ne opravlja svojih nalog,
– ne zastopa interesov, zaradi katerih je bil imenovan,
– v njegovem delovanju obstoji konflikt med zasebnim
interesom (poslovne dejavnosti ali poklica) in interesi zavoda,
– ne ravna v skladu s predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem
postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Direktor
14. člen
(1) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
(2) Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh
članov sveta na podlagi javnega razpisa. Mandat direktorja
traja pet let in je lahko ponovno imenovan.
(3) Pred imenovanjem direktorja svet zavoda pridobi soglasje ustanoviteljice in mnenje strokovnega sveta. Če soglasje
oziroma mnenje ni podano v roku 60 dni, se šteje, da je soglasje oziroma mnenje pozitivno. Soglasje in mnenje se nanašajo
na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed
tistih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
(4) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi predsednik sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja
mandata.
15. člen
(1) Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje javnega
zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– pripravi predlog cen javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja
v zvezi z delovanjem zavoda, razen če ni s tem odlokom ali
drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanoviteljica oziroma svet zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki
lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– opravlja druga dela in naloge, določene s tem odlokom
in drugimi predpisi.
(2) K aktom od druge do osme alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda. K aktu o sistemizaciji delovnih
mest daje soglasje tudi ustanoviteljica.
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16. člen
(1) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo
vestnega gospodarstvenika.
(2) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah in najemnih pogodbah, za katere
je potreben sklep sveta zavoda;
– pogodb, ki se nanašajo na promet z nepremičninami in
obremenjevanje le-tega s stvarnimi in drugimi pravicami, za kar
je potrebno soglasje ustanoviteljice;
– pogodb o zadolževanju, za kar je potreben sklep sveta
zavoda in soglasje ustanoviteljice;
– v primeru, ko svet zavoda s sklepom omeji pooblastila
direktorju za sklepanje pravnih poslov.
(3) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili
v skladu z aktoma o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest.
17. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali
specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi ali magistrsko
izobrazbo (druga bolonjska stopnja),
– ima 3 leta delovnih izkušenj zahtevane stopnje izobrazbe ali 3 leta delovnih izkušenj na področju delovanja zavoda,
– znanje slovenskega jezika visoke ravni,
– da obvlada vsaj en svetovni jezik,
– druge pogoje, ki jih določi statut zavoda.
(2) Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno
obdobje.
18. člen
(1) Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov
zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Svet zavoda lahko direktorja predčasno razreši:
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katerih je
zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva,
– na predlog pristojne komisije občinskega sveta v primerih, ko prihaja do škodljivega delovanja za zavod ali občinsko
premoženje.
(3) Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati
možnost, da se o njih izjavi.
Strokovni svet
19. člen
(1) Strokovni organ zavoda je strokovni svet.
(2) Strokovni svet ima na svojem področju naslednje
naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje mnenja, predloge in pobude za reševanje teh
vprašanj,
– sodeluje pri pripravi strateškega načrta in programa
dela zavoda,
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– daje predhodno mnenje svetu zavoda k imenovanju in
razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
javnega zavoda.
(3) Strokovni svet ima pet članov.
(4) Člani strokovnega sveta so posamezniki, ki s svojimi strokovnimi izkušnjami prispevajo k boljšemu delovanju
zavoda.
(5) Sestavo strokovnega sveta, postopek imenovanja članov, trajanje mandata in način dela strokovnega sveta se določi
v statutu zavoda.
SREDSTVA ZA DELO
20. člen
(1) Za izvajanje dejavnosti javne službe ustanoviteljica zavodu zagotavlja sredstva za delovanje (stroški dela, programski
materialni stroški, splošni stroški delovanja) ter prostore in
opremo.
(2) Zavod upravlja s stvarnim premoženjem, ki mu ga v
upravljanje prenese ustanoviteljica skladno z veljavno zakonodajo in ki je last ustanoviteljice.
VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA
21. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega in evropskega proračuna in drugih javnih
virov,
– z vstopninami in najemninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov pokroviteljev, z darili, sofinanciranji projektov iz domačih in tujih virov ter iz virov na način in pod
pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
(2) Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe, določenih s tem odlokom v
skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi
akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanoviteljice zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda.
(3) Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati
ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe
od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu.
(4) Za zagotavljanje namenske porabe proračunskih sredstev zavod v poslovnih knjigah zagotavlja tudi ločeno spremljanje poslovanja javne službe s področja turizma, kulture, športa
in mladine.
NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
22. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže
pri opravljanju svojih osnovnih dejavnosti, sme zavod uporabiti
le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem soglasju svata zavoda.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda, opredeljenih
v tem odloku, odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po
predhodnem mnenju sveta zavoda. Ustanoviteljica krije primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanovitelj pa
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ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po
zakonu in po sprejetem letnem programu financira ustanoviteljica. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in
v skladu s sprejetimi programi.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
23. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja
za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih ima v lasti.
(2) Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
z vsemi sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last
ustanoviteljice.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM
24. člen
(1) Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta zavoda s plani in programi ustanoviteljice,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje soglasje k zadolževanju zavoda,
– daje soglasje k prometu z nepremičninami in k obremenjevanju nepremičnin s stvarnimi in drugimi pravicami,
– vodi evidenco nepremičnin, zemljišč in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljico o rezultatih poslovanja najmanj enkrat letno ter dajati druge podatke o
poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo vseh organov
ustanoviteljice posredovati podatke, potrebne za nadzor,
spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
(3) Zavod je dolžan pravočasno pripraviti program dela
in finančni načrt in ju pravočasno posredovati ustanoviteljici.
ODGOVORNOST USTANOVITELJICE
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine vrednosti sredstev, ki se v tekočem
letu zagotavljajo v proračunu ustanoviteljice za opravljanje
dejavnosti zavoda. Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti
zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za
druge naročnike.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA
26. člen
(1) Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organe, njihove pristojnosti in način odločanj ter druga
vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
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(2) Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, organizacija dela,
sistemizacija delovnih mest in druga vprašanja, pomembna za
delovanje zavoda.
(3) Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom, drugimi
predpisi in tem odlokom.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Do imenovanja direktorja zavoda župan Občine Kanal
ob Soči najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve tega
odloka s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda,
vendar največ za eno leto oziroma do sklenitve pogodbe o
zaposlitvi direktorja zavoda. Pogodbo o zaposlitvi z vršilcem
dolžnosti direktorja zavoda sklene župan.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja je v tridesetih dneh od
imenovanja oziroma z roki iz 9. člena tega odloka dolžan sklicati sejo sveta zavoda. Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je
pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljice opravi vse
potrebno za začetek dela zavoda, vpis zavoda v sodni register
ter sklic prve seje sveta zavoda. Do imenovanja predstavnika
delavcev v svet zavoda, svet deluje in sprejema odločitve v
sestavi članov sveta predstavnikov ustanoviteljice in predstavnikov uporabnikov.
(3) Statut zavoda sprejme svet zavoda najkasneje v treh
mesecih od konstituiranja.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2021-15
Kanal ob Soči, dne 29. septembra 2021
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

Št.

3217.

163 / 15. 10. 2021 /

Stran

9509

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kanal ob Soči

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in
109/10 – ZCes-1), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest
in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list
RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) in 16. člena Statuta
Občine Kanal ob Soči (Uradna objava, časopis Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08)
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 19. seji dne 29. 9. 2021
sprejme

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Kanal ob Soči
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje
(s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in ceste med
naselji v Občini Kanal ob Soči in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih Kanal in Deskle z uvedenim uličnim
sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

– lokalne ceste (LC)
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cesta

Odsek

Potek

163010
163020
163030
163040
163050
163060
163080
163090

163011
163021
163031
163041
163051
163061
163081
163091

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

163100
163110
163120
163130
163140
163150
163160
163170
163180
163190
163200
163210

163101
163111
163121
163131
163141
163151
163161
163171
163181
163191
163201
163211

Kambreško-Podklanc
Kambreško-G. Nekovo
Korada-meja Brda
Doblar-Osredek-Pušno
Ajba-Preval
Lig-Markiči-Ukanje
Lig-Korada
Ložice-Goljevica-Kamenca
nad Ložicami
Plave-Zamedveje-Vrtače
Plave, Žel. p.-Sv. Ahacij
Kanal-Krstenica-Anhovo
Rodež-Anh.-Ložice-Plave
Skale-Anhovo
Zagora-Preški Vrh
Kanalski Vrh-Morsko
Drašček-Kanalski Vrh
Kanal-Križev Breg
Ročinj-Doblar Žel. p.- Avče
Senica-Kal nad Kanalom
Zabrdo-Ilovica-Murovci

Z HŠ 11
C R3 606
C 20110
C R3 605
C R3 604
C R3 606
C 163030
Z HŠ 2

Dolžina
[m]
3.239
4.576
2.663
7.020
3.317
4.621
5.186
4.633

Namen
uporabe
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

C 163080
C R3 612
C 163130
C R3-612
C 163120
C 284100
C G2-103
C 163160
C 284010
C 163180
C 163180
C 163180

7.810
1.513
3.875
4.348
1.882
7.195
6.540
6.387
18.498
2.072
9.490
3.494

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Začetek

Konec

C R3 605
C R3 604
C 163080
C G2 103
C G2 103
C R3 606
C R3 606
C 163130
C 163130
C R3 612
C R3 606
C G2-103
C 163120
C G2 103
C 284030
C 163180
C G2 103
C G2 103
C 163180
C 163180

Dolžina v sos.
občinah [m]

Tolmin 1.194

N. Gorica 4.009

Stran

9510 /

Št.

163 / 15. 10. 2021

Zap.
št.
21.
22.

163220
163230

163221 Trščaki-Zalom-Cvetrež
163231 Britof – državna meja

23.
24.
25.
26.
27.

163260
284020
284030
420100
420130

163261
284023
284032
420101
420131

Cesta

Odsek

Potek

Debenje-Zapotok
Mrcinje-Kanalski vrh
Bate-Kanalski vrh
Volčanski Ruti-Vogrinki
Kanalski lom-Cvetrež

Uradni list Republike Slovenije
Začetek

Konec

C 163180
R3 606, odsek 5703
C 163080
O 284022
O 284031
C G2-103
C G2-102

C 163200
državna
meja
Z HŠ 6
C 163160
C 163160
C R3-605
C 163220
Skupaj

Dolžina
[m]
5.569
530

Namen
uporabe
vsa vozila
vsa vozila

3.342
2.809
2.522
355
1.805
125.291

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Dolžina v sos.
občinah [m]

N. Gorica 2.741
N. Gorica 2.075
Tolmin 7.948
Tolmin 9.960

5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so
razvrščene v podkategorije:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Dolžina
[m]
1.165
445
759
340
201
231
179
229
43
161
307
250
127
328
268
214
128
179
71
5.625

Namen
uporabe
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Dolžina v sos.
občinah

Dolžina
[m]
Z HŠ 1
1.733
Z HŠ 7
1.000
Z HŠ 43
608
Z HŠ 5
776
Z HŠ 6
579
Z karavla
1.109
Z HŠ 5
554
Z HŠ 13
2.031
Z cerkev
603
Z HŠ 36
2.602
Z HŠ 1
2.368
Z HŠ 1
839
Z HŠ 4
696
Z HŠ 21
1.183
Z Velendol
728
Z HŠ 4
1.915
državna
118
meja
Z HŠ 8
549

Namen
uporabe
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Dolžina v sos.
občinah

Cesta

Odsek

Potek

Začetek

Konec

163310
163320
163340
163350
163360
163370
163380
163390
163400
163410
163420
163430
163460
163540
163550
163640
163650
163670
163680

163311
163321
163341
163351
163361
163371
163381
163391
163401
163411
163421
163431
163461
163541
163551
163641
163651
163671
163681

Deskle Gorenje Deskle
Deskle Gregorčičeva u. talcev
Kanal Gregorčičeva u.
Kanal Kolodvorska ulica
Deskle most čez Sočo
Kanal Grajska ulica
Kanal Grajska ulica
Kanal Partizanska ulica
Kanal Kontrada
Kanal Kidričeva (Bajer)
Kanal Vojkova ulica
Deskle Cesta ob Soči
Globno
Kanal Čargova ulica
Kanal Grajska cesta
Gor. Deskle Bevkova u.
Gor. Deskle Bevkova u.
Deskle Srebrničeva ulica
Kanal Pionirska ulica

C G2-103
C G2-103
C G2-103
C R3-606
C G2-103
C 163340
C 163340
C 163180
C G2-103
C G2-103
C G2-103
C 163320
C G2-103
C 163340
C 163340
C 163310
C 163310
C G2-103
C 163180

C 663640
C 163360
C 163370
C 664170
C 163130
Z HŠ 29
Z HŠ 14
Z HŠ 26
Z HŠ 7
Z HŠ 1a
C G2-103
C 163320
C G2-103
Z HŠ 17
Z HŠ 52
C 163310
Z HŠ 45
C G2-103
Z HŠ 12
Skupaj

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cesta

Odsek

Potek

663010
663020
663030
663050
663060
663080
663090
663100
663110
663130
663140
663160
663170
663180
663190
663240
663210

663011
663021
663031
663051
663061
663081
663091
663101
663111
663131
663141
663161
663171
663181
663191
663241
663211

Goderno-Ravna
Srednje-Avško-Jazna
odcep Dolina
odcep Bevčarji
odcep Močila
odcep-Melinki-karavla
odcep Bajti
Ajba-Potravno
odcep Sv. Peter
Doblar-Mačk-Matic
odcep D. Nekovo
Filej-Kračice
Ukanje-Želinje
odcep Kostanjevica
odcep Velendol
Krstenica-Jesen
Mišček-državna meja

18.

663290

663291 Paljevo-Koča

Začetek
C 163080
C R3-605
C 163040
C R3-604
C R3-604
C R3-606
C 163060
C 163050
C 163050
C 163040
C R3-606
C R3-606
C 163060
C R3-604
C R3-606
C 163120
R3 606, odsek 5703
C 663720

Konec

vsa vozila

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
19.

663360

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Cesta

Odsek

Potek

Št.

163 / 15. 10. 2021 /
Dolžina
[m]
3.402

Namen
uporabe
vsa vozila

234
214
1.335
1.571
1.095
139
379
471
1.075
661
525
399
1.043
942
893
229
1.618
207
2.538
3.110
358
40
376
324
523
531
453
403
5.516

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

3.776
1.541
743
822
225
170
587
554
331
912
1.683
1.269
159
403
558
1.079
247
238

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Z črpal.

488

vsa vozila

C 163140
C 163120
C R3-606
Z HŠ 7
Z HŠ 1
Z ČN

392
317
289
266
558
269

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Začetek

Konec

663361 Morsko-Kuk

C 163160

663370
663380
663420
663430
663450
663460
663500
663510
663520
663530
663540
663550
663560
663570
663580
663580
663590
663600
663620
663630
663630
663650
663660
663670
663680
663690
663700
663710
663720

663371
663381
663421
663431
663451
663461
663501
663511
663521
663531
663541
663551
663561
663571
663581
663582
663591
663601
663621
663631
663632
663651
663661
663671
663681
663691
663701
663711
663721

odcep Loga I
odcep-Loga II
odcep Avšje
Seniški Breg Zatrebež
odcep Široka Njiva
odcep Zavrh
odcep Bizjaki
odcep Gabrovec-Breg
odcep Dol
Lipce
Odcep Koren
Žable
Zabrdo-Gomilnica
odcep Bukovci
Murovci-Pertovti
odcep Murovci
Okroglo-Hum
odcep Kačja Draga
odcep Bremec
Avče-D. Avšček-G. Avšček
odcep Avče
Deskle Globno
odcep Potok-Potok
odcep Ajba
odcep nova Ajba
Odcep stara Levpa
Kal nad Kanalom
Odcep Morsko
Plave-Paljevo-Baske

C 163180
C 163180
C 163180
C 163200
C 163200
C 163200
C 163180
C 163180
C 163180
C 163200
C 420130
C 163210
C 163210
C 163210
C 163210
O 663581
C 163180
C 163180
C 163220
C 163180
O 663631
C G2-103
C G2-103
C G2-103
C G2-103
C 163180
C 163180
C 163160
C G2-103

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

663730
663740
663750
663760
663770
663780
663790
663820
663860
663980
664000
664010
664020
664030
664040
664050
664060
664070

663731
663741
663751
663761
663771
663781
663791
663821
663861
663981
664001
664011
664021
664031
664041
664051
664061
664071

C 163190
C 163030
C 163200
C 163200
C 163130
C 163090
C 163140
C G2-103
C 163180
C 163220
C 163010
C 163010
C 163550
C 163180
C 663420
C 420130
C 664180
C 163110

67.

664080

664081

C 163110

68.
69.
70.
71.
72.
73.

664090
664100
664110
664120
664130
664140

664091
664101
664111
664121
664131
664141

Spodnji Log
Korada-Žarščina
Seniški Breg Zatrebež
Hoje-Črni Kras
Ložice
Ložice
odcep Gorenje polje
Rodež-G. Deskle
odcep Krajc
Odcep Podgozd
Rog-Zarog
odcep Kosi
Kanal Grad – pečno
odcep Bodrež
odcep Škodniki
odcep Vetrnik
odcep Gorjanc
Prilesje pri Plavah-odcep
pokopališče
Prilesje pri Plavah-odcep
črpališče
Vodarna Močila
Gorenja vas
odcep Čolnica
Gorenje Nekovo
odcep Brdo
Močila

občinska
meja
Z HŠ 31
Z HŠ 28
Z HŠ 8
Z HŠ 43
Z HŠ 45
Z HŠ 73
Z HŠ 53
Z HŠ 102
C 163200
Z HŠ 189
Z HŠ 182
Z HŠ 18
Z HŠ 1
Z HŠ 28
C 284010
C 163180
Z HŠ 76
Z HŠ 160
Z HŠ 197
Z HŠ 101
Z HŠ 89
Z HŠ 44
Z HŠ 25
Z HŠ 20
C 163050
Z HŠ 26
C 163200
Z HŠ 54
občinska
meja
Z k.ces.
Z HŠ 2
Z HŠ 40
Z HŠ 196
C 163090
C 663770
C 163140
C 163310
Z HŠ 36
Z HŠ 62
Z HŠ 1
Z Kosi
Z HŠ 50
C 163180
Z HŠ 20
Z hiša
Z HŠ 16
Z pokop.

C 163140
C 163120
C R3-606
C 163020
C R3-604
C 163140

Stran

9511

Dolžina v sos.
občinah

Stran

9512 /

Št.

Zap.
št.
74.

664150

75.
76.
77.
78.
79.
80.

Cesta

163 / 15. 10. 2021
Odsek

Potek

Uradni list Republike Slovenije
Začetek

Konec

664151 Kanal Grajska cesta

C 163550

664160
664170
664180
920540
663470
664190

664161
664171
664181
920541
663471
664191

C 163120
C 163350
C G2-103
C 420130
C 163200
C 163080

81.

664210

664211 odcep Vodice

C 163150

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

664220
664230
664240
664250
664260
664270
664270
664280
664290
664290
664290
664290
664290

664221
664231
664241
664251
664261
664271
664272
664281
664291
664292
664293
664294
664295

C R3-5701
C 163200
C 163060
C 663690
C 663500
O 664272
C R2-612
C G2-103
C 664280
O 663652
O 663653
O 663653
O 663653

Z p.
št. 317/2
Z HŠ 22
Z HŠ 19
Z HŠ 12
C 163200
Z HŠ 54
Pokopališče
občinska
meja
Z HŠ 71H
Z HŠ 74
C 163060
C 663690
Z HŠ 39
C 163100
C 163130
C 163310
Z igrišč
Z HŠ 12
Z HŠ 2
Z HŠ 3
Z HŠ 3
Skupaj

Anhovo Robidni breg
Kolodvorska ulica, Kanal
Rodež-Lastvin.-Terčelj
Kanalski Lom-Testeni
odcep Robi
Lig-cerkev

Ročinj-Rčišče
Testeni-Košenija
Markiči
odcep Levpa
odcep Grašče
Plave-ob železnici
Plave
Deskle-Grlevšče
Deskle Ul. P. Skalarja
Deskle Ulica talcev
Deskle Ulica talcev
Deskle Črnce
Deskle Zalog

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom,
sta bila v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in
109/10 – ZCes-1) pridobljena pozitivna mnenja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-216 (507)
z dne 7. 7. 2020, št. 37162-3/2021-189 (509) z dne 24. 5. 2021
in št. 37162-3/2021-301 (509) z dne 2. 7. 2021.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni
list RS, št. 103/09) ter Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS,
št. 60/13).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2021-21
Kanal ob Soči, dne 29. septembra 2021
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

3218.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih
komunalnh čistilnih naprav na območju
Občine Kanal ob Soči

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na
19. redni seji dne 27. 9. 2021 sprejel

Dolžina
[m]
462

Namen
uporabe
vsa vozila

609
300
736
701
864
437

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

1.593

vsa vozila

114
1.023
328
356
888
472
651
2.893
399
199
147
66
72
81.781

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

Dolžina v sos.
občinah

Tolmin 2.257

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju nakupa
malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Kanal ob Soči
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 70/19).
2. člen
Spremeni se 2. člen pravilnika, tako da se glasi:
»Upravičenci dodelitve subvencij so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Kanal ob Soči, ki so
lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih
stavb na območju aglomeracij, določenih s tem pravilnikom in
imajo v stavbi za katero se MKČN vgrajuje prijavljeno stalno
prebivališče (v nadaljevanju: upravičenci). Do subvencije niso
upravičene pravne osebe.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza
onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.«
3. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 3. člena pravilnika
iz »Občina subvencionira nakup MKČN velikosti do 50 PE za
stalno naseljene stanovanjske stavbe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje« v »Občina subvencionira nakup MKČN velikosti do
50 PE za stalno naseljene stanovanjske stavbe, v katerih imajo
upravičenci dodelitve subvencij prijavljeno stalno prebivališče«.
4. člen
Spremeni se 8. člen pravilnika, tako da se glasi:
»Medsebojne pravice in obveznosti med upravičencem
ter Občino Kanal ob Soči se določijo s pogodbo.
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Subvencija se upravičencu izplača, ko dostavi poročilo o
1. zagonu MKČN, potrjeno s strani pooblaščenega serviserja.
Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do 10. 11. tekočega leta, pošljejo upravičenci podpisano pogodbo o dodelitvi
nepovratnih finančnih sredstev na Občino Kanal ob Soči. Nakazilo subvencije se upravičencu izplača 30. dan od podpisa
pogodbe.«
5. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2021-17
Kanal ob Soči, dne 27. septembra 2021
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

KRANJ
3219.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole
Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno
besedilo – UPB2)

Na podlagi 131. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 44/21 – UPB2) je mestni svet
na 28. redni seji dne, 29. 9. 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 97/11 z dne 2. 12. 2011)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 39/13 z dne 6. 5. 2013)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 9/16 z dne 12. 2. 2016)
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka
Kranj (Uradni list RS, št. 89/20 z dne 19. 6. 2020)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021).
Št. 600-202/2021-2-(40/30/03)
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
(uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj, s sedežem Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni
vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje
Osnovna šola Simona Jenka Kranj (v nadaljevanju: zavod).
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II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Simona Jenka Kranj.
Sedež zavoda: Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj.
V sestavo zavoda poleg matične šole na naslovu sedeža
zavoda sodijo tudi:
– Podružnična šola Goriče,
– Podružnična šola Trstenik,
– oddelki vrtca za izvajanje predšolske vzgoje na matični
šoli na naslovu UL. XXXI. divizije 7a, Kranj.
3. člen
Zavodu se za opravljanje dejavnosti osnovnošolske vzgoje v upravljanje prenese nepremičnine na naslovih Srednja vas
– Goriče 1, Golnik (Podružnična šola Goriče) in Trstenik 39,
Golnik (Podružnična šola Trstenik), ter za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje nepremičnino na
naslovu Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj (matična stavba).
Zemljiškoknjižni podatki o nepremičninah, ki jih ustanovitelj prenese v upravljanje zavodu, so opredeljeni v posebnem
sklepu župana Mestne občine Kranj.
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in
pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način
varovanja in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje
odgovorni.
III. DEJAVNOST ZAVODA IN ŠOLSKI OKOLIŠ
5. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– A/01.490 – reja drugih živali,
– C/18.120 – drugo tiskanje,
– C/18.200 – razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– C/33.120 – popravila strojev in naprav,
– C/33.130 – popravila elektronskih in optičnih naprav,
– C/33.140 – popravila električnih naprav,
– C/33.170 – popravila in vzdrževanje drugih prevoznih
sredstev,
– C/33.190 – popravila drugih naprav,
– E/38.110 – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
– G/47.621 – trgovina na drobno s časopisi in revijami,
– G/47.622 – trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
potrebščinami,
– G/47.8 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
– G/47.9 – trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic,
– H/49.39 – drug kopenski potniški promet,
– H/52.210 – spremljajoče storitvene dejavnosti
v kopenskem prometu,
– I/55.201 – počitniški domovi in letovišča,
– I/56.1 – dejavnost restavracij in druga strežba jedi,
– I/56.2 – priložnostna priprava in dostava jedi ter druga
oskrba z jedmi,
– J/58.110 – izdajanje knjig,
– J/58.130 – izdajanje časopisov,
– J/58.140 – Izdajanje revij in druge periodike,
– J/59.2 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– J/62.030 – upravljanje računalniških naprav in sistemov,
– J/62.09 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– J/63.110 – obdelovanje podatkov in s tem povezane
dejavnosti,
– J/63.990 – drugo informiranje,
– K/64.9 – dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
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– K/64.300 – dejavnost skrbniških in drugih skladov ter
podobnih finančnih subjektov,
– L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– M/69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje,
– M/73.1 – oglaševanje,
– M/74.200 – fotografska dejavnost,
– M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,
– M/74.90 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
– N/77.11 – dajanje lahkih motornih vozil v najem in
zakup,
– N/77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N/77.220 – dajanje videokaset in plošč v najem,
– N/77.29 – dajanje drugih izdelkov za široko rabo
v najem in zakup,
– N/77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
– N/77.390 – dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
– N/77.400 – dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine
v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
– N/81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– N/81.210 – splošno čiščenje stavb,
– N/81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
– N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
– N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85.100 – predšolska vzgoja,
– P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
– P/85.5 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje,
– P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P/85.530 – dejavnost vozniških šol,
– P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– Q/88.910 – dnevno varstvo otrok,
– R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
– R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/91.011 – dejavnost knjižnic,
– R/91.020 – dejavnost muzejev,
– R/93.21 – dejavnost zabaviščnih parkov,
– R/93.110 – obratovanje športnih objektov,
– R/93.190 – druge športne dejavnosti,
– R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas,
– S/94.1 – dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj,
– S/95.1 – popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav,
– S/95.220 – popravila gospodinjskih in hišnih naprav in
opreme,
– S/95.240 – popravila pohištva,
– S/95.290 – popravila drugih osebnih ali gospodinjskih
izdelkov,
– S/96.090 – druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
6. člen
Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– C/18.200 – razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– C/33.120 – popravilo strojev in naprav,
– C/33.130 – popravila elektronskih in optičnih naprav,
– E/38.110 – zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
– I/55.201 – počitniški domovi in letovišča,
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– I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
– I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
– I/63.110 – obdelovanje podatkov in s tem povezane
dejavnosti,
– J/58.110 – izdajanje knjig,
– J/58.130 – izdajanje časopisov,
– J/58.140 – izdajanje revij in druge periodike,
– J/59.2 – snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
muzikalij,
– L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– M/69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje,
– N/77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N/77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
– N/81.100 – vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– N/81.210 – splošno čiščenje stavb,
– N/81.300 – urejanje in vzdrževanje zelenih površin
in okolice,
– N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
– N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P/85.530 – dejavnost vozniških šol,
– P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/93.110 – obratovanje športnih objektov,
– R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas, kot tržne dejavnosti.
7. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in
program za predšolske otroke, ki sta sprejeta na način in po
postopku določenem z zakonom.
8. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen
z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa
osnovnošolskega izobraževanja je skupaj 33 oddelkov, za matično šolo 23 oddelkov, za Podružnično šolo Goriče 5 oddelkov
in za Podružnično šolo Trstenik 5 oddelkov.
Šolski okoliš je opredeljen s prostorskimi okoliši Registra
prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije, Območna geodetska uprava Kranj, kjer je mogoče
dobiti izsek ustreznega kartografskega prikaza z opisom vsebine prostorskih okolišev. Prikaz šolskega okoliša šole (matične
in podružničnih šol) je kot priloga sestavni del tega odloka.
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolski vzgoji. Zmogljivost zavoda za izvedbo programa predšolske
vzgoje so trije oddelki vrtca pri matični šoli.
10. člen
Šolski okoliš Osnovne šole Simona Jenka Kranj, to je
območje, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok
razporejen v to šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:
– Del naselja (014) Kranj: 0087, 0088, 0089, 0090, 0091,
0092, 0093, 0094, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103,
0104, 0115, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 329.
– Cela naselja – (041) Tenetiše: 0223, 0224, 0225, 0226;
(016) Letenice: 0227, 0228; (008) Goriče: 0229, 0230; (007)
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Golnik: 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0297; (035)
Srednja vas – Goriče: 0238; (023) Pangeršica: 0239; (042)
Trstenik: 0240, 0311; (005) Čadovlje: 0241; (047) Žablje: 0242;
(001) Babni vrt: 0243; (027) Povlje: 0244: (044) Zalog: 0245.
Matična šola obsega naslednje ulice in hišne številke dela
naselja (014) Kranj:
– Begunjska ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15;
– Bertoncljeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
– Bleiweisova cesta 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 60, 62,
68, 70, 72, 74, 76, 78, 86, 88, 90, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
106, 108, 110, 112;
– Cesta Kokrškega odreda 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13,
13A, 14, 14A, 14B, 14C, 014D, 14E, 14F, 15, 15A, 16, 17, 17B,
18, 19, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25A, 25B, 25C, 25D,
26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42A, 44;
– Cesta na Rupo 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 67,
69, 85, 87;
– Kebetova ulica 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 33, 35;
– Kopališka ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17;
– Mandeljčeva pot 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7,
7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
– Mencingerjeva ulica 1, 3, 5;
– Mlakarjeva ulica 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;
– Mrakova ulica 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
– Oldhamska cesta 1, 1A, 3, 5, 7, 9;
– Partizanska cesta 15, 17, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 34A, 34B,
35, 35A, 35B, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43, 43A, 44, 45,
47, 48, 49;
– Rupa 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 23A, 23B, 23C, 24, 25, 26,
26A, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 30C, 30D, 31, 31A, 31B,
31C, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 33A, 34, 35, 35A, 36, 36A, 37, 38,
38A, 40, 44, 45, 51, 52;
– Šorlijeva ulica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
– Ulica mladinskih brigad: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 16, 18, 20;
– Ulica XXXI. divizije 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50;
– Valjavčeva ulica 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
– Vidmarjeva ulica 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;
– Zoisova ulica 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
Podružnična šola Goriče za razredno stopnjo obsega
naslednja cela naselja:
– Golnik (007),
– Goriče (008),
– Letenice (016),
– Srednja vas – Goriče (035),
– Zalog (044).
Podružnična šola Trstenik za razredno stopnjo obsega
naslednja cela naselja:
– Babni vrt (001),
– Čadovlje (005),
– Pangršica (023),
– Povlje (027),
– Tenetiše (041),
– Trstenik (042),
– Žablje (047).
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IV. ORGANI ZAVODA
11. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi šole in vrtca
– svet staršev šole in vrtca.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s
pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda.
Organi vrtca so:
– vzgojiteljski zbor
– strokovni aktivi
– svet staršev.
12. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda šteje 11 članov, in sicer:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Člani so lahko
ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Pri predstavnikih staršev je mandat vezan na čas, dokler
je njihov otrok vključen v zavod, pri predstavnikih delavcev
zavoda pa na njihovo delovno razmerje v zavodu.
Postopek imenovanja oziroma volitev se prične največ 90
in najmanj 60 dni pred potekom mandata dosedanjim članom.
O pričetku postopka sprejme svet zavoda sklep, s katerim sezani zbor delavcev, predsednika sveta staršev in ustanovitelja,
ki ga pozove k imenovanju svojih predstavnikov. Hkrati sprejme sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev zavoda in
staršev, s katerim določi dan volitev, število članov sveta, ki se
volijo iz posameznih enot zavoda in imenuje volilno komisijo.
Sklep o razpisu volitev mora biti javno objavljen v zavodu.
Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata
sveta zavoda.
Če svet zavoda ne sprejme sklepov iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku, določenim s prejšnjim odstavkom, to stori
ravnatelj zavoda.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine
Kranj skladno s svojimi akti. Predstavnike ustanovitelja imenuje
v roku 60 dni od prejema sklepa o pričetku postopka imenovanja oziroma volitev v svet zavoda.
12.a člen
Predstavnike delavcev zavoda vodijo in razrešujejo delavci zavoda po postopku, določenem s tem odlokom, pravili
oziroma drugimi splošnimi akti zavoda. Tri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed delavcev matične osnovne šole,
enega izmed delavcev podružnic in enega izmed delavcev
vrtca. Pravico voliti in biti izvoljen imajo vsi delavci šole razen
ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev
za člane sveta zavoda imajo učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor in
najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo
biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi pisnimi
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. Kandidate
za predstavnike delavcev v svetu zavoda predlagajo in volijo
ločeno delavci matične šole, delavci podružnic in delavci enot
vrtca.
12.b člen
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo
starši na svetu staršev po postopku, določenem v tem odloku in
pravili oziroma drugimi splošnimi akti zavoda. Izmed predstavnikov sveta staršev šole se v svet zavoda izvoli enega predstavnika staršev matične šole in enega predstavnika staršev
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podružničnih šol, enega predstavnika staršev v svet zavoda
pa izvolijo izmed svojih članov predstavniki staršev v svetu
staršev vrtca. Vsak član sveta staršev ali starši posameznega
oddelka šole ali vrtca na podlagi sklepa, ki ga starši sprejmejo
na oddelčnem sestanku z večino glasov navzočih staršev,
lahko predlaga kandidata za člana sveta zavoda. Predlogu
kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne
izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
12.c člen
Svet zavoda imenuje volilno komisijo, ki jo sestavljajo
predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije morajo k imenovanju podati pisno soglasje. Člani volilne
komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane
sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
Volilna komisija skrbi za zakonitost in pravilen potek volitev, potrjuje kandidature, sestavlja liste kandidatov, opravlja in
neposredno vodi tehnično delo v zvezi z volitvami in glasovanje
na volišču ter ugotavlja rezultat glasovanja, ga razglasi in poda
poročilo o poteku volitev. Volilna komisija o načinu svojega dela
lahko sprejme rokovnik volilnih opravil.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Glasovnice
so ločene za predstavnike sveta staršev in predstavnike delavcev zavoda matične šole, podružnične šole in vrtca.
Na glasovnici se ločeno navedejo imena kandidatov iz
matične, podružničnih šol in vrtcev po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se
obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za
katerega se glasuje.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je
potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica
volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili najvišje
število glasov. Če sta dva kandidata ali več kandidatov dobili
enako število glasov, se glasovanje ponovi. Če se situacija
ponovi, odloči žreb, ki ga izvede volilna komisija.
Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je določeno v
prejšnjem odstavku, se volitve ponovijo. V ponovljenih volitvah
so izvoljeni kandidati, ki dobijo večino glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa v petih dneh po opravljenih volitvah izdela poročilo, ki ga
objavi na običajnem oglasnem mestu v zavodu in ga predloži
predsedniku sveta šole in ravnatelju.
13. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom
in drugimi akti, še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni in periodični
račun,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenja in predloge o posameznih
vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje
in financiranje nadstandardnih storitev,
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– sprejema program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in proizvodov,
ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem aktom.
14. člen
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju
vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve
predsednika sveta zavoda najstarejši član sveta zavoda.
15. člen
Članu sveta zavoda preneha mandat pred pretekom
dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– sam zahteva razrešitev,
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– je razrešen.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet zavoda
prejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje
pristojni organ.
Svet zavoda na podlagi sklepa organa, pristojnega za
imenovanje, da je imenovani član razrešen, pisne odstopne
izjave člana oziroma poročila volilne komisije o izidu glasovanja o razrešitvi ali na podlagi ugotovitve dejstev iz tretje alineje
prvega odstavka te točke sprejme ugotovitveni sklep, da je
članu prenehal mandat v svetu, pri čemur ugotovi tudi datum
prenehanja mandata. Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta
zavoda prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. V primeru, da preneha
mandat predstavniku delavcev zavoda ali staršev, najkasneje v
osmih dneh razpiše nadomestne volitve.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni
potrebna, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je
do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
15.a člen
Delavci zavoda in starši lahko v času mandata razrešijo
svoje predstavnike v svetu zavoda v primeru, da njihov predstavnik pri odločanju krši predpise ali ne izpolnjuje obveznosti
člana sveta zavoda.
Predstavnike ustanovitelja lahko razrešijo pristojni organi,
ki so jih imenovali v skladu s pravili o imenovanjih in razrešitvah
njihovih predstavnikov.
Postopek razrešitve predstavnikov delavcev zavoda oziroma staršev se začne, ko svet zavoda dobi pisni predlog za
razrešitev posameznega člana določenega volilnega telesa ali
pa vseh njihovih predstavnikov v svetu zavoda, ki ga s podpisom podpira vsaj 10 % vseh volilnih upravičencev v določenem
volilnem telesu. Če predlog za razrešitev ne vsebuje razlogov
za razrešitev, ga predsednik sveta zavoda vrne predlagatelju
v dopolnitev.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za sam odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, mora
v 30 dneh razpisati glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določiti dan glasovanja. Če je predlog
za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa mora razpisat
glasovanje najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Za postopek razrešitve se smiselno uporabljajo določila,
ki določajo pravila volitev članov sveta zavoda.
O razlogih za razrešitev mora biti član sveta zavoda seznanjen pred začetkom postopka razrešitve. Če član sveta, za
katerega se predlaga razrešitev, odstopi najkasneje do začetka
glasovanja o razrešitvi, se postopek ustavi.
Član sveta zavoda je razrešen, če je za razrešitev glasovala večina volilnih upravičencev, ki so se udeležili glasovanja
o razrešitvi, v nasprotnem primeru član sveta zavoda nadaljuje
z mandatom.
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Razrešenemu članu sveta preneha mandat z dnem, ko
svet zavoda potrdi poročilo volilne komisije o volilnem izidu za
razrešitev člana sveta zavoda.
16. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja
in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja
za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo, jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– imenuje pomočnika za pedagoško in organizacijsko
vodenje enot(e) vrtca pri šoli oziroma zavodu,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje,
ki jih določa zakon.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Javni razpis za imenovanje
ravnatelja mora biti objavljen najkasneje tri mesece pred iztekom mandata.
17. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku,
določenem z zakonom in pravili oziroma drugimi splošnimi akti
zavoda. Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– obrazloženo mnenje ustanovitelja in
– obrazloženo mnenje sveta staršev.
Če organi iz prejšnjega odstavka tega člena ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o
izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister).
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega
mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti
ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Za nadaljnji postopek razrešitve ravnatelja

Št.

163 / 15. 10. 2021 /

Stran

9517

se smiselno uporabljajo določila četrtega in petega odstavka
tega člena.
18. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če
nihče od prijavljenih ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca
dolžnosti ravnatelja, izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar za največ eno leto.
Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelja svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh minister.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista
oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
19. člen
Ravnatelj v skladu z normativi za pedagoško in organizacijsko vodenje enote vrtca pri šoli oziroma zavodu imenuje
pomočnika ravnatelja. Delež sistemiziranega delovnega mesta
za pomočnika ravnatelja se določi glede na število oddelkov
enote vrtca, ustanovitelj pa soglasje k deležu poda s potrditvijo
sistemizacije delovnih mest za vrtec.
Pomočnik ravnatelja nadomešča ravnatelja in opravlja
vse njegove naloge v času njegove odsotnosti.
Podružnično šolo vodi vodja, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnične šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnične šole z učenci in njihovimi starši,
– obvešča starše o delu podružnične šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.
Ravnatelj imenuje in razrešuje pomočnika ravnatelja in
vodjo podružnične šole v skladu z zakonom.
20. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se
uporabljajo zakonske določbe in pravila oziroma drugi splošni
akti zavoda.
21. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli in
vrtcu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem
vsak oddelek šole in vrtca po enega predstavnika, katerega
izvolijo starši na roditeljskem sestanku.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev
določajo zakon in pravila oziroma drugi splošni akti zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA, NAČIN RAZPOLAGANJA
S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN
KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV
22. člen
Nepremično in premično stvarno premoženje, ki ga zavodu za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, zagotavlja ustanovitelj, in s katerim upravlja zavod na podlagi sklepa
ustanovitelja o upravljanju, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
Premično stvarno premoženje, ki ga zavodu zagotavlja
ustanovitelj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih
sredstvih zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.
Medsebojne pravice in obveznosti zavoda in ustanovitelja
v zvezi z upravljanjem premoženja ustanovitelja, se določijo s
posebno pogodbo.
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23. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz
javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitev
v predšolski vzgoji ali osnovnošolskem izobraževanju, sredstev
od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Zagotavljanje sredstev občine se uredi s pogodbo med
zavodom in ustanoviteljem po sprejetju proračuna občine za
tekoče leto. Ločeno se prikazujejo sredstva za predšolsko
vzgojo in osnovnošolsko vzgojo.
Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom,
za katerega so mu bila dodeljena.
23.a člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov predšolske vzgoje se upošteva pri prvi naslednji določitvi
cen teh programov. Ostali presežek prihodkov nad odhodki
sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.
Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet
zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda o
načinu kritja primanjkljaja odloči Svet Mestne občine Kranj na
predlog sveta zavoda.
Zavod zagotovi ločeno spremljanje poslovanja iz naslova
osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in tržne
dejavnosti.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun v okviru dejavnosti, določenih
s tem odlokom.
Zavod brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme
sklepati pravnih poslov, s katerimi bi premoženje obremenil s
stvarnimi pravicami.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine
sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
25. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom,
tem odlokom in drugimi predpisi izvršujeta Svet Mestne občine
Kranj in župan Mestne občine Kranj.
Svet Mestne občine Kranj ima v imenu ustanovitelja do
zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe
sredstev
– odloča o statusnih spremembah zavoda
– daje soglasje k spremembam dejavnosti
– daje soglasje k povezovanju javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih
administrativnih in računovodskih nalog, za organizacijo šolske
prehrane in za opravljanje drugih skupnih nalog
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja
– v skladu z Zakonom o vrtcih odloči o povečanju števila
otrok v oddelku
– določi cene programa predšolske vzgoje
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Župan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje
pravice in obveznosti:
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– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s
plani in programi Mestne občine Kranj
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest zaposlenih
v enotah vrtcev pri šoli in delovnih mest, ki so sofinancirani iz
proračuna ustanovitelja ter druga soglasja v imenu ustanovitelja v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi
– daje soglasje k pravnim poslom iz drugega odstavka
24. člena tega odloka
– sprejme sklep o prenosu upravljanja nepremičnin na
zavod
– opravlja druge zadeve, vezane na ustanoviteljstvo v
skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda. Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje
in financiranje dejavnosti, ter v statistične namene.
VIII. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok
v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije
družbenega nadzora, določene z zakonom in statutom občine.
27. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj.
IX. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
28. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko svet zavoda z večino glasov izloči javnost.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali osebe, ki jih
ravnatelj pooblasti.
29. člen
Ravnatelj in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma so z njimi seznanjeni pri opravljanju vzgojno-izobraževalne in vzgojno-varstvene dejavnosti
in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovne
tajnosti tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovne tajnosti se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovne tajnosti,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporočijo
pristojni organi in druge organizacije.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Zavod zadeve, ki jih ne ureja ta odlok ter druge zadeve,
ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, lahko uredi s pravili oziroma drugimi splošnimi akti, s katerimi uredi tudi svojo
notranjo organizacijo in delo.
Pravila sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
druge splošne akte pa pristojni organ zavoda samostojno, če
zakon ali drug predpis ne določata drugače.
Pravila in drugi splošni akti ne smejo biti v neskladju s
tem odlokom.

Uradni list Republike Slovenije
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 79/08) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zavod mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo
organizacijo in oblikovati organe zavoda v roku treh mesecev
od uveljavitve tega odloka. Ravnatelj zavoda opravlja funkcijo
do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
32. člen
Določila tega odloka v zvezi s statusnimi spremembami Podružnične šole Center pričnejo veljati s šolskim letom
2007/2008.
33. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za osnovno izobraževanje.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 38/11) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 39/13) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 9/16) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
8. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka sedaj veljavnega mandata ter konstruiranja novoizvoljenega Sveta zavoda
v skladu s tem odlokom.
Zavod uskladi pravila oziroma druge splošne akte zavoda
v skladu s tem odlokom v dveh mesecih po uveljavitvi tega
odloka.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona
Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 89/20) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 16/21) vsebuje
naslednje prehodne in končne določbe:
11. člen
Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega člena tega
Odloka se pričnejo uporabljati 1. septembra 2021.
Ne glede na določbo predhodnega odstavka tega člena,
se vpis v šolsko leto 2021/2022 v program osnovnošolskega
izobraževanja in predšolske vzgoje v zavodu izvede v skladu
z organizacijo zavoda in določitvijo šolskih okolišev po tem
odloku. Zavod izvede vpis v navedene programe tudi za novoustanovljeni javni zavod OŠ Janeza Puharja Kranj, katerega
šolski okoliš obsega prostorske okoliše ali njihove dele, ki s
tem odlokom niso več določeni kot šolski okoliš Osnovne šole
Simona Jenka Kranj.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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3220.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju Mestne
uprave Mestne občine Kranj

Na podlagi drugega odstavka 49. 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), 22. ter 86. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB3
in 91/21) in v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08
– ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 –
ZIUPOPDVE) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. redni
seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju
Mestne uprave Mestne občine Kranj
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne
uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/19 in 157/20;
v nadaljevanju: Odlok) se v peti alineji v prvem odstavku 1. člena beseda »organi« nadomesti z »organ«.
2. člen
V 3. členu Odloka se besedna zveza »organi skupnih
občinskih uprav« nadomesti z »organom skupne občinske
uprave MOK«.
3. člen
Besedilo 8. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) MOK je skupaj z drugimi občinami ustanovila Skupno
občinsko upravo občin Gorenjske (SOU OG), kjer je z odlokom,
ki ureja njeno ustanovitev opredelila delovno področje, pristojnosti ter organizacijo dela SOU OG.
(2) Pri odločanju o upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU OG kot organ tiste občine ustanoviteljice, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada.«
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8. člen
V 23. členu Odloka se beseda »organov« črta in nadomesti z »organa«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Župan sprejme Spremembe in dopolnitve Akta o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Kranj v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
ZAČETEK VELJAVNOSTI IN UPORABE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2022.
Št. 032-24/2011-20-(10/00/01)
Kranj, dne 31. avgusta 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

3221.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2131
STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 134/20 – UPB-3) je Svet Mestne občine Kranj na
28. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina
2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631)

4. člen
V tretji alineji četrtega odstavka 9. člena Odloka se besedna zveza »organi skupnih občinskih uprav« črta in nadomesti
z »organom skupne občinske uprave MOK«.

1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina
2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

5. člen
V zadnji alineji tretjega odstavka 15. člena Odloka se
beseda »organe« črta in nadomesti z »organ«.
V prvi alineji četrtega odstavka 15. člena Odloka se besedna zveza »organe skupnih občinskih uprav« črta in nadomesti
z »organ skupne občinske uprave«.
V trinajsti alineji petega odstavka 15. člena Odloka se
beseda »organov« črta in nadomesti z »organa«.
V štirinajsti alineji petega odstavka 15. člena Odloka se
beseda »organe« črta in nadomesti z »organ«.

2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE parcela 1259/9 (ID 7183631) se izbriše zaznamba javnega dobra
z oznako ID omejitve 20771058.

6. člen
V Odloku se črtata 16. člen in 17. člen.
7. člen
V šesti alineji tretjega odstavka 15. člena Odloka se beseda »organi« črta in nadomesti z »organom«.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 478-27/2021-5-406207
Kranj, dne 29. septembra 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec
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Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG
OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 134/20 – uradno prečiščeno besedilo UPB3) je Svet
Mestne občine Kranj na 28. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 478-192/2021-(40-62-09)
Kranj, dne 29. septembra 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG
OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153)

zanj
Janez Černe
podžupan

1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2136
BREG OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153) preneha obstajati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2136 BREG OB SAVI
parcela 565/46 (ID 7185153) se izbriše zaznamba javnega
dobra z oznako ID omejitve 16299330.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Kranju.
Št. 478-109/2012-(40-62-09)
Kranj, dne 29. septembra 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec
zanj
Janez Černe
podžupan

3223.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2100
KRANJ parcela 879/48 (ID 6411150)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 134/20 – uradno prečiščeno besedilo UPB3) je Svet
Mestne občine Kranj na 28. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina
2100 KRANJ parcela 879/48 (ID 6411150)
1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina
2100 KRANJ parcela 879/48 (ID 6411150) preneha obstajati,
ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.
2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ parcela
879/48 (ID 6411150) se izbriše zaznamba javnega dobra z
oznako ID omejitve 16307452.

LAŠKO
3224.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Laško – SD OPN2

Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in na podlagi
21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 –
UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na
16. seji dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Laško – SD OPN2
1. člen
(splošno)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
občinskega prostorskega načrta Občine Laško (v nadaljevanju:
SD OPN2). Spreminja in dopolnjuje se Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18,
51/21 – tehnični popravek).
(2) Priprava in sprejem odloka o SD OPN2 se izvede
zaradi nadzora zakonitosti nosilcev urejanja prostora in poteka
po kratkem postopku.
(3) SD OPN2 se nanaša na odpravo neskladij, na poziv
Ministrstva za infrastrukturo v postopku nadzora nad zakonitostjo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško.
Območje nadzemnega pridobivalnega prostora kamnoloma
Zidani Most se uskladi s pridobivalnim prostorom s pridobljeno
rudarsko pravico. Uskladi se osnovna oziroma podrobnejša
namenska raba prostora v OPN kot območje pridobivalnega
prostora.
(4) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem
sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 2480.
2. člen
(1) SD OPN2 obsegajo tekstualni del (odlok) in grafični
del. SD OPN2 so izdelane v digitalni in analogni obliki.
(2) V grafičnem delu izvedbenega dela OPN se spremeni:
– karta 3, Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne
oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih
izvedbenih pogojev v M 1:5000, list G24-37
– karta 4, Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture v M 1:5000, list G24-37.
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
Priloga 2: Podrobnejši PIP za posamezna območja EUP
in PIP na območjih predvidenih OPPN se za naslednji EUP
spremeni tako, da se celotno besedilo za posamezno EUP po
novem glasi:
ZM-4

OPPNp

G, LN

– do izdelave OPPN so dovoljeni posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za
izkoriščanje rudnin v kamnolomu v Zidanem Mostu
– zagotoviti postopno sanacijo območja na podlagi izdelanega OPPN (za območje
pridobivalnega prostora)
– sočasno z eksploatacijo je predvidena sprotna sanacija in rekultivacija etaž kamnoloma. Sanacija vključuje tehnično sanacijo – oblikovanje brežin etaž tako, da
se čim bolj prilagajajo okoliškemu terenu in zagotavljajo stabilnost etaž in biološko
sanacijo – zagotavljanje primernih rastiščnih razmer in zasaditev
– EUP obsega pridobivalni prostor, kmetijska in gozdna zemljišča, ki predstavljajo
raziskovalni prostor kamnoloma

ZM-5

OPPNp

LN, P

– do izdelave OPPN so na območju dovoljeni posegi skladno s 126. členom odloka
in posegi v skladu s pridobljenim dovoljenjem za izkoriščanje rudnin v kamnolomu
v Zidanem Mostu

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2021
Laško, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

3225.

Sklep o soglasju k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Laško

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16,
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg,
31/18 – ZOA-A in 28/19), 37. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 21. člena
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18
in 61/19, 157/20) je občinski svet na 16. redni seji dne 29. 9.
2021 sprejel

3.
Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se
poveča za 40 % in znaša 29,93 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 22,79 EUR na efektivno uro, končna cena za
uporabnika znaša 7,14 EUR na efektivno uro.
4.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali
dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 32,07 EUR na
efektivno uro, subvencija občine znaša 24,42 EUR na efektivno
uro, končna cena za uporabnika znaša 7,65 EUR na efektivno
uro.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v
Občini Laško številka 12280-05/2020, z dne 1. 7. 2020 (Uradni
list RS, št. 107/20).
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2021.
Št. 122-0317/2021
Laško, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Laško
1.
Občinski svet Občine Laško daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško, ki jo
je predlagal izvajalec CSD Laško.
2.
Cena neposredne socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu znaša 21,38 EUR na efektivno uro. Občina
Laško bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu subvencionirala v višini 16,28 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika znaša 5,10 EUR na
efektivno uro.

3226.

Sklep o lokacijski preveritvi za individualno
odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev na območju sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba
namembnosti spremljajočega objekta
ob teniških igriščih

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 129. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17)
ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15
– UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na
16. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel
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SKLEP
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje
od prostorskih izvedbenih pogojev na območju
sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
KS 2 Debro – sprememba namembnosti
spremljajočega objekta
ob teniških igriščih
1. člen
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat
lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba namembnosti
spremljajočega objekta ob teniških igriščih, ki jo je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod številko projekta
42/21, julij 2020.
(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki
prostorskih aktov je 2568.
2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo iz prejšnjega člena se dopušča
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v
območju, ki ga ureja Odlok o spremembah in dopolnitvah
dela zazidalnega načrta KS 2 Debro (Uradni list RS, št. 67/93,
25/97, 25/00, 23/07; v nadaljevanju ZN).
(2) Predlagana dejavnost odstopa od določil ZN, (četrta
alineja 5. člena) v opredelitvi funkcije območja (dejavnost). Dejavnost gostinstvo se umesti v delu obstoječega objekta športno rekreacijskega centra. Dopusti se sprememba namembnosti obstoječega spremljajočega objekta na parcelah št. 83/1 del
in 83/3 del, k. o. 2650 Debro, ob teniških igriščih, in sicer za
dejavnost gostinstvo (12112 gostilne, restavracije in točilnice).
3. člen
(1) Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki
jo Občina Laško vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena
ZUreP-2.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu
za okolje in prostor.
4. člen
Ta sklep o lokacijski preveritvi, skladno s tretjim odstavkom 133. člena ZUreP-2, preneha veljati, če investitor ne vloži
popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od njegove izdaje, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega
dovoljenja.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-05/2021
Laško, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

3227.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7,
k.o. Olešče (1031)
1. člen
(1) S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat
lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in
1430/7, k.o. Olešče (1031), izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, štev. 6/21, februar 2021.
(2) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki
prostorskih aktov je 2384.
2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje, prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja
stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo
prostora A – Površine razpršene poselitve.
(2) Predvidi se preoblikovanje (izvzem in širitev) stavbnega zemljišča na posamični poselitvi, ki je kot izvorno določeno
v Občinskem prostorskem načrtu občine Laško (Uradni list
RS, št. 3/18, v nadaljevanju OPN). Na območju posamične
poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje tako, da se
na zahodni strani na parc. št. 1430/5 del k.o. Olešče, predlaga
zmanjšanje stavbnega zemljišča v skupni velikosti 357,49 m2
(sprememba iz A v K2). Površina zmanjšanega stavbnega
zemljišča se nadomesti na severni strani nad dovozno cesto. Predlaga se tudi širitev stavbnega zemljišča v velikosti
342,72 m2 (vse na parc. št. 1430/4 del, 1430/7 del, 1430/5 del,
k.o. Olešče).
(3) Grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike
in velikosti območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa. Elaborat
lokacijske preveritve je sestavni del sklepa.
(4) Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi tega sklepa in elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena.
Gradnja na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja
velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN ob predhodni
pridobitvi geološko geomehanskega poročila.
3. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi
občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo
ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Laško in Ministrstvu
za okolje in prostor.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3503-03/2021
Laško, dne 29. septembra 2021
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5
in 1430/7, k.o. Olešče (1031)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17)
ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15
– UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na
16. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejel

LJUBLJANA
3228.

Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini

Na podlagi 115., 116. in 118. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US,

Uradni list Republike Slovenije
87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20
– ZFRO in 90/21), 24. člena Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 109/01, 18/08, 53/09, 24/15 in 50/16) in 20. člena Splošnih
pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Ljubljana (objavljeni na spletnih straneh Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 28. 4. 2021)
je direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana s soglasjem Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, danim na 16. seji dne
28. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o stanovanjski najemnini in uporabnini
I.
S tem sklepom se določi način določitve višine neprofitne
in tržne najemnine za stanovanjske enote v lasti Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Mestne občine
Ljubljana, ki so v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana.
Za protipravno zasedene stanovanjske enote iz prejšnjega odstavka in barake v lasti Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, ki so v
upravljanju Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Ljubljana, se določi način določitve višine uporabnine.
II.
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja, stanovanjske stavbe za posebne namene in bivalne enote
ter službena stanovanja, katerih najemniki ne presegajo predpisanega dohodkovnega cenzusa za upravičenost do neprofitnega stanovanja, se v najemni pogodbi določi višina najemnine
po Stanovanjskem zakonu in njegovem podzakonskem aktu,
upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68 %
od vrednosti stanovanja.
III.
Za tržna najemna stanovanja in vsa najemna stanovanja, ki so bila v preteklosti oddana za profitno najemnino,
se določi višina tržne najemnine na način iz II. točke tega
sklepa tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja za
izračun neprofitne najemnine poveča za 25 %.
Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanj iz prejšnjega odstavka presegajo predpisan dohodkovni cenzus
za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja se,
upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja
za izračun tržne najemnine iz prejšnjega odstavka poveča
za 68 %.
Če premoženje najemnika in uporabnikov stanovanja
iz prvega odstavka te točke presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, ki je določena za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer se kot premoženje
ne upošteva vrednost stanovanja, na katerem je ob pridobitvi
lastninske pravice ustanovljena brezplačna služnost stanovanja v korist staršev se, upoštevaje sklenjene najemne
pogodbe, določi tržna najemnina glede na premoženjski
razred:
Tržna najemnina
v % nad najemnino
iz prvega odstavka
III. točke tega sklepa
1
nad 40 %–100 %
15 %
2
nad 100 %–130 %
40 %
3
več kot 130 %
68 %
* Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04, s spremembami) in Stanovanjski
zakon
Premoženjski
razred

% vrednosti
primernega
stanovanja*
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Če dohodki najemnika in uporabnikov stanovanja iz prvega odstavka te točke presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja in
hkrati sodijo v 3. premoženjski razred, se, upoštevaje sklenjeno
najemno pogodbo, določi tržna najemnina tako, da se odstotek
od letne vrednosti stanovanja za izračun tržne najemnine iz
prvega odstavka poveča za 108 %.
IV.
Za službena stanovanja in v primerih, ko najemnik in
uporabniki neprofitnega najemnega stanovanja ne izpolnjujejo
dohodkovnega pogoja za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se
določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti
stanovanja za izračun neprofitne najemnine iz II. točke tega
sklepa poveča za 110 %.
Če premoženje najemnika in uporabnikov neprofitnega
najemnega stanovanja presega 40 % vrednosti primernega
stanovanja, ki je določena za upravičenost do neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer se kot premoženje ne upošteva
vrednost stanovanja, na katerem je ob pridobitvi lastninske
pravice ustanovljena brezplačna služnost stanovanja v korist
staršev se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi
tržna najemnina glede na premoženjski razred:
Premoženjski
razred

% vrednosti
primernega
stanovanja*

Tržna najemnina
v % nad neprofitno
najemnino

1

nad 40 %–100 %

30 %

2

nad 100 %–130 %

60 %

3

več kot 130 %

110 %

* Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04, s spremembami) in Stanovanjski
zakon
Če dohodki najemnika in uporabnikov neprofitnega stanovanja presegajo predpisan dohodkovni cenzus za upravičenost
do neprofitnega najemnega stanovanja in hkrati sodijo v 3. premoženjski razred, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe,
določi tržna najemnina tako, da se odstotek od letne vrednosti
stanovanja za izračun neprofitne najemnine iz II. točke tega
sklepa poveča za 160 %.
V.
Za barake se določi uporabnina v višini 1 evro/m2.
Za uporabnike stanovanjskih enot iz I. točke, ki so se
vselili brez pravne podlage, se določi uporabnina v višini iz
II. točke tega sklepa tako, da se odstotek od vrednosti stanovanja za izračun neprofitne najemnine iz II. točke tega sklepa
poveča za 50 %.
VI.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
stanovanjski najemnini (Uradni list RS, št. 41/14 in 105/15).
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3521-970/2021-2
Ljubljana, dne 13. oktobra 2021
Sašo Rink
direktor
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Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi
občinskega podrobnega prostoskega načrta
za prostorsko ureditev skupnega pomena
– center krožnega gospodarjenja Maribor-1
na Taboru (KROG Mb1 del območja Ta 13 P
in Ta 14 P)

Na podlagi 83. in 273. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), predhodnega soglasja
Ministrstva za okolje in prostor, Dogovora o načrtovanju ureditev za sežig komunalnih odpadkov kot prostorske ureditve
skupnega državnega in lokalnega pomena v sklopu centra
krožnega gospodarjenja na Taboru v Mestni občini Maribor
ter 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/11,
8/14) sprejmem

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega
podrobnega prostoskega načrta za prostorsko
ureditev skupnega pomena – center krožnega
gospodarjenja Maribor-1 na Taboru
(KROG Mb1 del območja Ta 13 P in Ta 14 P)
1. člen
V Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostoskega načrta za center krožnega gospodarjenja Maribor-1
na Taboru (KROG Mb1 del območja Ta 13 P in Ta 14 P) (MUV,
št. 4/15) se za drugim odstavkom 1. člena dodata nov tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»Predmet dopolnitve sklepa je načrtovanje celostne ureditve za sežig komunalnih odpadkov v sklopu centra krožnega
gospodarjenja (v nadaljevanju: KROG Mb1) na Taboru v Mestni
občini Maribor. Prostorska ureditev, namenjena sežigu komunalnih odpadkov, se izvaja kot obvezna državna gospodarska
javna služba sežiganja komunalnih odpadkov in je določena
kot prostorska ureditev državnega pomena. Ureditev je tesno
povezana z načrtovanjem prostora v Mestni občini Maribor,
saj je predvidena v sklopu centra za celovito obvladovanje
odpadnega materiala na enem mestu, zaradi česar je tudi
ureditve za sežig komunalnih odpadkov primerneje načrtovati
na lokalni ravni.
Navedene prostorske ureditve se na podlagi soglasja
Ministrstva za okolje in prostor (št. 354-278/2020/2 z dne 10. 8.
2020) in Dogovora o načrtovanju ureditev za sežig komunalnih odpadkov kot prostorske ureditve skupnega državnega in
lokalnega pomena z dne 10. 6. 2021 ter izdelanih strokovnih
podlag načrtujejo kot prostorske ureditve skupnega državnega
in lokalnega pomena (v nadaljevanju: OPPN za PUSP).«
Tretji, četrti in peti odstavek 1. člena postanejo peti, šesti
in sedmi odstavek, ki se spremenijo tako, da se glasijo:
»Pripravljavec in naročnik: Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor
Pobudnik: Snaga d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor
in Energetika Maribor d.o.o., Jadranska 28, 2000 Maribor
Načrtovalca prostorske ureditve bo izbral naročnik.«
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Območje obdelave za bodoči center Krožnega gospodarjenja Maribor-1 (KROG MB1) obsega območje v proizvodni coni na Taboru velikosti okoli 6,8 ha in zajema parcele
št. 2911/36, 2911/47, 2911/48, 2911/82, 2911/83, 2911/84,
2911/99, 2911/100, 2912/2, 2912/16, 2915/1, 2915/2, 2916,
2982/2 in 2885/2, vse k.o. Ob železnici (2713).«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se spremenita prva in trinajsta
alineja tako, da se glasita:
»– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;
– Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja, Ul. heroja Tomšiča 1, Maribor«.
Štirinajsta alineja prvega odstavka 4. člena se črta.
V tretjem odstavku 4. člena se besedna zveza »Direktorata za prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje«
nadomesti z besedno zvezo »Direktorata za okolje, Sektorja za
strateško presojo vplivov na okolje«.
Ob koncu šestega odstavka 4. člena se doda novi, sedmi
odstavek, ki se glasi:
»Mestna občina Maribor sproti in skozi celoten postopek
priprave prostorskega akta seznanja Ministrstvo za okolje in
prostor s pripravljenimi gradivi v delu, ki se nanašajo na prostorsko ureditev skupnega pomena. Pred sprejemom OPPN
za PUSP bo Mestna občina Maribor pridobila pisno potrditev
predloga s strani ministrstva.«
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se spremenijo druga, sedma
in dvanajsta alineja tako, da se glasijo:
»– Izdelava osnutka OPPN – 45 dni po predaji in potrditvi
strokovnih podlag s strani naročnika.
– Ministrstvo po pridobitvi dopolnjenega osnutka OPPN
najkasneje v 30 dneh obvesti pripravljavca o ustreznosti okoljskega poročila.
– načrtovalec pripravi stališča do pripomb – 60 dni po
prejemu pripomb.«
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
Medobčinskem uradnem vestniku in na spletnih straneh Mestne občine Maribor. Veljati začne naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/2015
Maribor, dne 16. avgusta 2021
Župan
Mestne občine Maribor
Aleksander Saša Arsenovič

PIVKA
3230.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov

Na podlagi 34.a 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),
3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10,
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12
– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15,
23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) 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

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 5. člena Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 99/15 in 123/20), in sicer
tako, da se besedilo glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma na seji
delovnega telesa občinskega sveta.«
2. člen
Dopolni se 8. člen pravilnika in sicer tako, da se za prvim
odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primerih, ko istočasno potekajo seje različnih delovnih
teles občinskega sveta hkrati, kar pomeni, da so časovno in
lokacijsko združene na enem zasedanju, se članu, ki se seje
udeleži (z najmanj 50 % časovno prisotnostjo) in ki je hkrati član
dveh ali več delovnih teles občinskega sveta, izplača sejnina za
vsako posamično delovno telo, katerega član je.«
3. člen
Ta pravilnik 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

3231.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka
za programsko obdobje 2016–2020

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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 – ZIUZEOP-E), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) 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

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Pivka za programsko
obdobje 2016–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni
list RS, št. 30/16 z dne 25. 4. 2016) se spremeni Pravilnik o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
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Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list
RS, št. 30/16 z dne 25. 4. 2016). Spremembe in dopolnitve se
nanašajo na dopolnitev poglavja ˮ(II) UKREPI V SKLADU Z
UREDBO KOMISIJE (EU) Št. 702/2014.“
2. člen
V 14. členu se med upravičene stroške doda nova šesta
alineja, ki se glasi:
»– stroški nakupa sadik avtohtonih in tradicionalnih vrst za
obnovo ali prvo postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov.«
3. člen
Ta pravilnik 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

3232.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Pivka

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – 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

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Pivka
1.
V Občinsko volilno komisiji Občine Pivka se imenujejo:
Predsednik
Urška Krebelj, Kal 63, Pivka
Namestnik
Darja Morelj, Gornja Košana 7, Košana
predsednika
1. član
namestnik

Damjan Sušelj, Gornja Košana 50,
Cvetka Rebec, Narin 12, Pivka

2. član

Mato Karačič, Kolodvorska cesta 14a,
Pivka
Andreja Godina, Kal 17, Pivka

namestnik
3. član
namestnik

Aleš Brlogar, Snežniška cesta 26, Pivka
Ana Žužek Barle, Snežniška cesta 34a,
Pivka

2.
Mandat članov traja 4 leta.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 9000-17/2017, z dne 18. 10. 2017, objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/17.
Št. 9000-17/2021
Pivka, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj
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3233.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Srečka Kosovela Sežana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj, 123/21) ter 17. člena Statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine Sežana na
seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev zavoda)
(1) Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, je Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, matična številka: 5884047
(v nadaljevanju: ustanovitelj).
(2) Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola
Srečka Kosovela Sežana (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS,
št. 71/96, 63/01, 37/08 in 17/10).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež zavoda,
– statusne določbe,
– šolski okoliš,
– dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in
način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem
prometu,
– določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti
zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in
ustanoviteljem,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Srečka
Kosovela Sežana.
(2) Skrajšano ime zavoda: OŠ Srečka Kosovela.
(3) Sedež zavoda je: Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana.
(4) V sestavo zavoda sodi:
– matična šola – Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana,
Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana,
– podružnična šola Lokev, Lokev 123, 6219 Lokev.
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(5) Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja
organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo podružnično šolo, če so zato podani zakonski razlogi.
4. člen
(1) Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi
razpolaga.
(2) Podružnična šola v pravnem prometu nima pooblastil.
5. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri pristojnem sodišču in v
razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za šolstvo.
6. člen
(pečati zavoda)
(1) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na
obodu pa je izpisano: Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana,
Kosovelova ulica 6, Sežana.
(2) Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
7. člen
(zastopanje, predstavljanje in podpisovanje)
(1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec
zavoda ima v času nadomeščanja pisno pooblastilo ravnatelja.
(3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
(1) Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki
jih opravljajo.
(2) V odnosih z banko in Upravo Republike Slovenije za
javna plačila za zavod podpisujejo akte in dokumente ravnatelj
in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, ki jih za to določi in pooblasti ravnatelj.
(3) Ravnatelj določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da
podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem aktu.
III. ŠOLSKI OKOLIŠ
9. člen
Zavod izvaja osnovnošolsko izobraževanje na območju
šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja:
Avber, Bogo, Brestovica pri Povirju, Dane pri Sežani, Dobravlje, Dolenje, Gradišče pri Štjaku, Gradnje, Grahovo Brdo,
Griže, Hribi, Jakovce, Kazlje, Lipica, Lokev, Mahniči, Majcni,
Merče, Nova vas, Orlek, Plešivica, Podbreže, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Povir, Prelože pri Lokvi, Pristava, Raša, Ravnje,
Razguri, Sela, Selo, Senadole, Senadolice, Stomaž, Šmarje
pri Sežani, Štjak, Štorje, Tabor, Veliko Polje, Vrabče, Žirje in
mesto Sežana.
10. člen
(1) Zavod lahko vpisuje učence tudi iz drugega šolskega
okoliša po predhodnem vpisu na matično šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna
pravica staršev iz šolskega okoliša, da vpišejo otroka v šolo v
svojem šolskem okolišu,
– nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih šolskih površin,
– se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo,
ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za
posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
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(2) Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca
iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem
okolišu, v katerem otrok oziroma učenec prebiva.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
11. člen
(1) Dejavnost zavoda v okviru javne službe je naslednja:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
(2) Ostale dejavnosti zavoda so:
01.490 Reja drugih živali
18.130 Priprava za tisk in objavo
22.110 Izdajanje knjig
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.110 Izdajanje knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.210 Splošno čiščenje stavb
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
(3) Dejavnost zavoda je javna služba in njeno izvajanje
je v javnem interesu. Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem
dejavnost spremeni ali razširi.
(4) Dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se lahko
izvajajo tudi kot tržna dejavnost.
12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni program osnovnošolskega
izobraževanja učencev na način ter po postopku, določenim
z zakonom.
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V. ORGANI ZAVODA
13. člen
(organi zavoda)
(1) Organi zavoda so:
– svet zavoda;
– ravnatelj;
– svet staršev;
– strokovni organi.
(2) Za sestavo, pristojnosti in delovanje strokovnih organov zavoda se neposredno uporablja zakon. Podrobnejši način
delovanja strokovnih organov lahko določi zavod z internimi
akti oziroma pravili.
(3) Zavod ima lahko tudi druge organe v skladu zakonom
in internimi akti zavoda.
Svet zavoda
14. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Pristojnosti sveta zavoda so:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni
problematiki,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, v skladu
z zakonom in tem odlokom,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča, če ni z zakonom določeno drugače, o pritožbah
v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz
delovnega razmerja,
– v skladu z zakonom obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat
zaposlenih, svet staršev,
– redno obvešča ustanovitelja o zadevah, ki so pomembne za delovanje zavoda,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem
odlokom.
15. člen
(odločanje in delovanje sveta zavoda)
(1) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov, če ni
z zakonom drugače določeno.
(2) Način dela in način uresničevanja pravic ter dolžnosti
članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
16. člen
(sestava in mandat sveta zavoda)
(1 ) Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda, ki
ima enajst članov v naslednji sestavi:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Sežana. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki
ustanovitelja v svetu zavoda.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, tem odlokom in
poslovnikom sveta zavoda. V svet zavoda se izvolijo štirje predstavniki strokovnih delavcev in en predstavnik drugih delavcev.
(4) Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev
po postopku in na način, ki je določen z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, tem odlokom

Stran

9532 /

Št.

163 / 15. 10. 2021

in poslovnikom iz 27. člena tega odloka. Mandat predstavnikov
staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok
v šoli. Zaposleni v zavodu ne morejo biti predstavniki staršev
v svetu zavoda.
17. člen
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda)
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom najkasneje 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom
mandata sveta zavoda.
(2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev
se mora javno objaviti v zavodu.
(3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna
komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik mora imeti volilno pravico in ne sme biti kandidat
za predstavnika delavcev v svetu zavoda. Volilno komisijo se
imenuje za dobo 4 let.
(4) Pravico predlagati kandidate za predstavnike delavcev
sveta zavoda imajo učiteljski zbor, zbor delavcev, reprezentativni sindikati zavoda in najmanj trije delavci z volilno pravico.
(5) Delavci zavoda z volilno pravico so vsi delavci zavoda,
zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
(6) Delavci zavoda z volilno pravico volijo svoje predstavnike neposredno in tajno. Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja
oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu, ne more voliti in biti
izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.
(7) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev z volilno pravico.
(8) Če se je volitev udeležila polovica ali manj kot polovica
delavcev ali če volilna komisija zaradi nepravilnosti razveljavi
volitve, se opravijo ponovne volitve v roku 15 dni po sklepu
volilne komisije o neveljavnosti volitev.
(9) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti
kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če imata dva ali
več kandidatov enako število glasov, se med njimi izbere enega
kandidata z žrebom. Žrebanje izvede volilna komisija, ki določi
način žrebanja in ugotovi izid.
(10) O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v
prostorih zavoda v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
(11) Svet zavoda s poslovnikom podrobneje določi postopek za izvedbo volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda
kot tudi njihov odpoklic v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja in tem odlokom.
18. člen
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda)
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom
dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi status, na podlagi katerega je bil izvoljen,
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov
ne opravlja funkcije člana sveta,
– je razrešen oziroma odpoklican.
(2) Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za
imenovanje oziroma razrešitev. Pristojni organ nato izvede imenovanje oziroma izvolitev nadomestnega člana sveta zavoda.
(3) Imenovanje oziroma izvolitev nadomestnih članov v
svet zavoda ni potrebna, če je prenehal mandat manj kot
polovici članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot
šest mesecev.
19. člen
(konstituiranje sveta zavoda)
(1) Svet zavoda se konstituira, ko so imenovani oziroma
izvoljeni vsi predstavniki sveta zavoda.
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(2) V kolikor se je iztekel mandat svetu zavoda prejšnjega sklica in v tem času niso imenovani oziroma izvoljeni vsi
predstavniki v svet zavoda, se lahko svet zavoda konstituira ne
glede na prvi odstavek tega člena, ko je imenovanih oziroma
izvoljenih večina članov sveta zavoda.
(3) Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja, ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen
po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče
mandat celotnega sveta zavoda.
(4) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta
zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
20. člen
(1) Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, na kateri
mora biti prisotna večina vseh članov sveta. Na prvi seji člani
sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
(2) Prvo sejo sveta zavoda skliče ravnatelj zavoda. Seja
mora biti opravljena najkasneje v roku 15 dni po izteku mandata
svetu zavoda prejšnjega sklica. Do konstituiranja sveta zavoda
seje sklicuje in vodi ravnatelj.
Ravnatelj
21. člen
(ravnatelj zavoda)
(1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.
(3) Mandat ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe
lahko ponovno imenovan.
22. člen
(pristojnosti ravnatelja)
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega in finančnega načrta in predlog letnega poročila zavoda,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in
dolžnosti učencev,
– vodi delo vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti otrok in učencev,
– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
– skrbi za sodelovanje z zdravstveno službo,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti
s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
zavoda,
– poroča ustanoviteljici o zadevah, ki lahko pomembno
vplivajo na poslovanje zavoda,
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– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
23. člen
(imenovanje in razrešitev ravnatelja)
(1) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Imenovanje poteka na podlagi javnega razpisa.
(2) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje
sveta staršev.
(3) Če organi iz drugega odstavka tega člena ne dajo
svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni,
lahko svet zavoda odloči o izbiri kandidata za ravnatelja brez
tega mnenja.
(4) Po izbiri kandidata za ravnatelja svet zavoda posreduje obrazloženi predlog za imenovanje v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja
brez tega mnenja.
(5) Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka
iz prejšnjega odstavka svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom.
(6) Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
(7) Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima
ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem
letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne
opravi v roku, mu preneha mandat po zakonu.
24. člen
(1) Ravnatelj je lahko razrešen s strani sveta zavoda, če:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih
razmerjih preneha delovno razmerje po zakonu,
– pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih
zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda
ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo,
– zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako
da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju
dejavnosti zavoda.
(2) Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi
seznaniti ravnatelja z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se
o njih izjavi.
(3) Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanoviteljico, učiteljski zbor in svet staršev.
(4) Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba
zaprositi za mnenje ministra, če se ravnatelja razreši na njegov
predlog. V tem primeru svet zavoda o razrešitvi ravnatelja
obvesti ministrstvo.
(5) Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja
brez tega mnenja.
(6) Svet zavoda po prejemu mnenja ministra oziroma
po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda
je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki ureja zavode.
25. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja)
(1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni
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imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja
izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih
kandidatov, za čas do imenovanja ravnatelja, vendar največ
za eno leto.
(2) Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju,
svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.
(3) Po imenovanju vršilca dolžnosti ravnatelja, mora svet
zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
(4) Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko
ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti
ravnatelja največ dvakrat.
26. člen
(pomočnik ravnatelja)
(1) Zavod ima enega ali več pomočnikov ravnatelja. Za
pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje
za ravnatelja, razen šole za ravnatelje oziroma ravnateljskega
izpita.
(2) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
(3) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Obveznosti in pristojnosti pomočnika ravnatelja se podrobno
določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Svet staršev
27. člen
(svet staršev)
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
šoli v skladu z določili zakona oblikuje svet staršev.
(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi
ravnatelj.
(3) Svet staršev lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
28. člen
(pristojnosti sveta staršev)
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje
o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za
ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe
šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma
oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
Strokovni organi zavoda
29. člen
Strokovni organi v zavodu so: učiteljski zbor, oddelčni
učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
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VI. PODRUŽNICA

30. člen
Podružnico vodi vodja, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice s centralno šolo,
– obvešča starše o delu podružnice,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti
ravnatelj.
VII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
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VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
34. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod
uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda ter za
investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.
(2) O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča
na predlog ravnatelja po predhodnem mnenju sveta zavoda
ustanovitelj.
35. člen

31. člen

(primanjkljaj sredstev)

(premoženje v upravljanju)

(1) Zavod samostojno nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen. Pri tem odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz
proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
(3) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev, ki
ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
odloča na predlog ravnatelja po predhodnem mnenju sveta
zavoda ustanovitelj.

(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje
za delo zavoda.
(2) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je
preneseno v upravljanje s sklepom, ki ga v imenu ustanovitelja
izda župan. V primeru, ko se premoženje, določeno v prejšnjem
stavku, oddaja v najem za čas daljši od enega leta oziroma za
namene, ki niso neposredno povezani z dejavnostmi zavoda,
mora zavod predhodno pridobiti pisno soglasje ustanovitelja.
S premoženjem je dolžan upravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem. Pri odtujitvi premičnega premoženja mora zavod od
ustanovitelja pridobiti pisno soglasje, ki ga v imenu ustanovitelja izda župan.
32. člen
(sredstva za delo zavoda)
(1) Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje:
– iz državnega proračuna;
– od ustanovitelja zavoda;
– prispevkov staršev in učencev;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– iz donacij, prispevkov, od sponzorjev in iz drugih virov
na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki opredeljuje
financiranje javnega zavoda.
(2) Iz državnega proračuna zavod pridobiva sredstva za
plače in druge osebne prejemke za zaposlene v okviru sistemiziranih delovnih mest v zavodu in druga sredstva za delovanje
javnega zavoda, ki jih določa zakon.
(3) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za nemoteno delovanje zavoda, ki so določena z zakonom in pogodbo o financiranju zavoda.
(4) Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.
(5) O ceniku zavoda odloča na predlog ravnatelja po
predhodnem mnenju sveta zavoda ustanovitelj.
33. člen
(šolski sklad)
(1) Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financira
dejavnost posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka
in podobno.
(2) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz
prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
(3) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in
šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.
Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
(4) Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme
pravila.

IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM
36. člen
(druge medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod je dolžan ustanovitelju:
– poročati o svojem poslovanju oziroma predložiti letno
poročilo, katerega sestavni del je poročilo o izvedbi letnega
delovnega načrta,
– predložiti program dela, finančni načrt, letni delovni
načrt in načrt razvoja zavoda,
– zagotavljati statistične in druge podatke, potrebne za
spremljanje in financiranje dejavnosti zavoda, ter druge podatke v skladu z zakonom.
(2) Ustanovitelj:
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo
finančnih sredstev, ki jih zagotavlja,
– v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj
pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno
z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
X. JAVNOST DELA
37. člen
(1) Delo zavoda je javno. Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili. Starši in predstavniki javnosti ne morejo
prisostvovati vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda, razen v
primerih, ko to določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli
ravnatelj.
(2) Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
38. člen
(1) Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejme svet zavoda.
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(2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve.
(3) Svet zavoda lahko za sprejem posameznih splošnih
aktov, ki zgolj urejajo notranje zadeve, nimajo pa neposrednih
finančnih posledic za poslovanje zavoda, pooblasti ravnatelja.
(4) Pravila in drugi splošni akti iz tega člena ne smejo biti
v neskladju s področno zakonodajo in tem odlokom.
XII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
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40. člen
(1) Zavod mora uskladiti poslovnik sveta zavoda in druge
splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v 90 dneh od
uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve poslovnika sveta zavoda in drugih splošnih aktov zavoda s tem odlokom ostajajo v veljavi in se smiselno uporabljajo določila obstoječega poslovnika sveta zavoda
in drugih aktov zavoda, v kolikor niso v nasprotju z zakonom,
ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in
tem odlokom.
41. člen
(1) V mandatnem obdobju, ki prične teči od konstituiranja
prvega sveta zavoda od uveljavitve tega odloka, zastopajo:
– ustanovitelja v svetu zavoda predstavniki, ki jih je imenoval Občinski svet Občine Sežana v letu 2021,
– starše v svetu zavoda predstavniki, ki jih je izvolil Svet
staršev v letu 2021.
(2) V primeru, da se ugotovi, da so bili predstavniki iz
prvega odstavka tega člena nepravilno imenovani oziroma
izvoljeni, je treba postopek imenovanja oziroma izvolitve izvesti
na novo.
(3) Za mandatno obdobje iz prvega odstavka morajo
delavci zavoda na podlagi predloga Inšpektorata Republike
Slovenije za šolstvo in šport, št. 0613-1795/2021/2 z dne 1. 6.
2021, izvoliti svoje predstavnike v svet zavoda v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in tem odlokom.
(4) Ne glede na prvi odstavek 17. člena tega odloka
mora svet zavoda razpisati volitve iz prejšnjega odstavka tega
člena najkasneje v petih dneh od svojega konstituiranja. V
primeru, da svet zavoda ne razpiše volitev v roku določenem
v prejšnjem stavku, jih v nadaljnjih treh dneh razpiše vršilec
dolžnosti ravnatelja.
42. člen
Ne glede na drugi odstavek 20. člena tega odloka skliče
prvo sejo sveta zavoda v mandatnem obdobju iz prejšnjega
člena vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda v desetih dneh od
uveljavitve tega odloka.
43. člen
Vsa dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register po tem
odloku, opravi ravnatelj.
XIV. KONČNI DOLOČBI
44. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
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šole Srečka Kosovela Sežana s spremembami, ki ga je sprejela
Občina Sežana (Uradni list RS, št. 71/96, 63/01, 37/08, 17/10,
65/21).
45. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-9/2021-10
Sežana, dne 30. septembra 2021

39. člen
(1) O vseh statusnih spremembah zavoda odloča ustanovitelj zavoda.
(2) Zavod lahko preneha z svojim delovanjem v primerih,
ki jih določa zakon.
XIII. PREHODNE DOLOČBE
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Župan
Občine Sežana
David Škabar

3234.

Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje na Lenivcu
(del EUP SŽ-142)

Na podlagi 117., 119. in 282. člena v povezavi z drugo
alinejo 4. točke 289. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP-2 ter 17. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet OPPN)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142) – v nadalj.:
OPPN na Lenivcu.
(2) OPPN na Lenivcu je pod številko projekta 019/PA-020
izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska
Bistrica.
(3) OPPN je izdelan v skladu s sledečimi predpisi (v nadaljevanju: prostorski in gradbeni predpisi):
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17),
– Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18),
– Tehnična smernica TSG-V-006:2018 Razvrščanje
objektov,
– Priročnikom za Državni prostorski red: Regulacijski elementi (MOP, Ljubljana, januar 2020).
(4) OPPN na Lenivcu določa:
– območje OPPN na Lenivcu,
– opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora,
– načrt gradbenih parcel,
– urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,
– pogoje glede gradnje prometne, energetske, komunalne
in druge gospodarske javne infrastrukture,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja,
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom,
– usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti
OPPN na Lenivcu in
– ukrepe zemljiške politike.
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(5) Sestavine OPPN na Lenivcu so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN
na Lenivcu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na
Občini Sežana.
(6) Sestavine OPPN na Lenivcu so določene tako podrobno, da:
– je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov;
– se lahko nosilci urejanja prostora v svojih mnenjih k
OPPN na Lenivcu v skladu z 49. členom Gradbenega zakona
(Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) izrečejo, da na podlagi njihovih pozitivnih mnenj k prostorskemu aktu posebno
pridobivanje njihovih mnenj v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja ni potrebno.
2. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) OPPN na Lenivcu vsebuje tekstualni in grafični del
ter priloge, opredeljene v tem členu. Izdelan je v digitalni in
analogni obliki.
(2) Odlok o OPPN na Lenivcu obsega poglavja:
– uvodne določbe,
– območje OPPN,
– opis vplivov in povezav,
– opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora,
– načrt gradbenih parcel,
– urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,
– pogoji glede gradnje prometne, energetske, komunalne
in druge gospodarske javne infrastrukture,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave,
varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom,
– ukrepi zemljiške politike,
– končne določbe.
(3) Grafični del OPPN na Lenivcu obsega:
– list 1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela
občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske
ureditve na širšem območju, merilo 1:2000,
– list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto posnetkom, merilo 1:500,
– list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor
s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, merilo
1:2000,
– list 3: Prikaz PEUP in PNRP, merilo 1:500,
– list 4: Načrt GP s tehničnimi elementi za zakoličbo nGP
in s prikazom javnega dobra, merilo 1:500,
– list 5.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve, merilo
1:500,
– list 5.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi
elementi za zakoličbo objektov, merilo 1:500,
– list 5.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom
višinske ureditve, merilo 1:500,
– list 6.1: Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne
javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, merilo
1:500,
– list 6.2: Prikaz ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo,
merilo 1:250,
– list 7: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje zdravja,
celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje narave, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami (varstvo pred požarom), varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč, merilo 1:500.
(4) Priloge OPPN:
– izvleček iz hierarhično višjega PA, ki se nanaša na
obravnavano prostorsko ureditev,
– izhodišča za pripravo PA,
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– podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na
katerih temeljijo rešitve PA: Prikaz stanja prostora za pripravo
OPPN za območje dela enote urejanja prostora (EUP) z oznako
SŽ 142 IG (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 19/PA-020,
november 2019), Geodetski načrt za OPPN na Lenivcu (izdelovalec Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., marec 2019),
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve PA: Idejna zasnova za območje OPPN EUP SŽ 142 IG – del (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 19/PA-020, november 2019),
Uporabno dovoljenje št. 351 06-64/01-243-1406 z dne 13. 9.
2001 za uporabo trgovine s skladiščem gradbenega materiala
v Sežani, zgrajene skladno z gradbenim dovoljenjem št. 351
03-66/00-424-1406 z dne 29. 3. 2001, ki ga je izdala UE Sežana; Geološko poročilo o stabilnostnih razmerah za občinski podrobi prostorski načrt za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)
v Sežani (projektant Geotrias, družba za geološki inženiring
d.o.o., št. proj.: MK – 0433/2021, januar 2021);
– odločba glede CPVO in smernice ter mnenja nosilcev
urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev PA,
– povzetek za javnost.
2. OBMOČJE OPPN
3. člen
(obseg območja OPPN)
(1) Območje OPPN na Lenivcu obsega skupaj
0,82 ha, in sicer zemljišča s parc. št.: 4250/4, 4250/8, 4250/9,
4251/1, 4251/3, 4251/4, 4251/5, 6084/84-del, 6084/13-del,
4212/302-del, vse k.o. Sežana (2455).
(2) Območje OPPN na Lenivcu je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega
načrta v grafičnem delu OPPN na Lenivcu, List 2.1: Območje
podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in ortofoto
posnetkom, M 1:500.
3. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV
4. člen
(vplivno območje OPPN)
(1) Območje OPPN na Lenivcu se nahaja na severnem
robu mesta Sežana pod Taborom (484,00 m n.v.), na stiku med
območjem poslovno-proizvodnih objektov (zahodno od severnega kraka Ceste na Lenivec) in območjem večstanovanjskih
objektov (vzhodno od Ceste na Lenivec).
(2) Območje OPPN na Lenivcu je zaradi specifične reliefne situacije popolnoma neizpostavljeno in kljub legi na robu
mesta ne bo imelo bistvenega vpliva na širšo krajinsko sliko
pod pogojem, da načrtovane prostorske ureditve ne presežejo
višine na 390,00 m n.v..
(3) Geološka zgradba širše okolice območja OPPN na Lenivcu je monotona. V tektonskem smislu pripada obravnavano
ozemlje Tržaško-komenski planoti, ki jo v celoti gradijo kredni
apnenci. Teren je globalno stabilen. Registrirane kraške jame
so od območja OPPN na Lenivcu oddaljene več kot 150 m.
(4) Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju
OPPN na Lenivcu vplivajo naslednji dejavniki:
– na severni strani strma cca 6,20 m visoka kamnita brežina, ki ločuje pretežno gozdne površine na 380,00 m n.v. od
predmetnega območja na 372,80 m n.v.;
– na vzhodni strani podporni zid višine 3,00 m do
max. 4,00 m, ki ločuje predmetno območje od območje vrstnih
stanovanjskih hiš;
– na južni strani nekategorizirana cesta;
– na zahodni strani v južnem delu nižji podporni zid, ki
ločuje območje višjeležečega sosednjega poslovnega objekta
od območja OPPN na Lenivcu in
– na zahodni strani v severnem delu razširjeno na
cca 4,20 m višjeležeči plato, ki je omejen na severni strani
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s strmo cca 6,20 m visoko kamnito brežino, na južni strani z
območjem poslovnega objekta in na zahodni strani z nižjim
podpornim zidom, ki ponovno ločuje območje sosednjega poslovnega objekta.
(5) Vplivno območje je prikazano v grafičnem delu OPPN
na Lenivcu, List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v
prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji,
M 1:2000.
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dejavnosti z grafično oznako CU, ki predstavlja spremembo
PNRP gospodarske cone z grafično oznako IG z OPPN na
Lenivcu v skladu s 117. in 282. členom ZUreP-2;
– PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP gospodarske
cone z grafično oznako IG, ki se z OPPN na Lenivcu ne
spreminja.
(2) Opredelitev PEUP in PNRP v območju OPPN na Lenivcu je prikazano v grafičnem delu OPPN na Lenivcu: List 3:
Prikaz PEUP in PNRP, M 1:500.

4. OPREDELITEV PODROBNEJŠE
NAMENSKE RABE PROSTORA

5. NAČRT GRADBENIH PARCEL

5. člen

6. člen

(podenote urejanja prostora in podrobnejša namenska raba
prostora v območju OPPN)

(načrtovane gradbene parcele)

(1) Območje OPPN na Lenivcu se deli na dve podenoti
urejanja prostora (v nadalj.: PEUP):
– PEUP z oznako SŽ 142/1 s podrobnejšo namensko
rabo prostora (v nadalj.: PNRP) območja osrednjih centralnih

(1) Območje OPPN na Lenivcu je razdeljeno na načrtovane gradbene parcele (v nadalj.: nGP).
(2) Seznam nGP v območju OPPN na Lenivcu je prikazan
v tabeli:

Oznaka
PEUP

Oznaka
PNRP

SŽ 142/1

SŽ 142/2

CU

IG

Oznaka
nGP
P1/1
P1/2
P1/3
P1/4
P1/5

Ime nGP

Površina v m2

nGP stavbe S1 (S1.1, S1.2 in S1.3)
nGP stavbe S2
nGP stavbe S3 (S3.1 in S3.2)
skupna nGP stavb S2 in S3 – PM
skupna nGP stavb S1, S2 in S3 – zelene
in prometne površine

1.362
972
730
489

Opredelitev
javnega dobra
/
/
/
/

2938

/

P2/1

nGP dela javne poti

P2/2
P3

nGP dela prometnega priključka
nGP območja poslovno-skladiščnih objektov

(3) Načrt nGP s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov
je prikazan v grafičnem delu OPPN na Lenivcu, List 4: Načrt
nGP s tehničnimi elementi za zakoličbo nGP in prikazom javnega dobra, M 1:500.
6. URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)
(1) Razvoj območja OPPN na Lenivcu je načrtovan znotraj ureditvenega območja mesta Sežane s prenovo in spremembo rabe obstoječega območja, pri čemer ima prenova
prednost pred novo pozidavo ob upoštevanju:
– razmeščanja dejavnosti v prostoru na način, da se
prepletajo rabe prostora, ki so medsebojno združljive ali ne
motijo druga druge;
– zagotavljanja racionalne rabe prostora z ustreznim razmerjem med grajenimi in zelenimi površinami.
(2) Načrtovane prostorske ureditve v območju OPPN na
Lenivcu obsegajo v območju:
– PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP CU: ureditve, potrebne za prenovo območja v večstanovanjsko sosesko z ohranitvijo poslovno-trgovske dejavnosti v pritličju objekta ob načrtovani
javni poti (obstoječa dostopna cesta) z ureditvijo osrednjih
zelenih površin v ustreznem obsegu in površin za mirujoči
promet soseske;
– PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP IG: ureditve, potrebne za prenovo območja z objekti in prostori za potrebe dopolnilnih skladiščnih dejavnosti obstoječega trgovskega objekta v
PEUP z oznako SŽ-142/1.

65
12
1.625

načrtovano javno
dobro
/
/

(3) Koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev v območju PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP CU:
– na spodnjem platoju se načrtuje prenova območja z
odstranitvijo objektov, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali prizidavo obstoječih stavb in novogradnjo za potrebe
ureditve treh večstanovanjskih stavb (v objektu na južnem robu
se v pritličju omogoči spremljajoča dejavnost);
– na spodnjem platoju se v nGP P1/5 vzpostavi osrednja
zelena večnamenska površina, ki sega od vzhodnega roba
območja do zahodnega roba in preko njega na zgornji plato in
tako nudi dostop in pogled do zelenih površin vsem stavbam v
območju ter s svojo dimenzijo na zahodni strani ustvarja ustrezno ločnico med vsebinsko različnimi vsebinami;
– načrtovani novogradnji večstanovanjske stavbe severno
od osrednjih zelenih površin je dodana še zelena površina na
severni strani, ki nudi zavetje in pogled tudi obstoječi stavbi na
severovzhodnem vogalu;
– večstanovanjske stavbe so razmeščene tako, da se odpirajo na zelene površine (z izjemo obstoječe stavbe na južnem
robu, katere pogledi se odpirajo na nižjeležeče mesto Sežana)
in s primerno medsebojno oddaljenostjo zagotavljajo ustrezne
pogoje za osončenost in prevetrenost;
– orientacija stavb vzporedno s plastnicami terena s smerjo daljše stranice objektov tako, da se južna stran objektov
odpira na jugozahod ter sledi tipični orientaciji stavb v sosednjih
območjih;
– dostopna cesta teče ob vzhodni stranici območja in se
konča s površinami za mirujoči promet, vzporedno z njo tečejo
tudi površine za pešce.
(4) Koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev v območju PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP IG:
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– načrtuje se prenova območja z novogradnjo objektov in
prostorov za skladiščenje in manipulacijo za obstoječ trgovski
objekt na nGP z oznako P1/1, ki bodo dostopni preko nekategorizirane ceste in zasebne ceste v EUP SŽ-142.
(5) Lokacijski pogoji za načrtovane prostorske ureditve so
opredeljeni s 7. do vključno 33. členom tega odloka.
(6) Urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve in funkcionalni pogoji so prikazani v grafičnem delu OPPN na Lenivcu
na:
– listu 5.1: Koncept prostorske ureditve, Merilo 1:500,
– listu 5.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi
elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500 in
– listu 5.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom
višinske ureditve, Merilo 1:500.
8. člen
(dopustni objekti v OPPN)
(1) V območju OPPN na Lenivcu so opredeljeni zgolj dopustni osnovni glavni in dopustni drugi glavni objekti v skladu s
prostorskimi in gradbenimi predpisi. Glavni objekt je tisti objekt,
ki je glavni namen gradnje in ni nujno največji.
(2) Pripadajoči objekti se v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi objektov uporabljajo za namene glavnega
objekta in nimajo samostojnega namena in zato njihova dopustnost ni posebej opredeljena.
(3) Osnovni glavni objekti v območju PEUP z oznako
SŽ-142/1 s PNRP CU so:
– CC-SI 11210 Dvostanovanjske stavbe kot dopustna
oblika stavb znotraj oznake S3 (z deli stavb z oznako S3.1 in
S3.2 ali podrobnejšo delitvijo),
– CC-SI 11220 Tri- in več stanovanjske stavbe,
– CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas,
– za potrebe spremljajoče dejavnosti, ki je dopustna samo
v pritličnem delu večstanovanjske stavbe z oznako S1: CC-SI
12301 Trgovske stavbe, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe
in CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo.
(4) Osnovni glavni objekti v območju PEUP z oznako
SŽ-142/2 s PNRP z oznako IG so:
– CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe,
– CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
– CC-SI 12420 Garažne stavbe,
– CC-SI 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča.
(5) Drugi glavni objekti v območju OPPN na Lenivcu so:
– CC-SI 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
– CC-SI 22121 Daljinski vodovodi,
– CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem
vode,
– CC-SI 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska
omrežja,
– CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
– CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in cevovodi za
tehnološko vodo,
– CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in
stisnjen zrak,
– CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki,
– CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
– CC-SI 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje,
– CC-SI 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena.
(6) Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod
skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju
posameznih nGP ali da predstavljajo smiselno dopolnitev
načrtovanih prostorskih ureditev s tem OPPN, kar se utemelji s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
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9. člen
(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela
v območju OPPN)
(1) V območju OPPN na Lenivcu so dopustne gradnje:
– Novogradnje in prizidave objektov;
– spremembe namembnosti, rekonstrukcije in odstranitve
obstoječih objektov;
– vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist.
(2) V območju OPPN na Lenivcu so dopustne dejavnosti, ki so skladne z načrtovanimi prostorskimi ureditvami tega
OPPN.
10. člen
(pomožni objekti)
V območju OPPN na Lenivcu so na posamičnih nGP
dopustni pomožni (to je enostavni in nezahtevni) objekti ter
tehnološka oprema oziroma naprave, ki so v skladu s pogoji
tega OPPN.
11. člen
(regulacijske črte)
(1) V območju OPPN na Lenivcu so opredeljene regulacijske črte (v nadalj.: črte):
– gradbena meja (v nadalj.: GM) z oznakami GMs, GMp
in GMn in GMop;
– regulacijska linija (v nadalj.: RL) z oznakami RLc in RLz.
(2) GM z oznako GMs določa črto, ki je vse nadzemne
etaže razen pritličja načrtovanih stavb ne smejo presegati,
lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost
zemljišča pri čemer lahko čez GMs segajo:
– balkoni, lože, pomoli, konzolni nadstreški, zunanja stopnišča, podesti in podobno (npr. konstrukcijski elementi balkonov drugih nadzemnih etaž razen pritličja), ki ne segajo več
kot 2 m izven fasadne ravnine pod pogojem, da ne segajo na
sosednje zemljišče;
– tehnološka oprema oziroma naprave, ki pa morajo biti
od sosednjih zemljišč odmaknjene najmanj 1,0 m.
(3) GM z oznako GMp določa črto, ki je pritličja (med
katera štejejo tudi vse pomožne stavbe) in kleti načrtovanih
stavb ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od
nje odmaknjene v notranjost zemljišča pri čemer lahko čez
GMp segajo temelji stavbe in konstrukcijski elementi balkonov
drugih nadzemnih etaž razen pritličja, ki ne segajo več kot
0,5 m izven fasadne ravnine pod pogojem, da ne segajo na
sosednje zemljišče.
(4) GM z oznako GMn določa črto, ki je nadstrešnice nad
parkirnimi mesti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali
pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.
(5) GM z oznako GMop določa črto, ki je oporni zidovi ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
(6) RL z oznako RLc je črta, ki določa potek osi načrtovanih notranjih dostopnih cest.
(7) RL z oznako RLz je črta, ki ločuje območje zelenih
površin, kjer se uredijo zelene površine z dopustnim preoblikovanjem reliefnih značilnosti.
12. člen
(skupni funkcionalni pogoji)
(1) Skupni funkcionalni pogoji glede dopustne izrabe prostora so določeni z dopustnimi tlorisnimi in/ali višinskimi gabariti
ter z dopustno lego objektov, in sicer so:
– višinski gabariti določeni s pogoji za posamično nGP;
– kote gotovega terena tal opredeljene v grafičnem delu
na listu 5.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve;
– kote pritličij načrtovanih stavb opredeljene v grafičnem
delu na listu 5.1: Koncept načrtovane prostorske ureditve in
listu 5.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske
ureditve;
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– tlorisni gabariti načrtovanih stavb in drugih načrtovanih
ureditev opredeljeni v grafičnem delu na listu 5.1: Koncept
načrtovane prostorske ureditve;
– tlorisni gabariti načrtovanih prometnih ureditev opredeljeni v grafičnem delu na listu 6.1: Prikaz glede poteka omrežij
prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo;
– je dopustna lega objektov opredeljena z mejami nGP in
črtami z oznako GMs, GMp, GMn, GMop, RLc in RLz.
(2) Dopustni odmik od meje sosednjih zemljišč za stavbe,
nadstrešnice in oporne zidove brez soglasja soseda je opredeljen z GM z oznakami GMs, GMp in GMn in GMop.
(3) Drugi dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč
brez soglasja soseda so opredeljeni z minimalnim dopustnim
odmikom:
– 0,0 m za gradbene inženirske objekte, ki predstavljajo
komunalno opremo ali drugo gospodarsko javno infrastrukturo
(v nadalj.: GJI), priključke na GJI in ograje;
– 0,5 m za druge gradbene inženirske objekte – pripadajoče in pomožne objekte, ki niso našteti zgoraj.
(4) Pri projektiranju morajo biti odmiki od obstoječih koridorjev tras, infrastrukturnih vodov in naprav ter objektov v
skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
(5) V celotnem območju OPPN:
– je dopustna ureditev priključkov na GJI ter rekonstrukcija in novogradnja posamične GJI;
– so dopustni tisti pripadajoči objekti, ki predstavljajo
smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in izboljšujejo bivalno kvaliteto soseske (npr. ureditev urbane opreme,
opornih zidov, varovalnih ograj pri premoščanju terena z večjimi
višinskimi razlikami, zelenic …).
13. člen
(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb)
Skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb so:
– načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti
oblikovani skladno z arhitektonsko celoto;
– stavbe so oblikovane energetsko varčno; enostavno in
geometrično čistih oblik;
– uporaba svetlečih materialov ni dopustna; dopustna
barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni
odtenki;
– barva fasade mora biti določena v dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja;
– dopustne so ravne strehe, enokapnice in dvokapnice
skladno s programskimi zahtevami dejavnosti območja;
– oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju
arhitektonske celote.
14. člen
(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Oblikovanje urejenih zelenih površin:
– urejanje zelenih površin mora biti celostno;
– za oblikovanje naj se uporablja visokodebelno drevnino
in druge členitvene vegetacijske pasove, ki bodo izboljšali
strukturo prostora;
– pri zasaditvi je treba upoštevati lokalno značilne vrste
rastlin in krajinske značilnosti;
– oblikovanje osrednjih parkovnih površin kot dvonivojske
parkovne ureditve vključno z ureditvijo otroškega igrišča in
ureditvijo senčnih in sončnih površin.
(2) Pri urejanju okolice je dopustna:
– gradnja opornih zidov do višine 1,5 m z izjemo obstoječih višin opornih zidov z oznako Z-1 in Z-2 in načrtovanega
opornega zidu z oznako Z-3 in višine največ 2,0 m, ki jih je
potrebno ozeleniti najmanj v območju zelenih površin na nGP
z oznako P1/5;
– ureditev ustrezne varovalne ograje na opornih zidovih iz
prejšnje alineje zaradi zagotovitve varnosti območja (npr. pred
proženjem kamenja …) pri čemer mora biti ograja transparentno oblikovana;
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– ograditev območja nGP z oznako P1 ali nGP z oznako
P3 kot celote s transparentno oblikovano ograjo do višine
1,80 m nad terenom.
(3) Oblikovanje utrjenih površin:
– tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;
– tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje; posamezne
materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično
uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;
– dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki
kamna in zemlje.
15. člen
(opis rešitev ter pogoji za nGP z oznako P1/1)
(1) Na nGP z oznako P1/1 se načrtuje prenova območja
z ureditvijo dela večstanovanjske soseske – prenovo območja
načrtovane večstanovanjske stavbe z oznako S1. Načrtovane
prostorske ureditve obsegajo:
– delno preoblikovanje terena z odkopom obstoječega
nasipa in odstranitev obstoječih objektov za potrebe spodaj
navedenih načrtovanih prostorskih ureditev;
– prenovo obstoječe stavbe v večstanovanjsko stavbo s
spremljajočimi dejavnostmi dopustnimi v pritlični etaži z oznako S1 z vertikalno (del stavbe z oznako S1.1) in horizontalno
prizidavo (dela stavbe z oznako S1.2 in S1.3), rekonstrukcijo
in spremembo namembnosti;
– ureditev površin za mirujoči promet z oznako PM-1A
in PM-1B, slednja vključno z enotno oblikovano nadstrešnico:
PM-1A se v primeru spremljajočih dejavnosti v pritličju uredi
v obsegu najmanj 5 parkirnih mest (v nadalj.: PM) od vseh
potrebnih PM za te dejavnosti;
– potrebna PM za doseganje kriterijev minimalnega obsega PM, ki so določeni v 22. členu tega odloka, se lahko
zagotovijo ob obstoječi dostopni cesti v oddaljenosti največ
200,00 m od načrtovane stavbe z oznako S.1 v skladu z grafičnimi usmeritvami;
– ureditev zunanjih in zelenih površin;
– ohranitev in ozelenitev obstoječega opornega zidu z
oznako Z-1 ter ureditev ustrezne varovalne ograje, pri čemer
je dopustna njegova rekonstrukcija, nadomestna gradnja in
horizontalna prizidava;
– ureditev servisnega dostopa do dela stavbe z oznako
S1.3.
(2) Druge obvezno potrebne prostorske ureditve za redno rabo večstanovanjske stavbe z oznako S1 se načrtujejo v
spodaj navedenem obsegu in deležu na skupni nGP z oznako
P1/5:
– ureditev osrednjih parkovnih površin v minimalnem obsegu 600 m2 na spodnjem nivoju;
– ureditev glavne dostopne ceste do jugovzhodnega ogljišča nGP z oznako P1/2 in stranske dostopne ceste ter
– ureditev lokacije za ravnanje z odpadki v celotnem
obsegu.
(3) Višinski gabariti:
– dopustna etažnost dela stavbe S1.1 in S1.2 je max. P + 3
z najvišjo dopustno višino stavbe 385,00 m n.v.;
– dopustna etažnost dela stavbe S1.3 je max. P;
– dopustna višina kapa nadstrešnice je največ 3,00 m nad
koto urejenega terena.
(4) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z
oznako GMs, GMp, GMn, GMop, RLc in RLz.
(5) Dopustna odstopanja:
– v primeru manjših prizidav v območju z oznako S1.3 od
načrtovanih je dopustna ureditev PM.
16. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P1/2)
(1) Na nGP z oznako P1/2 se načrtuje prenova območja z
ureditvijo dela večstanovanjske soseske. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
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– delno preoblikovanje terena z odkopom obstoječega
nasipa in odstranitev obstoječih objektov za potrebe spodaj
navedenih načrtovanih prostorskih ureditev;
– novogradnjo večstanovanjske stavbe z oznako S2;
– ureditev površin za mirujoči promet z oznako PM-2 v
obsegu 9 PM za potrebe večstanovanjske stavbe z oznako S2,
– druga potrebna PM za doseganje kriterijev minimalnega
obsega PM, ki je določen v 22. členu tega odloka, se lahko
zagotovijo v okviru skupne nGP z oznako P1/4 ali ob obstoječi
dostopni cesti v oddaljenosti največ 200,00 m od načrtovane
stavbe z oznako S.2 v skladu z grafičnimi usmeritvami;
– ureditev zelene površine,
– ohranitev in ozelenitev obstoječega opornega zidu z
oznako Z-1 ter ureditev ustrezne varovalne ograje, pri čemer
je dopustna njegova rekonstrukcija, nadomestna gradnja in
horizontalna prizidava.
(2) Druge obvezno potrebne površine za redno rabo večstanovanjske stavbe z oznako S2 na skupni nGP z oznako
P1/5 so:
– ureditev osrednjih parkovnih površin na spodnjem nivoju
in na zgornjem nivoju vključno z vertikalno povezavo v celoti;
– ureditev glavne dostopne ceste v celoti.
(3) Višinski gabariti: dopustna etažnost stavbe S2 je max.
K + P + 3 z najvišjo dopustno višino stavbe 387,50 m n.v..
(4) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z
oznako GMs, GMp, GMop, RLc in RLz.
17. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P1/3)
(1) Na nGP z oznako P1/3 se načrtuje prenova območja z
ureditvijo dela večstanovanjske soseske. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:
– delno preoblikovanje terena in odstranitev obstoječih
objektov (z izjemo obstoječe stavbe z oznako S3) za potrebe
spodaj navedenih prostorskih ureditev;
– prenovo obstoječe stavbe v večstanovanjsko ali dvostanovanjsko stavbo z oznako S3 s spremembo namembnosti
in/ali rekonstrukcijo (dela stavbe z oznako S3.1) ter prizidavo
obstoječe (dela stavbe z oznako S3.2) pri čemer je dopustna
izvedba v obliki stavbega tipa večstanovanjske stavbe ali v
obliki stavbnega tipa vrstnih hiš;
– ureditev površin za mirujoči promet z oznako PM-3 v
obsegu 8 PM za potrebe večstanovanjske stavbe z oznako S3;
– druga potrebna PM za doseganje kriterijev minimalnega
obsega PM, ki je določen v 22. členu tega odloka, se lahko zagotovijo ali v okviru skupne nGP z oznako P1/4 ali ob obstoječi
dostopni cesti v oddaljenosti največ 200,00 m od načrtovane
stavbe z oznako S.3 v skladu z grafičnimi usmeritvami;
– ureditev zelene površine,
– ohranitev in ozelenitev obstoječega opornega zidu z
oznako Z-2 ter ureditev varovalne ograje in celotne brežine z lovilno mrežo ali drugo ustrezno ureditvijo za zagotovitev varnosti
območja; dopustna je tudi njegova rekonstrukcija, nadomestna
gradnja in horizontalna prizidava.
(2) Izvedba drugih obvezno potrebnih prostorskih ureditev
za redno rabo večstanovanjske stavbe z oznako S3 so načrtovane prostorske ureditve na nGP z oznako P1/4 in P1/5 v celoti.
(3) Višinski gabariti: dopustna etažnost stavbe S3 je max.
P + M ali P +1 z najvišjo dopustno višino stavbe 381,50 m n.v..
(4) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z
oznako GMs, GMop, RLc in RLz.
18. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P1/4)
(1) Na nGP z oznako P1/4 se načrtuje prenova območja
z ureditvijo skupnega dela večstanovanjske soseske. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo ureditve površin za mirujoči
promet za potrebe redne rabe večstanovanjskih stavb z oznako
S2 in S3, in sicer:
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– delno preoblikovanje terena z odkopom obstoječega
terena in odstranitev obstoječih objektov za potrebe spodaj
navedenih načrtovanih prostorskih ureditev;
– ureditev površin za mirujoči promet z oznako PM-4A
in PM-4B vključno z enotno oblikovanima nadstrešnicama v
obsegu 22 PM za potrebe večstanovanjske stavbe z oznako
S2 ali S3;
– ohranitev in ozelenitev obstoječega opornega zidu z
oznako Z-1 ter ureditev ustrezne varovalne ograje in celotne
brežine z lovilno mrežo ali drugo ustrezno ureditvijo za zagotovitev varnosti območja; dopustna je tudi njegova rekonstrukcija,
nadomestna gradnja in horizontalna prizidava;
– novogradnja opornega zidu z oznako Z-3 in ureditev
ustrezne varovalne ograje ter celotne brežine z lovilno mrežo
ali drugo ustrezno ureditvijo za zagotovitev varnosti območja
(npr. pred proženjem kamenja z območja izven OPPN).
(2) Višinski gabariti:
– dopustna višina opornega zidu z oznako Z-3 je 2,00 m;
– dopustna višina kapa nadstrešnice je največ 3,00 m nad
koto urejenega terena.
(3) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z
oznako GMn, GMop in RLc.
19. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P1/5)
(1) Na nGP z oznako P1/5 se načrtuje prenova območja
z ureditvijo skupnega dela večstanovanjske soseske. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo ureditve za potrebe redne
rabe večstanovanjskih stavb z oznako S1, S2 in S3, in sicer:
– delno preoblikovanje terena z odkopom obstoječega
nasipa in odstranitev obstoječih objektov za potrebe spodaj
navedenih načrtovanih prostorskih ureditev;
– ureditev osrednjih parkovnih površin;
– ureditev glavne in stranske notranje dostopne ceste;
– ohranitev in ozelenitev obstoječih opornih zidov z oznako Z-1 in Z-2 ter ureditev ustrezne varovalne ograje in celotne
brežine z lovilno mrežo ali drugo ustrezno ureditvijo za zagotovitev varnosti območja; dopustna je tudi njihova rekonstrukcija,
nadomestna gradnja in horizontalna prizidava, ki obsega tudi
ureditve za prehajanje med platojema;
– ureditev lokacije za ravnanje z odpadki v minimalnem obsegu 3 zabojniki za ostanke komunalnih odpadkov in
6 zabojnikov za 6 ločenih frakcij z dopustno ureditvijo enotno
oblikovane (delno) odprte nadstrešnice ali ograditve objekta.
(2) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego črt z
oznako RLc in RLz.
(3) Drugi pogoji za ureditev osrednjih parkovnih površin:
– se uredi kot dvonivojske parkovne ureditve vključno
z ureditvijo otroškega igrišča in ureditvijo senčnih in sončnih
površin;
– zelene površine se oblikujejo na način, da so dostopne
vsem ljudem razen v delu, kjer je to zaradi fizičnih lastnosti
zemljišča omejeno; dvignjen plato nad osrednjo površino je
dopustno uporabiti in oblikovati kot fizično nedostopno površino
za gibalno ovirane osebe.
20. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP
z oznako P2/1 in P2/2)
(1) Na nGP z oznako P2/1 in P2/2 se načrtuje vzpostavitev javne poti in prometnega priključka nanjo. Načrtovane
prostorske ureditve obsegajo:
– vzpostavitev mestne ali krajevne ceste s kategorizacijo
javne ceste na nGP z oznako P2/1;
– ohranitev oziroma ureditev prometnega priključka na
načrtovano mestno ali krajevno cesto ter ureditev površin za
pešce na nGP z oznako P2/2.
(2) Gabariti:
– vzpostavitev mestne ali krajevne ceste obsega kategorizacijo nekategorizirane ceste;
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– prometni priključek na mestno ali krajevno cesto se uredi v skladu z grafičnimi usmeritvami na listu 6.1: Prikaz glede
poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje
objektov nanjo ob upoštevanju predpisov o projektiranju cest
in predpisov o cestnih priključkih na javne ceste;
– karakteristični prečni profil prometnega priključka: hodnik za pešce 2,0 m + 2 x vozni pas 3,0 m = skupaj 8,00 m;
– vertikalni potek prometnega priključka se ohranja oziroma prilagaja niveleti načrtovane kategorizirane mestne ali
krajevne ceste.
(3) Lega objektov je določena z mejami nGP.
21. člen
(opis rešitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P3)
(1) Na parceli z oznako P3 se načrtuje prenova območja z novogradnjo skladiščnih stavb, objektov in prostorov za
skladiščenje in manipulacijo. Načrtovane prostorske ureditve
obsegajo:
– novogradnjo ene ali več stavb/objektov za potrebe
skladiščenja v okviru obstoječe dejavnosti v obstoječi stavbi z
oznako S1 na nGP z oznako P1/1 pri čemer so dopustni samostojni objekti v skladu z 8. členom tega odloka s spremljajočimi
dejavnostmi (do 50 % deleža BTP stavbe) kot so trgovina,
strokovne, tehnične znanstvene dejavnosti, izobraževanje, gostinstvo in druge dejavnosti (ki služijo tem območjem);
– ureditev površin za mirujoči promet v obsegu najmanj
3 PM od vseh potrebnih PM za dejavnosti načrtovane prostorske ureditve;
– ureditev celotne brežine z lovilno mrežo ali drugo ustrezno ureditvijo;
– ureditev notranjih prometnih površin.
(2) Del ureditve priključkov na GJI za potrebe nGP z oznako P3 poteka izven območja OPPN na Lenivcu. Ti se izvajajo
po pogojih Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana
(v nadalj.: OPN Sežana).
(3) Višinski gabariti: dopustna etažnost stavb S4 in S5 je
max. P ali P+M z najvišjo dopustno višino stavbe 382,50 m n.v..
(4) Lega objektov je določena z mejami nGP in lego RČ
z oznako GMp.
7. POGOJI GLEDE GRADNJE PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
22. člen
(zasnova projektnih rešitev prometne cestne infrastrukture)
(1) Območje OPPN na Lenivcu je dostopno preko nekategorizirane ceste (zemljišča s parc. št. 4212/302-del,
6084/13-del in 6084/84, vsa k o. Sežana), ki se priključuje
preko zemljišča s parc. št. 4212/302 k.o. Sežana na mestno
ali krajevno cesto 376131 Cesta na Lenivec.
(2) Načrtovane prometne prostorske ureditve v območju
OPPN na Lenivcu so:
– vzpostavitev mestne ali krajevne ceste v širšem območju obstoječe nekategorizirane dostopne ceste;
– ureditev prometnega priključka na javno cestno omrežje;
– ureditev notranje prometne in intervencijske mreže,
površin za pešce s prikazanim potencialnim navezovanjem
v širšem območju ter ureditev površin za mirujoči promet s
prikazanimi potencialnimi površinami izven območja OPPN v
oddaljenosti 200 m.
(3) Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:
– varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu;
– opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa;
– načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili
za presojo upravičenosti njihove graditve;
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– da s predlaganim posegom v območje načrtovane kategorizacije lokalne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja
lokalnih cest in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa, ter varovanja njenega videza, oziroma moteno redno vzdrževanje lokalnih cest.
(4) Vzpostavitev mestne ali krajevne ceste v območju obstoječe nekategorizirane dostopne ceste obsega kategorizacijo
javne ceste in ureditev prometnega priključka nanjo s preoblikovanjem obstoječe nekategorizirane ceste (zemljišča s parc.
št. 4212/302-del, 6084/13-del in 6084/84, vsa k. o. Sežana).
(5) Ureditev prometnega priključka na načrtovano mestno ali krajevno cesto se izvede v skladu s predpisi o cestnih
priključkih na javne ceste z rekonstrukcijo priključka širine
2 x 3,0 m (2 x vozni pas) + 2,0 m (površine za pešce) z radiji
zavijalnih lokov R=12,00 m v skladu z grafičnimi usmeritvami
na listu 6.1: Prikaz glede poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanje objektov nanjo. V območju cestnega
priključka na javno pot (pregledno polje) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge
predmete, ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost
ceste ali priključka. Dovoz oziroma priključek na cestno mrežo
mora biti urejen tako, da se z njim ne ovira promet in da se ne
poškoduje ceste.
(6) Ureditev notranje prometne in intervencijske mreže ter
ureditev površin za mirujoči promet:
– obsega ureditev glavne dostopne in stranske dostopne
ceste;
– ureditev glavne dostopne ceste širine 6,0 m, ki se
blago vzpenja (z vzdolžnim naklonom do 5 %) od prometnega
priključka na načrtovano javno pot na južnem robu območja
OPPN na Lenivcu proti severnem robu območja, kjer zavije
med večstanovanjskima stavbama z oznako S2 in S3 ter nato
poteka vzporedno z reliefnim robom in severno mejo območja
ter pod kotom 90° zavije proti stavbi z oznako S2;
– stranska cesta se z glavne dostopne ceste odcepi za
večstanovanjsko stavbo z oznako S1; uredi se kot dostopna
cesta k stavbi z oznako S1 v širini 6,0 m z blagim vzdolžnim
naklonom (do 2 %) in radiji zavijalnega loka 12,00 m, ki omogočajo dostop za intervencijska in komunalna vozila (izjemo
predstavlja desni izvozni radij 3,00 m, ki glede na geometrijo
križišča ustreza);
– potek cest je opredeljen z lego RLc;
– površine za pešce se uredijo kot višinsko ločeni pločniki v širini najmanj 1,50 m ob voziščih in 2,50 m ob zelenih
površinah;
– dopustna je ureditev zapornice ob vstopu v notranje
območje (ob južnem robu območja).
(7) Površine za mirujoči promet morajo biti zagotovljene
v skladu s kriterijem minimalnega obsega in pogoji, ki izhajajo
iz grafičnih usmeritev.
(8) Kriterij za določitev minimalnega obsega površin za
mirujoči promet v večstanovanjski stavbi je:
– 1 PM / stanovanje v večstanovanjski stavbi do 35 m2
koristne stanovanjske površine;
– 1,5 PM / stanovanje v večstanovanjski stavbi od 36 m2
do 60 m2 koristne stanovanjske površine;
– 2 PM / stanovanje v večstanovanjski stavbi nad 61 m2
koristne stanovanjske površine.
(9) Kriterij za določitev minimalnega obsega površin za
mirujoči promet pri dopustnih spremljajočih dejavnostih v večstanovanjski stavbi je: 1 PM / 50 m2 uporabne površine, namenjene storitvi, ne manj kot 5 PM.
(10) Kriterij za določitev minimalnega obsega površin za
mirujoči promet v PNRP IG je opredeljen s kriteriji za dimenzioniranje števila parkirnih mest v OPN Sežana.
(11) Objektom z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 %,
vendar najmanj 1 PM za invalide. Vse površine, ki so namenjene pešcem in nivojski prehodi čez vozišče morajo biti brez
grajenih in komunikacijskih ovir ter hkrati zagotavljati varno
uporabo vsem funkcionalno oviranim osebam v skladu s predpisi, ki urejajo zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi.
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(12) Pri projektiranju prometne cestne infrastrukture se
upoštevajo še druge usmeritve smernic za področje lokalnih
cest v delu, ki se nanašajo na projektiranje.
(13) Prometne rešitve so prikazane v grafičnem delu
OPPN na Lenivcu na listu 6.1: Prikaz ureditev glede poteka
omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanja objektov
nanjo, M 1:500.
23. člen
(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Na južnem robu OPPN na Lenivcu potekajo omrežja
gospodarske javne infrastrukture:
– javno vodovodno omrežje (NL DN 150 in NL DN 125)
ter hidrantno omrežje s hidrantom H1 in H2, ki oba zagotavljata
pretok 10 l/s vsak pri tlaku Pd. 3,4 Bar;
– javna kanalizacija za komunalno odpadno vodo, ki se
zaključuje s KČN Sežana 6000 PE,
– javno elektroenergetsko omrežje in TP na zemljišču s
parcelno št. 4250/10, k o. Sežana,
– javno plinsko omrežje,
– javno telekomunikacijsko omrežje.
(2) V območju OPPN na Lenivcu se priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo načrtuje v dveh sistemih:
– en sistem za območja PEUP SŽ-142/1 (nGP z oznako
P1/1, P1/2, P1/3, P1/4 in P1/5) in
– drug sistem za območje PEUP SŽ-142/2 (nGP z
oznako P3).
(3) Na južnem robu OPPN na Lenivcu se nahajajo tudi
individualni objekti za odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda: meteorna kanalizacija in ponikovalnica za odvajanje
padavinskih voda območja PEUP SŽ-142/1 in širšega območja.
Z OPPN na Lenivcu se načrtuje odvajanje in čiščenja padavinskih odpadnih voda v treh ločenih sistemih izven sistema javnega omrežja z izjemo načrtovane novogradnje ponikovalnice
v okviru javnega sistema odvajanja in čiščenja padavinskih
odpadnih voda za potrebe obstoječe nekategorizirane ceste
izven območja OPPN na Lenivcu.
(4) Podrobnejši opis rešitev za posamezne vrste GJI ter
odvajanje in čiščenja padavinskih odpadnih voda je opredeljen
v naslednjih členih tega odloka.
(5) Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov
je potrebno upoštevati mnenja/soglasja pristojnih upravljavcev
in veljavne tehnične normative in predpise.
(6) Pogoji za gradnjo komunalnih vodov v območju javne
ceste:
– Križanje ceste s komunalnimi vodi je dopustno pod
kotom od 45° do 135°. Posamezni komunalni vod je lahko
prostozračni ali v terenu pod voziščem.
– Komunalni vodi v tlorisu potekajo vzdolžno ob robu cestnega sveta ali z odmikom od vozišča in izjemoma v vozišču
ceste v naselju.
– Kanalizacijska cev poteka v največji možni globini zaradi
križanja z ostalimi vodi, tako da je minimalna globina dna cevi
1,50 m pod voziščem za glavni odvodnik, za odpadne vode je
v globini 0,90 m, za meteorne vode pa 0,60 m.
– Vodovodna cev z dimenzijo premera cevi do 100 mm
mora imeti dodatno zaščitno cev s premerom večjim od 100 mm
in mora biti nameščena v betonski cevi v primeru križanja ceste
in poteka pod voziščem na minimalni globini cevi 1,20 m za
glavni vod in za razdelilno omrežje v globini od 0,90–1,50 m,
kot je določeno s klimatskimi pogoji območja.
– Toplovodno omrežje v naselju, ki poteka pod voziščem,
je nameščeno v betonski zaščitni kineti z zgornjim robom konstrukcije minimalno 0,50 m pod voziščem.
– Plinovod in produktovod potekata pod voziščem na minimalni globini temena cevi 1,0 m z odmikom od roba vozišča,
kot je predpisano za visoko in nizkotlačno omrežje.
– Plinovod z delovnim tlakom nad 16 barov poteka ob
daljinski cesti z minimalnim odmikom 10 m od zunanjega roba
cestišča, ob povezovalni in zbirni cesti z odmikom 5,0 m in ob
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dostopni cesti ter maloprometni cesti z minimalnim odmikom
2,0 m od spodnjega roba brežine cestnega nasipa.
– Plinovod z delovnim tlakom do 16 barov poteka z minimalnim odmikom 2,50 m od roba vozišča.
– Telekomunikacijsko kabelsko omrežje lahko poteka z
minimalnim odmikom 1,00 m od roba zemljišča v minimalni
globini 0,70 m pod voziščem.
(7) V grafičnem delu OPPN na Lenivcu na listu 6.2: Prikaz
ureditev glede poteka omrežij gospodarske javne infrastrukture
in priključevanja objektov nanjo, M 1:250 je prikazana:
– zasnova projektnih rešitev GJI in pogoji za priključevanje nanjo ter
– sistemi odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda.
23.a člen
(opis rešitev za vodooskrbo)
(1) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje v:
– PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na javno vodovodno in hidrantno omrežje, ki poteka na južni strani objekta
na naslovu Cesta na Lenivec 30 z njegovo dograditvijo, in sicer
v dolžini cca 65,0 m in dodatnim zunanjim hidrantom na nGP
z oznako P1/5;
– PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na javno vodovodno in hidrantno omrežje, ki poteka na severozahodni strani
objekta na naslovu Cesta na Lenivec 30 A z njegovo dograditvijo v dolžini cca. 15,0 m za potrebe nGP z oznako P3.
(2) Zagotavljanje požarne vode se načrtuje z uporabo
obstoječega in načrtovanega vodovodnega omrežja. Glede
na načrtovane objekte je glede na Tehnično smernico TSG-1001:2019 Požarna varnost v stavbah (tabela 40 in drugi odstavek točke 4.2.2.1 ob predpostavki, da se za stavbo kot celoto
upošteva en požarni sektor z največjimi zahtevami) potrebna
količina vode za gašenje 1.600 l/min (za dvourno gašenje).
(3) Dopustna je rekonstrukcija in nadgradnja obstoječega
javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja.
(4) Pri projektiranju infrastrukture se v delu, ki se nanaša
na projektiranje, upoštevajo še usmeritve smernice za področje
vodovoda.
23.b člen
(opis rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih
voda)
(1) Odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda za
območje OPPN na Lenivcu je načrtovano:
– v treh sistemih meteorne kanalizacije, ki niso del javnega omrežja ter
– v okviru javnega omrežja odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z načrtovano novogradnjo ponikovalnice
na nGP z oznako P1/1 za potrebe obstoječe nekategorizirane
ceste izven območja OPPN na Lenivcu, ki služi tudi dostopu do
območja nGP z oznako P3.
(2) Prvi sistem ureja odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda za del območja PEUP SŽ-142/1, ki obsega:
– nGP z oznako P1/1 – območje obstoječe stavbe z
oznako S1;
– manjši del P1/5 – območje stranske dostopne ceste ob
obstoječi stavbi z oznako S1 in
– nGP z oznako P2/1 in P2/2 – območje načrtovane vzpostavitve javne poti s prometnim priključkom nanjo.
(3) Drugi in tretji sistem odvajanja in čiščenja padavinskih
odpadnih voda znotraj nGP predstavljata sistema ponikovalnic
za:
– pretežni del območja PEUP SŽ-142/1 (nGP z oznako
P1/2, P1/3, P1/4 in P1/5) in
– ločeno za območje PEUP SŽ-142/2 (nGP z oznako P3).
(4) Obstoječa ponikalnica na zemljišču s parc.
št. 4267 k.o. Sežana se bistveno razbremeni z ločenim odvajanjem večjega dela območja PEUP SŽ-142/1 ter novogradnjo
ponikovalnice na nGP z oznako P/1/1 v okviru javnega sistema
GJI. Dopustna je tudi rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe
ponikovalnice.
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(5) V okviru ohranitve odvajanja in čiščenja padavinskih
odpadnih voda preko obstoječe ponikalnice na zemljišču s
parc. št. 4267 k.o. Sežana se načrtuje dograditev obstoječe
meteorne kanalizacije, ki poteka na jugovzhodni strani stavbe
z oznako S1 v dolžini cca. 65,0 m na nGP z oznako P1/5.
(6) Za pretežni del območja PEUP SŽ-142/1 (nGP z oznako P1/2, P1/3, P1/4 in P1/5) se načrtuje ureditev ene ali več
novih ponikovalnic oziroma ponikovalnih polj (shematski prikaz
z oznako P1) s cca 2.600 m2 skupnih prispevnih površin in min.
potrebno površino ponikanja 31 m2 za druge načrtovane stavbe
in površine na nGP z oznako P1/5.
(7) Za območje PEUP SŽ-142/2 (nGP z oznako P3) se
načrtuje ureditev ene ali več novih ponikovalnic (shematski
prikaz ponikovalnic z oznako P2 in P3) s cca 1.500 m2 skupnih
prispevnih površin in min. potrebno površino ponikanja 18 m2.
(8) Drugi pogoji za načrtovana sistema odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih vod v okviru nGP načrtovanih
objektov, ki se ne priključujejo na javno omrežje:
– oba zgoraj opisana sistema sta načrtovana ločeno za
padavinske vode s strešin objektov in ločeno za padavinske
vode z ostalih utrjenih površin to je notranje prometne mreže in
površin za mirujoči promet, ki se opremijo z lovilci olj;
– lokacije ponikalnih objektov in njihovo število morajo
v največji možni meri ohranjati obstoječe odtočne razmere
oziroma vodni režim;
– pri izvedbi preko objektov za ponikanje se mora med
dnom objekta za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode
nahajati plast neomočenih sedimentov ali zemljin ali filtrnega
materiala debeline najmanj 1,0 m;
– skladno s predpisi s področja upravljanje s celinskimi
in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je
potrebno v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih
površin, kar pomeni, da se predvideva zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike v območju načrtovanih zelenih površin (na nGP z oznako P1/5);
– oba sistema morata v fazi projektiranja vsebovati ukrepe
za zmanjšanje količin padavinske odpadne vode (npr. uporaba
za zalivanje, uporaba v sanitarijah ipd.).
(9) Pri projektiranju odvajanja in čiščenja padavinskih
odpadnih voda ter ureditvi površin parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev je potrebno upoštevati predpise s
področja upravljanje s celinskimi in podzemnimi vodami ter
vodnimi in priobalnimi zemljišči ter predpise s področja varstva
okolja (predvsem predpise o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode; predpise o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; predpise o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest; predpise o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda;
predpise s področja izvajanja obveznih gospodarskih javnih
služb v Občini Sežana).
23.c člen
(opis rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda)
(1) Načrtovan sistem odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda se priključuje na komunalno čistilno napravo
Sežana (KČN Sežana) s kapaciteto 6000 PE, ki je bila dimenzionirana po smernicah ATV, ki vključuje 20 % rezerve
na 6000 PE in deluje z drugačnimi obratovalnimi parametri in
regulacijo biološkega procesa in zato dosega vse zakonsko
predpisane mejne vrednosti na iztoku.
(2) Ustreznost priklopa na KČN Sežana za največ 164 dodatnih PE za potrebe realizacije načrtovanih prostorskih ureditev z OPPN na Lenivcu (to je max. 43 stanovanjskih enot
in ohranitev poslovnega prostora v pritličju objekta z oznako
S1 (150 PE + 14PE)) je bila preverjena in ugotovljena s strani
koncesionarja (mnenje je priloga tega odloka).
(3) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje v:
– PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na (javno)
fekalno omrežje, ki poteka na južni strani objekta na naslovu
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Cesta na Lenivec 30 z njegovo dograditvijo, in sicer v dolžini
cca 65,0 m in ohranitvijo obstoječega načina priključevanja za
stavbo z oznako S1 na nGP z oznako P1/5;
– PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na (javno) fekalno omrežje, ki poteka na severozahodni strani objekta na
naslovu Cesta na Lenivec 30 A z njegovo dograditvijo v dolžini
cca 20,0 m za potrebe nGP z oznako P3.
(4) Dopustna je rekonstrukcija in nadgradnja obstoječega
(javnega) fekalnega kanalizacijskega sistema.
(5) Drugi pogoji za načrtovan sistem odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda:
– pokrovi fekalnih jaškov naj bodo vsaj 70 % z luknjami
zaradi zračenja kanalizacije in locirani na zgornji strani meteornega kanala v prečnem profilu ceste;
– v neposredni bližini javne fekalne kanalizacije ni dopustno saditi dreves, ki bi lahko poškodovala kanalizacijo oziroma
je potrebno predvideti ustrezno zaščito;
– pri projektiranju infrastrukture se v delu, ki se nanaša
na projektiranje, upoštevajo še usmeritve smernic za področje
komunalnih odpadnih voda.
23.č člen
(opis rešitev za področje elektroenergetske oskrbe)
(1) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje v:
– PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na javno elektroenergetsko omrežje na TP Agrooskrba (TN 626) z dograditvijo voda v dolžini cca 110,0 m na nGP z oznako P1/5;
– PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na javno elektroenergetsko omrežje, ki poteka na severozahodni strani objekta
na naslovu Cesta na Lenivec 30 A z dograditvijo voda v dolžini
cca 35,0 m za potrebe nGP z oznako P3.
(2) Mesto priključitve načrtovanega na obstoječe omrežje
je TP Agrooskrba (TN 626) na severozahodni strani objekta na
naslovu Cesta na Lenivec 30.
(3) Lokacijski pogoji za SN in NN omrežje:
– za napajanje načrtovanih objektov v OPPN na Lenivcu
je potrebno zgraditi podzemno nizkonapetostno (NN) kabelsko
kanalizacijo z ustreznimi betonskimi kabelskimi jaški z razdelilnimi in merilno priključnimi omaricami; razdelilne in priključno
merilne omarice morajo biti ločene;
– obstoječe in načrtovano srednjenapetostno (SN) in NN
omrežje mora biti med seboj povezano;
– odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti
lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno
odpraviti povratne vplive na omrežje;
– za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja zahtevnejših uporabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni
vir napajanja, oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja;
– distribucijska elektroenergetska infrastruktura se lahko
gradi do meje sosednjih zemljišč. Za gradnjo distribucijskih
elektroenergetskih objektov je možna postavitev opornih in
podpornih zidov;
– dopustna je tudi novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje, prestavitve in odstranitve distribucijske elektroenergetske
infrastrukture ter gradnja rezervne oziroma dodatne TP.
(4) Drugi pogoji za SN in NN omrežje:
– pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN
se mora upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij,
veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno
dokumentacijo; elektroenergetska infrastruktura mora biti obdelana v posebni mapi;
– pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa in zahteve veljavnih predpisov o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrežij;
– v primeru prestavitev obstoječih elektroenergetskih
vodov in naprav, ki so v lasti Elektro Primorska d.d., mora
investitor pridobiti overjene pogodbe z lastniki zemljišč, kjer je
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navedeno, da ima družba Elektro Primorska d.d. pravico vpisa
služnostne pravice gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo;
– pred pričetkom gradnje se mora izvajalec seznaniti
z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov in
naprav in naročiti zakoličbo elektroenergetskih vodov, ki jih
nameravana gradnja zajema;
– pri izvajanju del v neposredni bližini elektroenergetskih
naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo v bližini
naprav pod napetostjo;
– investitor se obvezuje plačati stroške za upravno in
projektno dokumentacijo, za morebitne prestavitve in zaščito
elektroenergetskih vodov in objektov, stroške za morebitne prestavitve in zaščite elektroenergetskih vodov in objektov, stroške
zakoličbe obstoječih naprav, odškodnine za trase prestavitev
ter škodo nastalo zaradi neupoštevanja nadzora in smernic
Elektro Primorska d.d.;
– nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo bo Elektro Primorska d.d. izvajal na podlagi predhodnega obvestila o začetih
delih;
– varovalni pas elektroenergetskih varovalnih omrežij je
zemljiški pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem
se smejo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi
lahko vplivala na obratovanje omrežja le ob določenih pogojih
in na določeni oddaljenosti vodov in objektov tega omrežja;
širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka
na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša
za nadzemni več sistemski vod nazivnih napetosti od 1 kV do
vključno 20 kV 10,0 m, za podzemni kabelski sistem nazivne
napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1,0 m, za razdelilno postajo
srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti
0,4 kV 2,0 m;
– za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih in
načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur je
potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno z veljavnimi predpisi o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov
ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij;
– do obstoječih in predvidenih transformatorskih postaj in
jaškov kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop z osebnim in tovornim vozilom iz javnih prometnih površin;
– vstopni pokrovi na jaških naj bodo nameščeni izven
vozne površine (v pločniku ali na sredini voznega pasu med
kolesnicami);
– oblikovanje gradbenih inženirskih objektov je podrejeno
funkcionalnemu značaju teh objektov, ki ga določajo ustrezni
tehnični predpisi oziroma standardi; prostorski akti opredeljujejo zgolj barvno shemo njihovih fasadnih barv.
23.d člen
(opis rešitev za področje oskrbe z drugo energijo)
(1) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje ogrevanje
objektov preko priključitve na javno plinovodno omrežje v:
– PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na javno plinovodno omrežje, ki poteka na južni strani objekta na naslovu
Cesta na Lenivec 30 z dograditvijo voda v dolžini cca 65,0 m
na nGP z oznako P1/5;
– PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na javno plinovodno omrežje, ki poteka na severozahodni strani objekta na
naslovu Cesta na Lenivec 30 A z dograditvijo voda v dolžini
cca 35,0 m za potrebe nGP z oznako P3.
(2) Dopustno je tudi ogrevanje na druge energente skladno z usmeritvami predpisi s področja o učinkoviti rabi energije.
23.e člen
(opis rešitev za področje elektronskih komunikacij)
(1) V območju OPPN na Lenivcu se načrtuje v:
– PEUP SŽ-142/1 s PNRP CU priključitev na javno telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje elektronskih ko-

Uradni list Republike Slovenije
munikacij, ki poteka na jugovzhodni strani objekta na naslovu
Cesta na Lenivec 30 z dograditvijo v dolžini cca 65,0 m na nGP
z oznako P1/5;
– PEUP SŽ-142/2 s PNRP IG priključitev na javno telekomunikacijsko omrežje oziroma omrežje elektronskih komunikacij, ki poteka na severno zahodni strani objekta na naslovu
Cesta na Lenivec 30 A z dograditvijo voda v dolžini cca 25,0 m
za potrebe nGP z oznako P3.
(2) Omrežje se izvede v podzemni cevni kanalizaciji.
23.f člen
(opis rešitev javne razsvetljave)
(1) Območje OPPN na Lenivcu ne vsebuje javnih cestnih
ali drugih površin grajenega javnega dobra in zato opremljanje
z javno razsvetljavo ni načrtovano z izjemo nGP z oznako
P2/1, kjer se javna razsvetljava uredi skupaj z vzpostavitvijo
javne ceste.
(2) Dopustna je le ločena ureditev prižigališč javne razsvetljave od distribucijske elektroenergetske infrastrukture
izven transformatorskih postaj.
(3) Drugi pogoji za ureditev javne razsvetljave:
– izvajalec del je dolžan poravnati vso eventuelno škodo,
ki bi nastala na napravah in instalacijah javne razsvetljave;
– vse morebitne prestavitve, zaščite, priklope in odklope
elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščeni
koncesionar javne razsvetljave;
– vse morebitne novogradnje javne razsvetljave v javni
rabi je potrebno reševati projektno v sodelovanju s koncesionarjem (potreben je načrt javne razsvetljave).
8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
24. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Načrtovane prostorske ureditve s tem OPPN se izvajajo ločeno v PEUP z oznako SŽ-142/2 s PNRP z oznako IG in
PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP CU.
(2) Načrtovane prostorske ureditve v PEUP z oznako
SŽ-142/2 s PNRP z oznako IG se izvajajo v eni ali več posamičnih etapah ne glede na etapnost v PEUP z oznako SŽ-142/1 s
PNRP CU. V primeru izvedbe načrtovanih prostorskih ureditev
v več zaključenih etapah morajo etape gradnje predstavljati
funkcionalno zaključene celote.
(3) Načrtovane prostorske ureditve v PEUP z oznako
SŽ-142/1 s PNRP z oznako CU se izvajajo v sledečih etapah:
– prva etapa: izvedba načrtovanih prostorskih ureditev na
nGP z oznako P1/1 in drugih obvezno potrebnih prostorskih
ureditev na nGP z oznako P1/5 pri čemer je dopustna izvedba
na nGP z oznako P1/5 v celoti;
– druga etapa: izvedba načrtovanih prostorskih ureditev
na nGP z oznako P1/2 in drugih obvezno potrebnih prostorskih
ureditev na nGP z oznako P1/5 ter dopustnih prostorskih ureditev na nGP z oznako P1/4 pri čemer je dopustna izvedba na
nGP z oznako P1/4 v celoti;
– tretja etapa: izvedba načrtovanih prostorskih ureditev na
nGP z oznako P1/3 in dopustnih prostorskih ureditev na nGP
z oznako P1/4.
(4) V PEUP z oznako SŽ-142/1 s PNRP z oznako CU je
dopustna sočasna izvedba načrtovanih prostorskih ureditev:
– prve in druge etape;
– druge in tretje etape;
– prve, druge in tretje etape.
25. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustno je odstopanje od gabaritov navedenih od
15. do 23. člena tega odloka, in sicer:
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– ±0,50 m od načrtovanih kot gotovega terena in načrtovanih kot pritličja stavb;
– odstopanje od tlorisnih gabaritov načrtovanih stavb in
drugih načrtovanih ureditev v okviru omejitev opredeljenih z
regulacijskimi črtami;
– odstopanje navzdol ni omejeno pri tlorisnih in višinskih
gabaritih stavb;
– se inštalacijskih in tehnoloških naprav ter opreme (npr.:
dimniki, inštalacijski jaški, jaški dvigal ipd.) ne šteje v dimenzije
višinskih gabaritov.
(2) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja,
naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod
pogojem, da:
– bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje
varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere;
– ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
(3) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih
elementov za zakoličbo objektov in nGP, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih
podatkov v naravo. Večja odstopanja so dopustna v skladu s
prejšnjimi točkami tega člena.
9. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN,
OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
26. člen
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)
Na območju OPPN na Lenivcu ni evidentiranih enot kulturne dediščine.
27. člen
(usmeritve za ohranjanje narave)
Na območju OPPN na Lenivcu ni evidentiranih (za)varovanih enot s področja ohranjanja narave.
28. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – zrak)
(1) Načrtovane prostorske ureditve v območju OPPN na
Lenivcu ne bodo bistveno prispevale k emisijam škodljivih
snovi v zrak.
(2) V času gradnje je potrebno preprečevati nekontrolirano prašenje.
29. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – vode, tla in podtalnica)
(1) Območje OPPN na Lenivcu posega na občutljivo
območje in na prispevne površine občutljivih območij zaradi
evtrofikacije, nahaja pa se izven vodovarstvenih, poplavnih,
erozijsko ogroženih območij, referenčnih odsekov ter vodnih
in priobalnih zemljišč.
(2) Zaradi občutljivega kraškega terena je potrebno zagotoviti vse ukrepe med gradnjo in obratovanjem za varovanje tal
ter površinskih in podzemnih voda pred onesnaženjem, zlasti z
nevarnimi snovmi, zaradi zagotavljanja skladne in zdravstveno
ustrezne pitne vode, v zadostnih količinah in s tem varovanja
zdravja ljudi.
(3) Pogoji za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter ureditev površin parkirnih mest,
manipulativnih površin in platojev so opredeljeni od 23. do
23.č člena tega odloka.

Št.

163 / 15. 10. 2021 /

Stran

9545

(4) Zaradi zagotovitve varnosti območja je bil opravljen
geološki pregled terena in izdelano Geološko poročilo o stabilnostnih razmerah za občinski podrobi prostorski načrt za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142) v Sežani (projektant Geotrias,
družba za geološki inženiring d.o.o., št. proj.: MK – 0433/2021,
januar 2021) iz katerega izhajajo ukrepi za zagotovitev varnosti
obravnavanega območja.
(5) Ukrepi za zagotovitev varnosti in stabilnosti območja
OPPN na Lenivcu:
– pred pričetkom gradnje načrtovanih prostorskih ureditev
je potrebno opraviti preveritev kvalitete materialov, ki so vgrajeni v nasipe platojev, in sicer je potrebno ugotoviti predvsem
konture prvotnega terena, oziroma debelino nasipov; kvaliteto
vgrajenih materialov (morebitno prisotnost drugih odpadkov,
ki ne sodijo v nasipe, kot so komunalni odpadki, kovinski in
nekovinski predmeti …); zrnavost vgrajenih materialov (eventualno prisotnost glin); način vgradnje (v plasteh, ali naključno
odlaganje) in zbitost vgrajenih materialov;
– vkopne brežine ob severnem robu območja OPPN na
Lenivcu (na nGP z oznako P1/3-delno, P1/4, P1/5-delno in P3)
se zavaruje pred padci kamnitih blokov s težko, sidrano prekrivno mrežo ali z zidom iz kamenj v betonu, ki bi v zaledju imel
retenzijski prostor za zadrževanje odkruškov in uredi zaščitna
ograja nad robom vkopne brežine za zavarovanje sprehajalcev
in preprečitev eventuelnega proženja kamenja iz deponije blizu
roba vkopne brežine.
(6) V času gradnje morajo biti zagotovljeni vsi potrebni
varnostni ukrepi in organizacija na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih
snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti
zaščitena pred možnostjo izliva v naravno okolje.
(7) Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe
gradnje postavljene začasne objekte in ureditve in vse ostanke
deponiji. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v
prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.
(8) Drugi pogoji:
– za morebitno rabo vode, ki bi presegala mejo splošne
rabe, bo potrebno pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega
dovoljenje ali koncesije;
– v skladu s predpisi s področja upravljanje s celinskimi
in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči se
lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vode in vodni režim, izvede samo na podlagi vodnega soglasja/
mnenja.
(9) Priporoča se ureditev neurejene sprehajalne poti in
čiščenje pobočja nad zgornjim robom vkopne brežine v širšem
območju zaradi dodatnega zavarovanja brežine pred proženjem kamenja in varnosti sprehajalcev.
30. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – hrup)
(1) Na območju OPPN na Lenivcu bo vir hrupa v času
gradnje gradnja sama. V času uporabe načrtovanih ureditev bo
vir hrupa sama dejavnost. Gradnjo objektov in njihovo uporabo
je potrebno izvesti tako, da uporabniki ne bodo izpostavljeni
presežnim mejnim vrednostim kazalcev hrupa glede na veljavne predpise s področja varstva pred hrupom.
(2) Območje OPPN na Lenivcu je glede na opredelitev
PNRP v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 35/08) uvrščeno v:
– III. stopnjo varstva pred hrupom na območju PEUP z
oznako SŽ-142/1 s PNRP z grafično oznako CU in
– IV. stopnjo varstva pred hrupom na območju PEUP z
oznako SŽ-142/2 s PNRP z grafično oznako IG.
(3) Gradnjo objektov in njihovo uporabo je potrebno izvesti tako, da uporabniki ne bodo izpostavljeni presežnim mejnim
vrednostim kazalcev hrupa predpisanih po veljavni zakonodaji.

Stran

9546 /

Št.

163 / 15. 10. 2021

Uradni list Republike Slovenije

31. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – odpadki)
(1) Komunalne odpadke v območju OPPN na Lenivcu se
zbira v skladu z občinskim področnim predpisom. V podenoti
SŽ-142/1 je zagotovljen en plato v nGP z oznako P1/5 za zbiranje komunalnih odpadkov, lahko se uredi več platojev.
(2) Z gradbenimi odpadki, ki nastajajo v času gradnje se
ravna skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.

(5) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane
tako, da njihova konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov
določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.

32. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja – svetlobno
onesnaževanje)
(1) Na območju OPPN na Lenivcu se načrtuje ureditev
razsvetljave v območju notranjih dostopnih cest in osrednjih
zunanjih zelenih površin.
(2) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin se upošteva ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, ki jih
določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(3) Dovoljena je vgradnja izključno takšnih svetilk zunanje
razsvetljave, ki imajo snop svetlobe usmerjen izključno na talno
površino.

(prostorski ukrepi)

33. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) V območju OPPN na Lenivcu ni evidentiranih poplavnih območij in visoke podtalnice ter ne erozivnih in plazovitih
območij.
(2) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti
(VII. stopnja po MCS) in sicer projektni pospešek tal 0,125 (g).
Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje
oziroma prostorske ureditve.
(3) Upoštevati je potrebno požarno ogroženost okolja in
možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti
način gradnje.
(4) Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij
snovi v tla (predvsem pred raztresanjem oziroma razlivanjem
gradbenih materialov), ki jih določajo veljavni področni predpisi
predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in področja varovanja tal in podtalnice.
34. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V območju OPPN na Lenivcu so upoštevani ukrepi
varstva pred požarom. Zasnova varstva pred požarom za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev mora biti zasnovana na
protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s
področno zakonodajo.
(2) Požarna zaščita načrtovanih prostorskih ureditev je
predvidena z:
– ustreznimi odmiki od meje parcel in med objekti ter
potrebnimi protipožarnimi ločitvami z namenom preprečitve
širjenja požara na sosednje objekte;
– zagotovitvijo virov vode za gašenje z nadgradnjo obstoječega hidrantnega omrežja z zagotovljenimi količinami potrebne požarne vode;
– zagotovitvijo neoviranega in varnega dovoza, dostopa
ter ureditvijo delovnih površin za intervencijska vozila.
(3) Pogoji za ureditev intervencijskih poti in površin:
– dostopi in površine za delovanje intervencijskih vozil;
do načrtovanih prostorskih ureditev so načrtovani v skladu
z grafičnimi usmeritvami na listu 6.1: Prikaz ureditev glede
poteka omrežij prometne javne infrastrukture in priključevanja
objektov nanjo;
– v vsaki etapi izvedbe je potrebno zagotoviti ustrezno
ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.
(4) Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objektov, kar se zagotavlja z zadostnim številom ustrezno
razmeščenih izhodov, ki vodijo do evakuacijskih poti in na
predvidena zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti.

10. UKREPI ZEMLJIŠKE POLITIKE
35. člen
Na območju OPPN na Lenivcu so na območju nGP
z oznako P2/1 dopustni ukrepi zemljiške politike v skladu z
veljavnimi predpisi.
11. KONČNE DOLOČBE
36. člen
(hramba)
OPPN na Lenivcu je izdelan v digitalni in analogni obliki.
Hrani se na sedežu Občine Sežana in je dostopen javnosti
skladno z zakonom. OPPN na Lenivcu je skladno z zakonom
z dnem njegove uveljavitve posredovan Upravni enoti Sežana.
37. člen
(veljavnost odloka)
(1) Z uveljavitvijo OPPN na Lenivcu se na obravnavanem
območju prenehajo uporabljati splošni, podrobni in posebni prostorsko izvedbeni pogoji iz Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, 52/18, 81/19),
razen če ta OPPN določa drugače.
(2) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2021-5
Sežana, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Sežana
David Škabar

3235.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za kamnolom Mali Medvejk
(del EUP SŽ-03)

Na podlagi 115., 119. in 289. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/71) in 17. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine
Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za kamnolom Mali Medvejk (del EUP SŽ-03)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Mali Medvejk (del EUP SŽ-03) (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Enota urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) SŽ-03
je določena z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 20/16, 52/18 in 81/19) (v nadaljevanju: OPN Sežana).
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(3) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– prostorske, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih
ureditev,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– rešitve in pogoje za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
2. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in
grafični del.
(2) Grafični del obsega naslednje grafične načrte:
II.1. Izsek iz grafičnega dela OPN Sežana M 1:2000,
II.2. Geodetski načrt z obstoječim parcelnim
stanjem in s prikazom območja OPPN M 1:1000,
II.3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:2000,
II.4. Ureditvena situacija s prikazom ureditev
potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave
M 1:1000,
II.5. Prerezi
M 1:1000.
3. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz OPN Sežana,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.
4. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelala družba Studio Oppidum d.o.o., pod
številko projekta 11-19-U septembra 2021.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE,
KI SE NAČRTUJE Z OPPN
5. člen
(prostorska ureditev, ki se načrtuje z OPPN)
S tem odlokom se ureja širitev območja za pridobivanje
mineralnih surovin v kamnolomu Mali Medvejk, in sicer poglobitev osnovne etaže kamnoloma, razširitev pridobivalnega
prostora proti severozahodu, ureditev platojev, ureditev notranjih transportnih poti ter končna sanacija degradiranih površin
pridobivalnega prostora.
6. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega del enote urejanja prostora (v
nadaljevanju: EUP) SŽ-03, in sicer območje širitve pridobivalnega prostora kamnoloma Mali Medvejk.
(2) Območje OPPN obsega parcele št. 5169, 5227,
5228, 5229, 5232, 5233, 5234/43, 5234/44, 5234/46, 5234/47,
5234/48, 5234/53, 5234/54, 5234/55, 5216/4-del, 5173/16-del,
5234/21-del, 5234/61-del, 6084/100-del in 5173/11-del, vse
k.o. Sežana.
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(3) Površina območja OPPN znaša 14,86 ha.
(4) Meja območja OPPN na vzhodni strani poteka po
vzhodni meji EUP SŽ-03. Na južni strani poteka meja območja OPPN po južni meji parcele št. 5173/16, preko parcele
št. 6034/100 in južni meji parcele št. 5234/46, vse k.o. Sežana.
Zahodna meja območja OPPN poteka po zahodnih mejah
parcel št. 5234/46 in 5229, 5234/44, jugovzhodni meji parcel
št. 5234/21, in 5234/43, južni in zahodni meji parcele št. 5232,
zahodni in severni meji parcele št. 5233, vse k.o. Sežana. Na
severozahodni in severni strani poteka meja območja OPPN po
severni meji parcele št. 5234/43, severozahodni meji parcele
št. 5233/44, severni meji parcele št. 5234/55, severni in vzhodni meji parcele št. 5234/54 ter severni in vzhodni meje parcele
št. 5234/53, vse k.o. Sežana.
(5) Meja območja OPPN je določena v grafičnem načrtu
št. II.2. »Geodetski načrt z obstoječim parcelnim stanjem in s
prikazom območja OPPN«.
III. POGOJI ZA PROSTORSKO UREJANJE OBMOČJA
III.a. Vplivi in povezave prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN leži zahodno od lokalne ceste Sežana–Dol pri Vogljah, med vzpetinama Mali Medvedjak in Graben.
Na severu, zahodu in jugu meji na gozdna zemljišča, na vzhodu
pa industrijska zemljišča in zemljišča okoljske infrastrukture.
(2) Območje OPPN ne obsega celotne EUP SŽ-03, na
severni, zahodni in južni strani ga tako obdajajo površine iste
EUP. Na vzhodni strani območje OPPN meji na EUP SŽ-02 in
SŽ-04. V manjšem delu na jugu meji na površine, ki so z OPN
Sežana opredeljene kot G – gozdne površine, EUP KE-24.
(3) Območje OPPN obsega del kamnoloma Mali Medvejk,
ki je predviden za izkoriščanje mineralnih surovin, in sicer obstoječ in predviden pridobivalni prostor kamnoloma vključno z
varovalnim robom ob kamnolomu. Predelava in skladiščenje
mineralnih snovi potekata v EUP SŽ-02, kjer je opredeljena
podrobnejša namenska raba IP-površine za industrijo ter delno
v EUP SŽ-04, kjer je opredeljena podrobnejša namenska raba
O – okoljska infrastruktura. Skozi EUP SŽ-133, kjer je opredeljena podrobnejša namenska raba IG – gospodarske cone,
poteka dovozna pot do območja OPPN.
(4) Prometno se območje napaja preko lokalne ceste,
kategorije LC-lokalna cesta, odsek šifra 374081 Sežana – Dol
pri Vogljah, ter obstoječega prometnega priključka, ki poteka po
parcelah 5146/4, 5234/93, 5234/154, 5734/16, 5182, 5173/15
in 5173/11, vse k.o. Sežana.
(5) Območje OPPN v večjem delu meji na površine, ki so
po dejanski rabi opredeljene kot gozdne površine in delno kot
pozidana in sorodna zemljišča, in sicer je to območje, kjer se
vrši skladiščenje in bogatenje mineralnih snovi, skladiščenje
in predelava gradbenih odpadkov in upravni del kamnoloma.
(6) Območje OPPN spada delno v posebno varstveno
območje (Natura 2000) – Kras in delno v ekološko pomembno
območje Kras.
(7) V vplivnem območju OPPN se nahaja naravna vrednota državnega pomena Pivčanova jama. Pivčanova jama se širi
proti jugovzhodu v smeri stran od kamnoloma. V oddaljenosti
manj kot 500 m od območja OPPN se nahajajo še naslednje
zavarovane naravne vrednote: Pečina na Jožkovem partu, Velika jama, Jama v Gostih dolinah, Brezno v Troštaricah, Brezno 1
v Gostih dolinah, Jama pod Gostimi dolinami, Brezno 3 v gostih
Dolinah, Jama v Zavodih, Viktorjeva čurka, Brezno pri Jožkovi
pečini, Ozka buža, Jama pri Sežani, Pecovo brezno pod Medvejkom in Pečina pri Ogradini. Glede na podatke registriranih
dolžin jam ter vhodov v jame se nobena od skrajnih točk teh
jam ne nahaja znotraj območja OPPN.
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(8) Po južnem robu območja eksploatacije in delno znotraj
območja OPPN poteka protipožarna preseka 14P269, ki je kot
intervencijska pot namenjena protipožarnemu varstvu okoliških
gozdov.
(9) Najbližje poseljeno območje, namenjeno bivanju, je
od območja OPPN oddaljeno 1,3 km. Najbližje neposeljeno
območje, ki je z OPN namenjeno centralnim dejavnostim, je
od območja OPPN oddaljeno 0,5 km. Od kamnoloma ga ločuje
vzpetina Greben, ki predstavlja naravno oviro za širjenje hrupa.
V prostoru vplivnega območja OPPN zaradi širjenja hrupa ne
bodo ogrožene možnosti za razvoj drugih dejavnosti v prostoru,
kot so določene z veljavnimi prostorskimi akti Občine Sežana.
(10) Znotraj območja OPPN je del parcele št. 5234/21,
k.o. Sežana, ki je v skupni lasti okoliških parcel, v preteklosti
namenjena zagotavljanju dostopa do teh parcel. Pred izvajanjem rudarskih del na tem delu parcele mora biti zagotovljena
možnost dostopa do parcele 5234/45 k.o. Sežana na drugem
mestu.
(11) Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi
območji so prikazane v grafičnem načrtu št. II.3. »Prikaz vplivov
in povezav s sosednjimi območji«.
III.b. Rešitve načrtovanih objektov in površin
8. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Z OPPN je načrtovana ureditev širitve kamnoloma
Mali Medvejk. Poglobi in razširi se osnovna etaža kamnoloma
na koto +300 m.n.v. ter razširi dosedanji pridobivalni prostor.
Razširitev obstoječega pridobivalnega prostora se izvede v
največji meri proti severozahodu ter delno proti zahodu in severu. Končna ureditev se izvede s sistemom brežin in vmesnih
etaž, pri čemer kot končne brežine kamnoloma ne bo presegel
48°. Načrtovana širitev se izvaja znotraj označenega prostora
eksploatacije.
(2) Hkrati z rudarskimi deli se izvaja tekoča sanacija
degradiranega prostora, da se negativni vizualni učinek, kar
se da hitro omili oziroma odpravi. S sanacijo se bo zagotovila
stabilnost brežin z ustreznim naklonom, ki bo prilagojen naklonom terena v okolici, in urejenim odvodnjavanjem. Brežine
bodo zasute z zemljino in humusom ter zasajene in ozelenjene
z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(3) V prostoru, namenjenem širitvi kamnoloma, je razpoložljiva zaloga materiala v raščenem stanju ocenjena na
6,5 mio m³. Predviden letni izkop je 238.000 m³ kamnitih agregatov v razsutem stanju oziroma 158.000 m³ v raščenem stanju
ob upoštevanju faktorja raztresenosti 1.5.
(4) Meje območja prostora eksploatacije in končna ureditev saniranega pridobivalnega prostora je prikazana v grafičnem načrtu št. II.4. »Ureditvena situacija s prikazom ureditev
potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje
narave«.
9. člen
(višinske kote terena)
Najnižja kota kamnoloma bo znašala +300 m.n.v. Zaradi
specifičnih zahtev terena in obstoječe topografije so možna
odstopanja navzdol do največ –1 m. Odstopanja navzgor so
dopustna in niso omejena. Najvišja točka robu kamnoloma v
obstoječem stanju, ki se ohranja je 461,5 m. Največja razlika
med predvideno osnovno etažo kamnoloma in robom kamnoloma, ki se ohrani v obstoječem stanju, je 161,5 m.
10. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
(1) V območju OPPN je dopustna:
– gradnja nekategoriziranih cest in gozdnih poti,
– postavitev ograj ter merilnih mest za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja,
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– gradbeni posegi za opremo odprtih površin – samo
urbana oprema, informacijski panoji in spominska obeležja.
(2) V označenem območju pridobivalnega prostora na
območju OPPN je poleg tega dopustna:
– postavitev in gradnja rudarskih objektov za pridobivanje,
izkoriščanje in bogatenje in skladiščenje mineralnih surovin,
rudarskega postroja in rudarske infrastrukture,
– trajno preoblikovanje terena, kot so nasipi, izkopi in
odkopi, utrjene brežine.
(3) V območju OPPN je na podlagi predpisa o standardni
klasifikaciji dejavnosti dopustna dejavnost pridobivanja rudnin
in kamnin.
III.c. Pogoji in usmeritve za posege v prostor
11. člen
(pogoji za urejanje pridobivalnega prostora)
(1) Pridobivanje mineralnih surovin se izvaja od zgoraj
navzdol, s sprotno tehnično sanacijo izkoriščenih delov po
posamezni etaži določene višine prav tako od zgoraj navzdol.
(2) Pri določanju tehničnih parametrov površinskega
kopa med izvajanjem del se morajo upoštevati vse zahteve
in pogoji, ki zagotavljajo varnost in zdravje pri delu na površinskih kopih. Višine in širine posameznih etaž in nakloni
brežin morajo biti takšni, da je, ob upoštevanju geomehanskih
lastnosti hribin in značilnosti odkopne metode, zagotovljena
stabilnost brežin. Višina delovnih brežin je praviloma visoka
15 m ali manj. Zaradi zagotavljanja stabilnosti terena in prilagajanju obstoječim geomorfološkim strukturam, je brežina
izjemoma lahko visoka do 22 m. Posebna izjema je dopustna
znotraj označenega območja za izvajanje ukrepov zaščitene
vrste, kjer je, zaradi zagotavljanje izvajanja ukrepov varovanja, stena lahko visoka do največ 28 m. Širina delovnih
etažnih ravnin ne sme biti manjša kot 12 m, na mestih, kjer se
obračajo tovornjaki, pa ne manjša kot 20 m. Naklon delovnih
etaž je lahko največ 75°. Vozna transportna površina mora
biti široka najmanj 5 m in mora imeti na vsakih 100 m zagotovljeno izogibališče.
(3) Po zaključku izvajanja rudarskih del površinskega
kopa je treba sproti zagotavljati stabilnost brežin in celotnega
kopa. Tehnični parametri naklonov in ureditev brežin se določajo na osnovi geomehanskih lastnosti hribin in neposredne okolice, tako da je zagotovljena stabilnost brežin. Naklon končnega
kopa ne sme biti več kot 48°. Končni kot posameznega sistema
brežin in etažnih ravnin do skupne višine 60 m se lahko izvede
s skupnim naklonom do največ 58° ter vmesnimi brežinami do
največ 75°, pri čemer poti na etažah ne smejo biti ožje kot 5 m.
Za potrebe vzdrževanja mora biti zagotovljen dostop z motornimi vozili do vseh posameznih etaž razen v območju izvajanja
ukrepov za zaščitene vrste.
(4) Predvidena končna osnovna etaža kamnoloma je
300 m.n.v. Zgornja etaža na severni in južni strani je predvidena na koti 390 m.n.v., zgornja etaža na zahodni strani pa na koti
445 m.n.v. Na vzhodni strani se ohranja obstoječa kota terena
ob vstopu v kamnolom na kotah od +370 m.n.v. do +385 m.n.v.
(5) Na obrobju kamnoloma se postavi varnostna ograja
višine do 2,0 m, ki mora biti opremljena z opozorilnimi znaki,
oziroma, kjer je takšno varovanje ustrezno, se dostop do kamnoloma prepreči z ustrezno pripravljenimi in z označevalnim
trakom označenimi nasipi. Varovalna ograja se za zavarovanje
ogrožene vrste in dostopa lahko postavi ob območju izvajanja
ukrepov za zaščitene vrste ter po potrebi tudi znotraj območja
kamnoloma.
(6) Vhod v pridobivalni prostor kamnoloma je predviden
preko obstoječe dostopne poti na jugovzhodni strani območja
OPPN. Dostop do osnovne etaže kamnoloma ter do spodnjih
etaž, do vključno kote 390 m.n.v., je predviden z vzhodne strani
preko oblikovanih serpentin. Dostop do zgornjih etaž je predviden preko jugozahodnega dela območja.
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12. člen
(dopustni posegi)
(1) Znotraj označenega pridobivalnega prostora so predvidena pripravljalna dela in površinsko izkoriščanje mineralnih
surovin, vključno z:
– pripravo dostopnih poti na posamezne delovne etaže,
– posekom gozda in čiščenjem podrasti,
– odstranjevanjem humusnega pokrova in njegovim deponiranjem,
– odkopavanjem,
– pridobivanjem z gradbeno mehanizacijo,
– masovnim razstreljevanjem v vrtinah premera do
80 mm,
– prerivanjem in premetavanjem miniranega materiala
z vrhnjih etaž navzdol ter narivanjem materiala z namenom
ureditve transportnih poti ter izvajanjem sprotne tehnične in
biološke sanacije.
(2) Posek gozda in čiščenje podrasti se opravita kot
golosek, praviloma od zgoraj navzdol na delih pridobivalnega
prostora posamezne faze, katere se določijo na podlagi letnega
načrta napredovanja rudarskih del.
(3) Vrtanje minskih vrtin se opravlja z metodami vrtanja
vrtin srednjega premera z usmerjenim miniranjem. Pri vrtanju
se uporabi oprema, ki ima urejeno zbiranje prahu. Razstreljevanje se opravlja z uporabo milisekundnega načina miniranja
(elektrorazstreljevanje). Dovoljena je uporaba gospodarskih
razstreliv s pozitivno bilanco kisika, pri katerih pri detonaciji
poleg ogljikovega dioksida nastanejo še dušikovi oksidi in
ogljikov monoksid, ki se v zraku razkrojijo in predstavljajo primerno komponento za normalno delovanje rastlin. Uporabljati
je treba takšno tehnologijo pridobivanja mineralne surovine, s
katero bodo učinki miniranja (razmet, tresljaji in zračni udar) na
okolico v okviru kriterijev, ki so določeni s standardi DIN 4150
(nemški standard), ÖNORM S 9020 (avstrijski standard) ali SN
640 312a (švicarski standard).
13. člen
(pogoji za sanacijo izkopanih površin)
(1) Sanacija je sestavljena iz tehnične in biološke sanacije
in se mora izvajati sproti.
(2) S tehnično sanacijo se izvede dokončno oblikovanje
etaž in zagotovi stabilnost brežin. Zaključene etažne ravnine
naj se poravnajo, razgibanost terena pa poveča z izogibanjem popolnoma ravnim geometrijskim oblikam; nakloni naj
bodo, kjer je možno, čim bolj položni, da se poveča možnost
zasaditve vegetacije. Na površine izravnanih etaž se nasuje
kamnolomska jalovina in zemljina. Odstranjen in deponiran
humusni pokrov se praviloma uporabi za sanacijo kamnoloma.
Zagotoviti je treba minimalno 20 cm debelo plast humusa.
Če količina odstranjene in deponirane zemljine to dopušča,
se za zagotovitev čim boljših rastnih pogojev priporoča večja
debelina.
(3) V okviru biološke sanacije se v začetni fazi na tehnično
saniranih etažah izvede zatravitev z lokalnimi travnimi mešanicami s primesjo avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst, med
katerimi naj bo znaten delež pionirskih vrst in vrst z globokim
koreninskim sistemom, ki bo v čim krajšem času ustrezno utrdil
tla. V nadaljevanju se izvede še zasaditev sadik avtohtonih
kraških drevesnih in grmovnih vrst. Na enak način se ozeleni
tudi osnovni plato. Deli območja, ki niso vizualno izpostavljeni,
se lahko prepustijo tudi naravnemu zaraščanju, kadar je to
ustrezno tudi z vidika varovanja pred erozijo. Ob pridobitvi
posebnega soglasja zavoda pristojnega za varstvo narave je,
na osnovi posebnega krajinskega načrta in ob pogoju, da dokazano nima vpliva na avtohtone habitatne tipe, dopustna tudi
druga sredozemska vegetacija.
(4) Po opustitvi izkoriščanja ter izvedeni sanaciji je treba
izvesti vse postopke ugotavljanja ali je sanacija izvedena v
skladu s projektom ter ukrepe zavarovanja, s katerimi se izključi
vsaka nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali.
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III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Območje se na javno cestno infrastrukturo priključuje
preko lokalne ceste Sežana–Dol pri Vogljah ter obstoječega
prometnega priključka. Od priključka je urejen dovoz v območje
kamnoloma preko vstopno/izstopne tehtnice.
(2) Priključek do območja OPPN se ohranja. Po potrebi pa
se lahko rekonstruira in ureja skladno s splošnimi pogoji OPN
Sežana. Pri projektiranju in gradnji priključka je treba upoštevati
veljavna Zakon o cestah in Pravilnik o cestnih priključkih na
javne ceste.
15. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
Na območju OPPN ni obstoječe ali predvidene vodovodne, odpadne ali meteorne kanalizacijske, elektroenergetske
ali telekomunikacijske infrastrukture.
IV. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
16. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni registriranih enot varstva kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo
ohrani in zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojni zavod za varstvo kulturne dediščine. Ta
po potrebi opravi predhodne arheološke raziskave v skladu z
načrtom zavoda.
17. člen
(varstvo kulturne krajine)
Za zagotavljanje minimalnega vpliva na krajinsko podobo
območja je treba izvajati sprotno sanacijo v skladu z določili
tega odloka. Zatravitev in zasaditev brežin naj se izvede takoj
po izvedeni tehnični sanaciji. Kot vizualna zaščitna bariera in
za zmanjšanje vpliva prašenja se na izpostavljenih delih v čim
večji možni meri izvede pogozdovanje z izborom avtohtonih
in ustreznih vrst dreves in grmovnic ter ohranja in po potrebi dopolnjuje zelena gozdna bariera na robovih kamnoloma.
Samozaraščanje je dovoljeno le na vizualno neizpostavljenih
delih območja.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
18. člen
(varovanje okolja)
(1) Posegi in dejavnosti na območju OPPN se načrtujejo
in izvajajo na način, da ne pride do poslabšanja ekološkega
stanja in stanja populacij prisotnih živalskih vrst.
(2) Pridobivalni prostor mora biti po končani eksploataciji
ustrezno saniran. Za zagotovitev ustrezne ekološke in funkcionalne skladnosti je treba izdelati projekt sanacije in rekultivacije
v smislu ponovne pogozditve površin, ki mora podrobno (izvedba brežin, talna podlaga, humus, drevesne vrste, varstvo,
gojenje) in rokovno določiti način pogozditve. Projekt mora
opredeliti tudi deponije zemlje in humusa in upoštevati načelo
postopne eksploatacije in sprotne sanacije.
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(3) Zaradi osnovanja kamnoloma je prepovedano poseganje v gozdne površine izven območja OPPN (sečnja, odstranjevanje zarasti, gradnja, zasipavanje in odlaganje materiala …).
19. člen
(varstvo narave)
(1) V območju OPPN Mali Medvejk se nahaja geološka
naravna vrednota lokalnega pomena Medvejk – nahajališče
fosilov. Območje OPPN se nahaja v posebnem varstvenem
območju (Območje Natura 2000) Kras, znotraj ekološko pomembnega območja Kras in v območju pričakovanih geoloških
naravnih vrednot Kras in območju geomorfoloških podzemnih
naravnih vrednot Karbonati.
(2) Naravna vrednota lokalnega pomena Medvejk – nahajališče fosilov predstavlja nahajališče krednih fosilov (polži
akteonele). Na osnovi paleontološkega pregleda je določen
tipičen profil naravne vrednote, ki je označen v grafičnem delu
OPPN. Profil se ohrani; pri izvajanju rudarskih del se na to območje ne posega. Na širšem območju naravne vrednote, kjer
se posegi in rudarska dela lahko izvajajo, se zagotovi občasno
spremljanje stanja naravne vrednote s strani strokovne službe
za varstvo narave ter izvedbo morebitnih ukrepov, za ohranitev
naravne vrednote.
(3) Posebno varstveno območje (Območje Natura 2000)
Kras je pomembno za ohranjanje ogroženih in zavarovanih
vrst ptic, npr. rjavega srakoperja, podhujke, velike uharice idr.
Upoštevati je treba:
– na delih parcel 5229 in 5234/44 k.o. Sežana, ki ležita
izven označenega območja pridobivalnega prostora, so zaradi
varovanja habitata ogrožene vrste, prepovedani vsi posegi
razen vzdrževalnih in sanacijskih del;
– omejitve glede osvetljevanja pridobivalnega prostora,
kot je določeno v 24. členu tega odloka;
– časovne omejitve odstranjevanja lesne zarasti, ki se
lahko izvaja le izven gnezdilnega časa nekaterih vrst ptic od
1. avgusta do 15. februarja;
– izvajanje biološke sanacije z avtohtono kraško vegetacijo, z lokalnimi travnimi mešanicami, sadikami in semeni;
– sprotno odstranjevanje morebitnih tujih invazivnih vrst.
(4) Ekološko pomembno območje Kras je obsežna apneniška planota v jugovzhodnem delu Slovenije z veliko raznolikostjo habitatnih tipov in življenjski prostor ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst s številnimi endemiti, med katerimi prevladujejo
predvsem podzemske vrste. Poleg omejitev, določenih v prejšnjem odstavku, je treba upoštevati določila veljavnega zakona
o varstvu podzemnih jam ter zagotoviti vse okoljevarstvene
ukrepe za preprečevanje onesnaženja tal.
(5) Območje pričakovanih geoloških naravnih vrednot
Kras je območje krednih kamnin z nahajališči fosilnih rib. Območje geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot Karbonati
je območje karbonatskih kamnin s številnimi jamami in brezni.
Pred pričetkom del je treba izvesti temeljit terenski pregled
območja z namenom lociranja novih jam in še pred izvedbo
kakršnihkoli posegov o morebitni najdbi obvestiti organizacijo
pristojno za ohranjanje narave. Če med zemeljskimi deli pride
do odkritja potencialnih geoloških naravnih vrednot (minerali,
fosili, tektonske strukture) ali podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna), mora pravna ali fizična oseba,
ki izvaja poseg ali dejavnost, med katero je prišlo do najdbe,
začasno ustaviti dela, najdbo zaščititi in o najdbi nemudoma
obvestiti organizacijo pristojno za ohranjanje narave.
(6) V vplivnem območju EUP SŽ-03 se nahaja naravna
vrednota Pivčanova jama. Pridobljen je bil načrt raziskanega
dela Pivčanove jame, iz katerega izhaja, da se jama, skladno
z značilnostmi terena, od vhoda širi proti jugu, torej v nasprotni
smeri od območja OPPN.
(7) Zaradi značilne kraške geološke strukture tal je možnost obstoja kraških jam znotraj območja OPPN znatna. Izvedene so bile georadarske raziskave, ki niso pokazale večjih
diskontinuitet kamnine, kraških pojavov v apnencu ali prisotnosti večjih količin podzemnih vod, razen v delu, ki je v grafičnem
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delu označeno kot območje anomalije geoloških struktur. To
območje mora biti posebej označeno v rudarskem projektu,
pred pričetkom del je treba izvesti geološki pregled območja,
dela v tem območju pa morajo potekati ob vseh previdnostnih
ukrepih in pod ustreznim nadzorom.
(8) Morebitne novo odkrite naravne vrednote se varuje
glede na zvrst in tip naravne vrednote in glede na tip posega,
na osnovi katerega pristojna organizacija izbere najprimernejši
način varovanja in pripravi usmeritve za varovanje.
(9) Območje, kjer je treba zagotoviti območje izvajanja
ukrepov varovanja ogrožene vrste, območje naravne vrednote Mali Medvejk ter območje anomalije geoloških struktur so
označena v grafičnem načrtu št. II.4. »Ureditvena situacija s
prikazom ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave«
20. člen
(varstvo voda in podzemnih voda)
(1) Območje OPPN ne leži v posebnem območju varovanja vodnih virov in ne leži ob vodnem telesu vodotoka.
Upoštevati je treba vse splošne ukrepe za varstvo vodnih virov.
(2) V rudarski dokumentaciji je treba opredeliti in v času
izkoriščanja zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo dela na območju kamnoloma, da ne bi prišlo do škodljivih
vplivov na kakovost podzemne vode.
(3) Glede na geološko raziskanost območja ni pričakovanih večjih težav s padavinskimi ali zalednimi vodami. Padavinske vode se bodo, glede na razpokanost hribine, praviloma
infiltrirale že na etažah. Odvajanje in ponikanje morebitnega
viška meteornih voda ob hujših nalivih mora biti kontrolirano
speljano preko kanalet in ponikovalnih polj, da se prepreči
erozija.
(4) Mehanizacija, ki se uporablja za pridobivanje, transport in obdelavo kamna (nakladalci, bagri, dvigala, žage …),
mora biti redno vzdrževana in tehnično brezhibna. Osebje,
ki rokuje z mehanizacijo, mora biti ustrezno usposobljeno za
ravnanje ob nesrečah in nepredvidenih izlitjih. V primeru nesreče ali nepredvidenega izlitja je treba takoj obvestiti pristojne
organe in pristopiti k sanaciji. Za te primere mora biti izdelan
poslovnik (načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje. Mehanizacija
je v območju OPPN lahko prisotna le v času izvajanja del in ob
ustreznem nadzoru.
(5) V območju OPPN večja popravila in vzdrževanje niso
dovoljena, vključno z menjavo olj ali drugih tekočin na mehanizaciji in vozilih. Delovni stroji in mehanizacija, ki se uporabljajo
v kamnolomu, se oskrbujejo na obstoječem urejenem platoju
(pralni ploščadi) z oljnim lovilcem, ki leži izven območja OPPN.
Izjemoma je na delovni etaži dovoljeno oskrbovanje kompresorja, vrtalne garniture in buldožerja. V času oskrbovanja z
gorivom mora biti pod rezervoar postavljena lovilna ponjava
in polivinilaste folije, da prestrežejo morebitne manjše izlive
goriva.
(6) Skladiščenje nevarnih snovi (pogonska goriva in olja
ip.) na območju OPPN ni dopustno. Zagotoviti se mora redni
in ustrezni odvoz.
(7) Pred začetkom pridobivanja mineralnih snovi je treba
od odkopnega prostora odstraniti humus in ga deponirati na za
to predvidenem območju. Odkopno jalovino je treba deponirati
ločeno od humusa. Humus in jalovina se deponirata na območju, ki je označeno na grafičnem načrtu št. II.4. »Ureditvena
situacija s prikazom ureditev potrebnih za varovanje okolja,
naravnih virov in ohranjanje narave« in morata biti deponirana
na način, da se prepreči erozija.
(8) Po končanem pridobivanju je treba odstraniti vse
ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je
treba sanirati in krajinsko ustrezno urediti.
(9) Za sanacijo brežin in osnovne etaže se uporabljata
shranjena jalovina in humus. Za sanacijo kamnoloma se lahko
uporablja tudi material, pripravljen iz predelanega gradbenega
materiala in preostanka kamnine, za katerega je iz izsledkov
analize razvidno, da ne bo imel vpliva na stanje okolja.
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21. člen
(varstvo zraka)
(1) Pri širitvi in sanaciji kamnoloma bodo vire emisij onesnaževanja zraka v območju OPPN predstavljali postopki pridobivanja kamnine – miniranje, prerivanje, odrivanje in nakladanje
materiala na etažah ter transport pridobljenega materiala. Vpliv
na kakovost zraka pri izkoriščanju kamnine imajo emisije prašnih delcev, emisije trdnih delcev in izpušni plini. Za preprečevanje onesnaževanje okolja z emisijami določenih snovi v zrak
je treba upoštevati veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih naprav.
(2) V vseh postopkih povezanih z razstreljevanjem – samih postopkih razstreljevanja, pregledih po razstreljevanju ter
v postopkih odstranjevanja oziroma uničevanja nedetoniranih
nabojev, je za preprečevanje onesnaženja okolja treba upoštevati vse ukrepe ki jih določajo veljavni tehnični predpisi za dela
na površini in pod zemljo, ki so povezana z raziskovanjem in
izkoriščanjem mineralnih surovin. Do sprejetja novega predpisa
je to Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar
gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje
drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih del v drugih
dejavnostih (Uradni list RS, št. 111/03 in 61/10 – ZRud-1).
(3) Za preprečevanje prašenja in negativnih vplivov prašenja na okolje je treba pri izvajanju nakladanja in transporta
materiala ob suhem in vetrovnem vremenu izvajati močenje
prašnih transportnih poti in tovora na kamionih z vodnimi prhami in zavesami ali pa za krajši čas prekiniti proces nakladanja.
Za preprečevanje prašenja se lahko vozne poti dodatno utrdi.
(4) Delovni stroji in mehanizacija morajo biti redno vzdrževani in tehnično brezhibni.
(5) Vegetacija pripomore pri zadrževanju in preprečevanju
širitve prašnih delcev, zato se jo mora v kamnolomu in okolici
odstranjevati preudarno, hkrati pa se mora, skladno z rudarskim projektom, že izkoriščene površine kamnoloma sproti
zagrinjati in zasajati.
22. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje je varovano s IV. stopnjo varstva pred hrupom. Mejne vrednosti za celotno obremenitev okolja s hrupom
so 65 dBA ponoči in 75 dBA podnevi. Mejne vrednosti kazalcev
hrupa, ki ga povzročajo naprave, so 63 dBA ponoči, 68 dBA
zvečer in 73 dBA podnevi. Mejna vrednost hrupa za celovito
motnjo dan-večer-noč je 73 dBA. Mejne vrednosti konične
ravni hrupa L1, ki ga povzroča obratovanje naprave, je 90 DBA
podnevi in ponoči. Dejavnosti v območju ne smejo povzročati
hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa, določenih z veljavno
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
(2) Viri onesnaženja okolja s hrupom pri pridobivanju
mineralne snovi so miniranje, vrtanje, pridobivanje in obdelava
kamnine. Dodatni viri so še pripravljalna gozdna dela, nakladanje in transport. Predelava mineralne snovi se ne izvaja znotraj
območja OPPN. Z vidika obremenitve okolja s hrupom ni pričakovanih večjih sprememb glede obremenjenosti s hrupom v
primerjavi z obstoječim stanjem.
(3) Poleg določil tretjega odstavka 21. člena tega odloka
je ob miniranju treba upoštevati še dodatne varnostne ukrepe
za preprečevanje negativnih vplivov na okolje. Za vsako miniranje mora biti izdelan načrt miniranja z določanjem polnitev, zakasnjevanjem, načinom in smerjo aktiviranja minskega polja ter
drugimi pomembnimi parametri miniranja. Izvajajo naj se redne
meritve in spremljanje vibracij, posledic miniranj in polnitev minskih polj ter minska polja glede na rezultate seizmičnih meritev
po potrebi ustrezno prilagaja. Za zmanjšanje vplivov zračnega
udara pri miniranju je treba ustrezno usmerjati odkopno fronto,
da ostanejo naravne zapreke (gozd) za širjenje udarnega vala
proti objektom. Pritožbe in pobude občanov se morajo beležiti
in dosledno obravnavati.
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(4) Za zmanjševanje hrupa morajo biti vsi stroji in oprema
ustrezno tehnično opremljeni ter redno vzdrževani in nadzorovani.
23. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke, ki nastajajo v kamnolomu,
vključno z vso embalažo razstreliva, se zbira v posebej označenih zabojnikih na za to predvidenih mestih. Vsi odpadki, ki bodo
nastajali pri opravljanju manjših vzdrževalnih del na strojih, se
morajo zbirati v posebej označenih posodah, ki preprečujejo
iztekanje nevarnih snovi v tla in vode. Mesta, kamor se namestijo posode, se opredeli v rudarskem projektu.
(2) Odpadke mora izvajalec sproti odvažati iz območja odkopavanja in redno oddajati pooblaščenemu zbiralcu odpadkov
skladno z veljavnim odlokom, ki določa ravnanje s komunalnimi
odpadki v občini.
24. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
(1) Treba je upoštevati vse ukrepe za zmanjševanje negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja na živalske vrste ter
zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi
s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Pridobivalnega prostora se ne sme osvetljevati v času
med 1. februarjem in 15. oktobrom; dejavnost se v tem času
lahko opravlja le v dnevnem času. Za osvetljevanje pridobivalnega prostora med 16. oktobrom in 31. januarjem se lahko
uporabljajo le svetilke z barvnim spektrom do največ 3000 K.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
25. člen
(varstvo zaradi plazov in erozije)
(1) Območje OPPN ni opredeljeno kot potencialno ogroženo zaradi erozije.
(2) Območje OPPN je zaradi obstoječe rabe in dejavnosti
opredeljeno kot potencialno ogroženo plazljivo območje, in
sicer od srednje do zelo velike nevarnosti pojavljanja plazov.
Varstvo zaradi plazov se zagotavlja s sprotno sanacijo skladno
z določili 13. člena tega odloka.
(3) Glede na kamninsko sestavo zastajanje meteornih
voda na območju OPPN ni pričakovano. Za preprečevanje
erozijskega delovanja meteornih vod je treba na etažah urediti
kanale za odvajanje in zbiranje meteornih vod. Kanali se uredijo na notranji strani etaž, ob brežinah, kamor je z nagibom
etaž speljano tudi odvodnjavanje etaž. Meteorna voda iz zavarovalnih kanalov se odvede izven delovnega območja kopa
in jo je za preprečevanje odplavljanja suspendiranih delcev
treba speljati preko ustreznih usedalnikov. Ponikanje meteornih
voda mora biti zagotovljeno preko objektov za ponikanje, ki se
določijo glede na ponikalne sposobnosti terena praviloma na
najnižji etaži. Med dnom objektov za ponikanje in najvišjo gladino podzemne vode mora biti plast neomočenih sedimentov
ali zemljin ali filtrnega materiala debeline najmanj 1 m. Lokacije
ponikalnih objektov in njihovo število je treba predvideti tako, da
se v največji možni meri ohranjajo obstoječe odtočne razmere
in stanje.
26. člen
(varstvo pred požari)
(1) Območje OPPN leži v območju požarno ogroženih
gozdov. Po robu južnega dela območja poteka protipožarna
preseka, ki se ohranja. Zaradi širjenja območja eksploatacije
ne sme biti poslabšana stabilnost te intervencijske poti. Vse
poškodbe cestišča (vozišča, naprav za odvodnjavanja poti,
obcestnih suhozidov ...) je treba sproti sanirati.
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(2) Znotraj ureditvenega območja OPPN ni predvidenega skladišča eksplozivnih snovi, skladišča goriv in maziv niti
upravnih ali drugih prostorov. Nevarnost za nastanek požara
je majhna. Predstavljajo jo miniranje, obratovanje gradbene in
delavske mehanizacije in človeški faktor.
(3) Pri izdelavi rudarskih projektov za izkoriščanje mineralne surovine je treba v skladu s predpisom, ki zagotavlja
varstvo pred požarom, upoštevati ukrepe, s katerimi bodo
zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(4) Prepovedano je odlaganje, skladiščenje ali sežiganje
embalaže in drugih komunalnih odpadkov.
(5) Požarno varstvo mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
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30. člen
(vpogled)
(1) Ta odlok je stalno na vpogled javnosti na:
– sedežu Občine Sežana,
– Upravni enoti Sežana.
(2) Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN je na
vpogled na Občini Sežana.
31. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2021-6
Sežana, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Sežana
David Škabar

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
27. člen
(etapnost izvedbe)
OPPN se izvaja v fazah, kot jih zahteva tehnologija odkopa, in v dinamiki, kot jo bodo narekovale potrebe na trgu.
Določene so okvirne etape, in sicer je v 1. etapi predvidena poglobitev jugovzhodnega dela pridobivalnega prostora, v 2. etapi
poglobitev severozahodnega dela pridobivalnega prostora in
v tretji etapi še poglobitev skrajnega severnega in zahodnega
dela pridobivalnega prostora.
VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
28. člen
(dopustna odstopanja)
(1) S tem odlokom so predvideni največji možni posegi za
potrebe izkoriščanja mineralne snovi. Dopustna so vsa odstopanja v višinah in naklonih etaž in etažnih brežin, ki pomenijo
manjšo globino izkopa in bolj položne brežine, če so ob tem
zagotovljeni vsi pogoji glede stabilnosti brežin.
(2) Dopustna so tudi odstopanja od tehničnih rešitev,
določenih s tem OPPN, če se pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z okoljevarstvenega vidika, če z njimi soglašajo soglasodajalci, v čigar
pristojnosti posegajo ta odstopanja. Ta odstopanja ne smejo
bistveno spreminjati načrtovanega videza območja in ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN
oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z
javnimi koristmi.
(3) Ob upoštevanju omejitev za zagotavljanje stabilnosti
brežin, podanih v 11. in 13. členu tega odloka, ter vso veljavno zakonodajo, je dopustno odstopanje od rešitev, določenih
v grafičnem načrtu št. II.4. »Ureditvena situacija s prikazom
ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave« in grafičnem načrtu št. II.5. »Prerezi«.
IX. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(usmeritve za določitev meril po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidene prostorske ureditve je
upravnik kamnoloma dolžan eksploatiran in saniran prostor
vzdrževati v stanju, da ta ne predstavlja nevarnosti za zdravje
in življenja ljudi in živali.

3236.

Odlok o poimenovanju in spremembah
potekov ulic na območju Ograd v Sežani
ter ukinitvi ulice »Nova pot« v Sežani

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/08), določil Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju
območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o
označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 17. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o poimenovanju in spremembah potekov ulic
na območju Ograd v Sežani ter ukinitvi ulice
»Nova pot« v Sežani
1. člen
Na območju »Ograd« v mestu Sežana se določi dve novi
ulici, in sicer:
– Ulica Josefa Ressla ter
– Ulica Cirila Zlobca.
2. člen
Na območju »Ograd« v mestu Sežana se spremenita
poteka naslednjih ulic:
1. Sežanska ulica
Potek ulice se spremeni tako, da se od hišne št. Sežanska ulica 21 podaljša v smeri proti JV, do zemljišča s parc.
št. 2212/130 k.o. Sežana, kjer se slepo zaključi.
2. Cesta v Ograde
Potek ulice se spremeni tako, da se od hišne št. Cesta v Ograde 14 podaljša v smeri JV, do zemljišča s parc.
št. 2212/246 k.o. Sežana, kjer se slepo zaključi.
3. člen
V mestu Sežana se ukine ulica »Nova pot«.
4. člen
Natančen prikaz poteka novih ulic ter sprememb poteka
obstoječih ulic je razviden iz grafičnega prikaza, ki je sestavni
del tega odloka. Grafični prikaz se hrani v Občinski upravi
Občine Sežana.
5. člen
Vse postopke v zvezi z novim potekom, poimenovanjem
ter ukinitvijo ulic v skladu s tem odlokom opravi Geodetska
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uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Sežana, Kosovelova ulica 1, 6210 Sežana.
6. člen
Stroške za izdelavo in za postavitev tabel z imenom ulice
nosi Občina Sežana.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-9/2021-14
Sežana, dne 30. septembra 2021

Št.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih
Občine Sežana
1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 43/97, 18/99, 36/00, 23/04 in 58/06) se v 2. členu doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Naziv častni občan se podeli praviloma eni osebi v
posameznem mandatnem obdobju. Vsako leto pa se lahko podeli po eno priznanje v ostalih kategorijah (Nagrada Občine Sežana, Priznanje Občine Sežana in Plaketa Srečka Kosovela).«
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naziv častni občan se lahko podeli za opravljeno življenjsko delo občanom in drugim državljanom Republike Slovenije,
kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za
napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne
dosežke.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2021-16
Sežana, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Sežana
David Škabar

3238.

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun
občinskih taks na območju Občine Sežana
za leto 2022

Na podlagi 5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini
Sežana (Uradni list RS, št. 22/08) in 17. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet Občine
Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel
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1.
Vrednost točke za obračun občinskih taks na območju
občine Sežana za leto 2022 znaša 0,07 EUR.
2.
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2022 in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2021-17
Sežana, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Sežana
David Škabar

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o priznanjih Občine Sežana

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 30. 9. 2021 sprejel
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih
taks na območju Občine Sežana za leto 2022

Župan
Občine Sežana
David Škabar

3237.
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SLOVENSKE KONJICE
3239.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta Tepanje (ID 2633)

Na podlagi 119. in v povezavi s 110. členom ter 268. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in
28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice dne 4. 10. 2021 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Tepanje
(ID 2633)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Slovenske Konjice določa
postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta Tepanje (Uradni list SRS, št. 1/86, s.i.d
46/86 in Uradni list RS, št. 53/92, 54/98, 41/99, 59/01, 46/10,
37/11 in 95/12; v nadaljevanju: Odlok o ZN).
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN je parc.
št. 553/158 k.o. 1107-Tepanje. Meja veljavnega ZN se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZN ne spreminja.
(2) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o ZN je podal zasebni investitor, lastnik zemljišča s parc.
št. 553/158 k.o. 1107-Tepanje, ki bi želel na predmetni parceli
zgraditi dva enostanovanjska objekta, ki pa glede na zasnovo
odstopata od veljavnih določil o predpisanih tlorisnih gabaritih
predvidenih objektov na tej parceli.
(3) Predvidene spremembe in dopolnitve ZN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.
Predvidene so manjše vsebinske spremembe posameznih
členov odloka o ZN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom, obveznimi strokovnimi podlagami za izdelavo OPPN in strokovnimi podlagami,
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rešitvami, ki bi izhajali iz usmeritev nosilcev urejanja prostora,
pridobi in financira investitor oziroma pobudnik sam. Pri pripravi
OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, mnenja nosilcev
urejanja prostora ter izhodišča veljavnih planskih aktov Občine
Slovenske Konjice.
4. člen
(vrsta postopka za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)
Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN
bo upoštevan redni postopek priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta, določen z veljavnim Zakonom o urejanju
prostora (ZUreP-2).
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
in njegovih posameznih faz)
Predvideni roki za pripravo SID ZN po posameznih fazah
so naslednji:
1. faza:
2. faza:
3. faza:
4. faza:
5. faza:
5. faza:
6. faza:
7. faza:
8. faza:
9. faza:
10. faza:

izhodišča in sklep o pripravi SID ZN, pridobitev konkretnih smernic
nosilcev urejanja prostora, odločitev o CPVO
osnutek SID ZN
1. mnenja k osnutku SID ZN nosilcev urejanja prostora (NUP)
dopolnjeni osnutek SID ZN in CPVO v kolikor bo iz odločbe MOP
izhajalo o potrebi izdelave
posredovanje dopolnjenega osnutka SID ZN in okoljskega poročila
ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo po 42. členu ZVO – v
kolikor bo izdelava potrebna
javna razgrnitev in javna obravnava
stališča do pripomb in predlogov javnosti
predlog SID ZN
2. mnenja k predlogu nosilcev urejanja prostora (NUP)
pridobitev odločbe po 46. členu ZVO – v kolikor je potrebno izvesti
postopek CPVO
sprejem usklajenega predloga SID ZN na OS

Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Za pridobitev predhodnih mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje je potrebno vključiti:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Zavod za gozdove RS, OE Celje, Ljubljanska 13,
3000 Celje
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Krekova 17, 2000 Maribor
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravje, Štefanova
ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova
ul. 3, Celje.
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, Ministrstvo
za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni OPPN treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi
SID ZN in podali mnenja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova
cesta 61, 1000 Ljubljana

/60 dni
/15 dni
/30 dni
/60 dni
/45 dni
/30 dni
/30 dni
/15 dni po potrditvi stališč in pripomb
ter predstavitvi odloka na OS
/30 dni
/60 dni
/na redni seji OS

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17,
2000 Maribor
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova
ul. 3, Celje
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska c. 21, 1000 Ljubljana
7. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
8. Telekom Slovenije, TKO vzhodna Slovenija, Lava 1,
3000 Celje
9. Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana
– Črnuče
10. T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana
11. JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice
12. Petrol d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
13. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik; zasebni investitor
– pripravljavec je Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice
– prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
(2) Če v postopku priprave SID ZN ugotovi, da je treba
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih vključi v
postopek.
(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz prvega odstavka tega člena v rokih, ki jih določa zakon, ne podajo,
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se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih
po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo
teh aktov določajo področni predpisi.

ODLOK
o pokopališkem redu na območju Občine
Sodražica

7. člen

I. UVODNA DOLOČBA

(načrt vključevanja javnosti)
Javnost je bila preko spletnega portala občine pozvana
k podaji predlogov in pripomb pri oblikovanju izhodišč za pripravo za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za naselje Tepanje v času od 8. 9. 2021 do
22. 9. 2021 brez prispelih predlogov in pripomb in bo ponovno
vključena v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
(1) Sredstva v zvezi s financiranjem priprave SID ZN,
izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev,
izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik SID
ZN oziroma investitor.
(2) Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim
izdelovalcem SID ZN zagotoviti, da bo le-ta izdelan v skladu z
veljavno zakonodajo.
(3) Izdelovalec SID ZN zagotovi ustrezna gradiva oziroma
obliko gradiv za posamezne faze izdelave in sprejema SID
ZN in objavo v prostorsko informacijskem sistemu, v ustrezni
analogni in digitalni obliki.
(4) Naročniki zagotovijo udeležbo načrtovalca na javni
obravnavi, sejah odbora za okolje in prostor ter na sejah občinskega sveta – kot poročevalca.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na svetovnem spletu ter se objavi na prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0008/2021
Slovenske Konjice, dne 4. oktobra 2021
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

SODRAŽICA
3240.

Odlok o pokopališkem redu na območju
Občine Sodražica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(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, 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni
list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US,
27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20,
5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F), 15. člena
Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 191/21)
je Občinski svet Občine Sodražica na 17. redni seji dne 30. 9.
2021 sprejel

1. člen
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine
Sodražica (v nadaljevanju Občina), s katerim se podrobneje
določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik Občina Sodražica,
– pokop zunaj pokopališča,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor
na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik, ki vključuje cene uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, cene storitve grobarjev in cene pogrebno pokopališkega
moštva, ki jih na predlog upravljavca pokopališča sprejme
župan,
– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu
pokopališča plača izvajalec pogreba,
– grobnina, ki je razmerje grobnine za posamezno vrsto
groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.
2. člen
(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna
občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
služba, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo
pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine in obsega upravljanje in urejanje pokopališč.
(3) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje
soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(4) Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč
ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav ter
storitve grobarjev in storitve pogrebno pokopališkega moštva.
(5) Upravljavec pokopališča je oseba javnega prava, ki
jo za upravljavca določi župan z aktom v skladu z zakonom,
ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih
skupnosti. Upravljalec pokopališč v Sodražici, Gori in Zapotoku
(Sv. Marko) je upravljavec javno podjetje Javno komunalno
podjetje, Komunala Ribnica d.o.o.
3. člen
Odlok se uporablja za sledeča pokopališča na območju
Občine Sodražica:
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– pokopališče v Sodražici,
– pokopališče na Gori v vasi Petrinci,
– pokopališče pri Svetem Marku v vasi Zapotok.
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(2) Ceno storitev javne službe na predlog izvajalca javne
službe potrdi Občinski svet Občine Sodražica, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.

II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI

1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja
javne službe

11. člen
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred
pokopom pokojnika.
(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali
prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem pokopališkim redom. Pogrebni
slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo pokojnika ali svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem
krogu.

4. člen
(1) Javno službo 24-urne dežurne službe (v nadaljnjem
besedilu: javna služba) zagotavlja Občina v obliki javnega
podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na
celotnem območju Občine v obsegu in pod pogoji, določenimi
s tem odlokom. Izvajalec javne službe je javno podjetje Javno
komunalno podjetje, Komunala Ribnica, d.o.o.
(2) Podrobnejša medsebojna razmerja izvajalec javne
službe in občina uredita s pogodbo.
2. Vrsta in obseg javne dobrine
in njena prostorska razporeditev
5. člen
Obvezna občinska gospodarska javna služba na celotnem območju Občine obsega vsak prevoz od kraja smrti do
hladilnih prostorov ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije
pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe,
vključno z uporabo le-teh.
3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine
6. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
– upoštevati normative in standarde, prepisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in
tem odlokom.
7. člen
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s
spoštovanjem in pieteto do pokojnikov.
4. Pravice in obveznosti uporabnikov
8. člen
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in
plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško
pregledno službo.
9. člen
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in
tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne
službe.
5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev
javne službe
10. člen
(1) Javna služba se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
– iz občinskega proračuna in
– iz drugih virov.

12. člen
(1) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
(2) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(3) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi
državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, usklajeni z
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
13. člen
(1) Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne slovesnosti izvajalca pogrebnih storitev z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že v začetni pogrebni slovesnosti sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna
enota, godba ali pevski zbor, najprej opravi obred predstavnik
verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po
dogovoru s svojci odloči vodja slovesnosti.
(2) Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno zastavo, če je pokojnik tuj
državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja
verski obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna enota), nosilci žalnih vencev in
odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare
oziroma osebje vozička s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi
ostali udeleženci pogrebne slovesnosti.
(3) Pogrebni sprevod se izvaja od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo pokojnika
ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način
med samim potekom sprevoda v poslovilnem objektu oziroma
v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.
(4) Po prihodu pogrebnega sprevoda do groba se krsta
ali žara s pokojnikom položi v grob. Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov,
odlikovanj in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne
svečanosti.
(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma petje primernih glasbenih vsebin
ter častna salva v primeru navzočnosti častne enote. Uradni
del pred odprtim grobom se zaključi s poslovilnim poklonom
državne zastave.
(6) Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom.
14. člen
Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji
grob zasuti oziroma ga začasno urediti tako, da ne predstavlja
nevarnosti odtujitve oziroma poškodovanja premoženja ali ljudi. Z delom pa pričnejo, ko se večina udeležencev pogrebne
slovesnosti umakne iz okolice groba.
15. člen
Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu pogrebnega sprevoda do območja
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raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti pred
območjem raztrosa na način, kot je določen sprevod do groba.
IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA
IN STORITVE GROBARJEV
16. člen
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve
grobarjev na vseh pokopališčih na območju Občine zagotavlja
upravljavec pokopališč.
(2) Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo
pokojnika ali svojcev, pogrebno moštvo in storitve grobarjev
zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih
storitev vendar pod vodstvom vodje pogrebne slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to za izvedbo pogrebne
slovesnosti potrebno. O tem odloča upravljavec pokopališča.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo
izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali
žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali
z raztrosom pepela.
(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne
jame, prvo ureditev groba, ki zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja, namestitev znamenja ter prekop
posmrtnih ostankov.
(5) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava storitve grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva
naročniku oziroma izvajalcu pogrebnih storitev po cenah iz
enotnega cenika, ki ga sprejme župan.
V. OSNOVNI OBSEG POGREBA
17. člen
(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, organizacijo prevoza, minimalno pogrebno slovesnost
s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo,
ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni
pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije.
(2) Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški
ne presegajo višine posebne oblike izredne denarne socialne
pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike
izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana,
kot jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni pogreb v
skladu s prejšnjim stavkom.
18. člen
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik
pogreba ali občina.
(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel
pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti
kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer
je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče
ugotoviti niti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop
občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(4) Kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob
naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da
dovoljuje pokop.
19. člen
(1) Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma
upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros
pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem
odlokom.
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(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča
pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov
v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po
predhodnem soglasju, ki ga izda organ Občine, pristojen za
pogrebno in pokopališko dejavnost.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA
20. člen
(1) Na območju Občine so dovoljene naslednje vrste
pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem
prostoru na pokopališču.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi
in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
21. člen
(1) Pogrebi so vsak delovni dan od 9. do 19. ure, oziroma
se opravijo v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.
(2) Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi drugače.
22. člen
O pogrebu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti
javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča, na katerem
se bo pokop izvajal, oziroma na njegovi spletni strani. Navesti
je potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro
pričetka pogreba. Na željo naročnika pogreba se obvestilo o
pogrebu ne objavi.
VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA
23. člen
Če je plačnik pogreba Občina, se lahko opravi pokop z
žaro v osnovnem obsegu.
VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA
24. člen
Pokop zunaj pokopališča na območju Občine Sodražica
ni dovoljen, razen za izjeme, ki so določene v drugem odstavku
19. člena.
IX. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC
25. člen
(1) Na vseh pokopališčih na območju Občine so mrliške
vežice.
(2) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika
do pogrebne slovesnosti vsak dan po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve, vendar ne prej kot
ob 7. uri zjutraj in ne dalj kot do 22. ure zvečer.
X. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA
26. člen
(1) Prva ureditev novega groba po pogrebu zajema odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja ter postavitev
začasnega nagrobnega obeležja.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan odvečno zemljo in
posušeno cvetje odstraniti praviloma med 10. in 14. dnevom po
pokopu. Cvetje se lahko na pisno zahtevo naročnika pogreba
odstrani tudi pred tem rokom.
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XI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
27. člen
(1) Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, kjer se zagotavlja javni red
in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in
miru na javnem mestu.
(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo vedenje.
(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških dejavnosti ter za obiskovanje
pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi
vzdrževanja groba.
28. člen
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih
grobov in premične in nepremične opreme. Premično in nepremično nagrobno opremo večje vrednosti lahko najemniki
zavarujejo proti kraji in poškodovanju po tretji osebi. Tovrstnega
zavarovanja v okviru pokopališke dejavnosti upravljavec pokopališča ne zagotavlja.
(2) Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do mrtvih, niti ne smejo vzbujati nejevolje
ali zgražanja občanov.
(3) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in nagrobne sveče, ter jih prepuščati v
tipizirane namenske posode za odpadke.
29. člen
(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno delovno orodje in stroji ter
službena vozila upravljavca.
(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih,
dovoliti uporabo prevoznega sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika
groba.
XII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
30. člen
(1) Upravljavec pokopališča oddaja v najem grobove na
podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična
oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s
katerim mora naročnik pogreba pred izvedbo pogreba skleniti
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj
pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene
druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ne
sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.
(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika
groba dogovoriti, kdo bo prevzel pravico do najema groba.
Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal
stroške pogreba umrlega najemnika.
(6) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi, če je imel najemnik groba, ki je umrl, v najemu več grobov.
(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno
pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne
smejo ovirati prenosa.
(8) Če dediči najemnika groba kljub pisnemu pozivu upravljavca pokopališča ne uveljavijo pravice do najema groba
v 90 dneh po smrti najemnika, izgubijo pravico do najema groba.
(9) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na
prostoru za raztrositev pepela na njegovo željo s pogodbo v
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najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se
lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji
iz tega odloka.
31. člen
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1) osebe najemnega razmerja;
2) čas najema;
3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja;
5) obveznost najemnika glede urejanja grobov, oziroma
prostora za grob;
6) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe;
7) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer
zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
8) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred potekom mirovne dobe.
32. člen
(1) Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– vzdrževati grobove,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati najemnino za grob,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji
upravljavca ter
– spoštovati pokopališki red.
(2) V evidenci najemnikov grobov, ki jo vodijo upravljavci
pokopališč se vodijo podatki o imenu in priimku najemnika,
EMŠO ali davčna številka najemnika, naslov najemnika, številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine.
Podatki iz evidence najemnikov so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z
zakonom.
33. člen
Najem groba se lahko prekine:
– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po
predhodnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim
redom in najemno pogodbo,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in
– s potekom najemne pogodbe.
34. člen
Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot
opuščen do konca mirovalne dobe, nato se ustrezno uredi oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik
groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti
napisno ploščo, sicer to na njegove stroške stori upravljavec
pokopališča. Upravljavec je dolžan napisno ploščo in drugo
opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj šest
mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Po preteku šestih
mesecev upravljavec pokopališča odda napisno ploščo na
uničenje.
XIII. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV
SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC
TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU
35. člen
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na
pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od
prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna
dediščina ali kulturni spomenik. O pritožbi na izdano soglasje
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odloča župan. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa je
mogoč upravni spor.
36. člen
(1) Novo grajeno pokopališče mora biti ograjeno z ograjo
lahko pa tudi z zimzelenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno
od drugih objektov.
(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo
ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
(3) Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor za prepuščanje odpadkov.
37. člen
(1) Grobovi se lahko talno uredijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki ter druga obeležja skladno s soglasjem.
(2) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove in
vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi.
(3) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in
zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora.
(4) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena
upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k odpravi
nepravilnosti.
(5) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v
roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika.
XIV. ZVRSTI GROBOV
38. člen
(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in
prostorov:
– enojni grob, dvojni grob, povečani grobni prostor,
– grobišča in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke
in grobove.
(3) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča,
njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
XV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE
39. člen
Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare.
Enojni grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko
poglablja. Širina groba znaša 1 m, dolžina pa do 2,2 m.
40. člen
Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene
krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se
lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Globina groba znaša
1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša 1,8 m–2,0 m
dolžina pa do 2,2 m
41. člen
Povečani grob je grob večjih dimenzij od dvojnega groba.
Vanj se poleg krst lahko pokopavajo tudi žare. Globina groba
znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina groba znaša več od
2,0 m, dolžina pa do 2,2 m.
42. člen
Žarni grobovi so talni ali zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Talni žarni grob je širok 0,60 do 1 m, dolg
od 0,60 do 1,20 m, globok pa 0,80 m z možnostjo poglobitve
do 1,20 m. Zidni žarni grob je širok 0,40 m, globine 0,60 m in
visok 0,40 m.
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43. člen
(1) Grobišča in skupna grobišča so prostori za skupni
pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in
izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(2) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki po preteku dobe najema, iz grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni
prostor za polaganje cvetja in sveč.
44. člen
Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu
pokopališča, ki se ureja po posebnem zakonu.
45. člen
Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, namenjen pokopu krst ali žar, ki je enotno urejen po
načrtu razdelitve in je brez označb in imen pokojnikov. Podatke
o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec
pokopališča. Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen
skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
46. člen
(1) Prostor za raztros pepela je prostor na označenem
posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela.
Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu, so, če naročniki
pogrebov to želijo, napisana na skupnem obeležju. Na prostoru
za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja
in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati
cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru,
razen za namene vzdrževanja pokopališč.
(2) Upravljalec pokopališča odda plačniku pogreba na
prostoru za raztros pepela na njegovo željo s pogodbo v najem
prostor za napisno ploščo za obdobje deset let, ki se lahko
podaljša na predlog najemnika.
(3) Napisno ploščico plačniku pogreba iz drugega odstavka tega člena dobavi upravljalec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec
pokopališča dolžan odstraniti.
47. člen
Za obstoječe grobove se uporabljajo obstoječe oblike in
velikosti. Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni velikosti nagrobne plošče
skladno z načrtom pokopališča. Višina nagrobne plošče ne
sme presegati 1,2 metra, širina pa ne sme presegati 0,7 m za
enojne oziroma 1,8 m za dvojne grobove. Postavljena mora biti
v središču vzglavja groba.
XVI. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE
48. člen
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop
s krsto znaša deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku
mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
XVII. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH
OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE
INFRASTRUKTURE
49. člen
(1) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter
druge pokopališke infrastrukture izvajalcu pogrebnih storitev
po cenah iz enotnega cenika, ki ga na predlog upravljavca
pokopališča sprejme župan.
(2) Enotni cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na
vidnem mestu v prostorih izvajalca pokopališke dejavnosti ter
objavljen na njegovih spletnih straneh.
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XVIII. GROBNINA IN RAZMERJE GROBNINE
ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA
GLEDE NA ENOJNI GROB
50. člen
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino. Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke
dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
51. člen
Tabela razmerij grobnine do enojnega groba:
vrsta groba
enojni grob
žarni grob
dvojni grob
povečani grob

faktor grobnine
1
0,7
1,8
2,5

Za obračun grobnin pri obstoječih grobovih se upoštevajo
naslednje širine:
enojni grob
dvojni grob
povečani grob (trojni grob)

do vključno 1,4 m
od 1,4 m do vključno 2,2 m
večji od 2,2 m

52. člen
(1) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(2) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča s
posebnim sklepom določi župan. Za posamezne zvrsti grobov
se grobnina določi v ceniku, upoštevajoč razmerja grobnine
posamezne vrste groba do enojnega groba.
(3) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem
znesku ob raztrosu pepela v višini enoletne grobnine za enojni
grob.
(4) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(5) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe
pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca
poteka mirovalne dobe.
(6) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine.
XIX. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV
53. člen
(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za
grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo stalnega bivališča.
(2) Najemniki morajo skrbeti za urejen videz groba, ter ga
redno vzdrževati. Redno vzdrževanje groba obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da
ta ne preseže 1,2 m višine in ne posega na sosednje grobove
ali poti, urejanje vmesnih površin, vzdrževanje grobne opreme
ter redno odstranjevanje plevela in odpadkov na za to določena
mesta.
(3) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov in obnovo spomenikov
ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti
predhodno soglasje upravljavca pokopališča v skladu s tem
odlokom.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 eurov.
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XX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ
54. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki digitalni kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na (pokopališke) oddelke
in grobove, evidenco grobov, evidenco najemnikov grobov in
evidenco pokopanih oseb v posameznem grobu, z navedbo
datuma pokopa ter oznako groba.
55. člen
(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na
označevalni tabli na vhodu na pokopališče mora biti označen
naziv pokopališča in upravljavec pokopališča. Odpiralni čas, če
pokopališče to omogoča.
(2) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano,
skladno z veljavno zakonodajo.
56. člen
Pokopališče mora biti opremljeno:
– najmanj z enim mestom s tekočo vodo,
– z dostopno potjo s parkiriščem,
– s prostorom in posodami za ločeno zbiranje odpadkov.
57. člen
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih
najemnih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko
pogrebnega moštva,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokojnikih,
– izvaja prvo ureditev groba,
– izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri pokopih
v obstoječe grobove,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– čisti glavne sprevodne poti v zimskem času,
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem
odlokom.
58. člen
Na pokopališču v Sodražici je za območje Občine Sodražica zagotovljen prostor za pokop ob morebitnih naravnih in
drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah.
XXI. POGREBNA PRISTOJBINA
59. člen
(1) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča na območju Občine in se lahko določi s sklepom župana
na predlog upravljalca pokopališča.
XXII. OBVEZNOSTI IN PREPOVEDI
60. člen
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na
pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem
do pokojnikov.
(2) Pokopališča in pokojnike, ki ležijo v mrliških vežicah,
se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.
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(3) Kamnoseška, vrtnarska in druga dela se sme opravljati v obratovalnem času pokopališča, izven časa napovedane pogrebne svečanosti, vse dni v letu, razen ob nedeljah
in praznikih ter tudi ne v obdobju med 30. oktobrom in 5. novembrom.
(4) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico
izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne
naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca
del.
(5) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko
upravljavec pokopališča dovoli prevoz materiala z motornim
vozilom.
(6) Na območju pokopališča je prepovedano:
– skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča,
– prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in
pokopališki infrastrukturi,
– hoditi po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlagati odpadke izven za to določenega prostora,
– odlagati odpadke, ki niso nastali na pokopališču, v
pokopališke kapacitete za odpadke,
– onesnaževati ali poškodovati pokopališke objekte in
naprave, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil
na območju pokopališča in okoliških parkiriščih, razen sporočil
izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča,
– uporabljanje prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca
pokopališča in izvajalca pogrebne slovesnosti,
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot
vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote,
– odtujevati predmete s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča,
– opravljati prevoze, kamnoseška, vrtnarska in drugih
del v času napovedane pogrebne slovesnosti,
– nameščati reklamna sporočila na območju pokopališča
razen uradnih obvestil upravljavca,
– odlagati in puščati gradbene odpadke, ki nastanejo
kot pripravljalna dela pri večjih posegih kot so kamnoseška
in vrtnarska dela,
– izvajati zasaditev visoko rastočega drevja na grobovih,
– izvajati zasaditev, ki bi segale izven meja groba.
(7) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim ali petim ali
šestim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v
nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
XXIII. NADZOR
61. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih
je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni
spoštovati varstvo osebnih podatkov.
62. člen
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na
pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopa-
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lišča iz tretjega odstavka 53. člena tega odloka, medobčinski
inšpektorat in redarstvo z odločbo odredi prepoved izvajanja
del ter zahteva vzpostavitev prejšnjega stanja. Če vzpostavitev prejšnjega stanja ni mogoča lahko odredi drugačno
sanacijo že izvedenih del v skladu z določbami tega odloka.
XXIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja,
ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na
obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
64. člen
Izvajalec občinske gospodarske javne 24-urne dežurne
službe, ki ima cene oblikovane in sprejete skladno z Uredbo
o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe
mora pričeti opravljati javno službo v roku enega meseca od
uveljavitve cene.
65. člen
Upravljavec je dolžan v roku dvanajstih mesecev po prejemu sklepa o imenovanju izvesti načrt postavitve oznak ter
pokopališki digitalni kataster in načrt pokopališča.
66. člen
(1) Upravljavec mora v roku dveh let po prejemu tega
odloka, z najemniki skleniti nove najemne pogodbe.
(2) Najemniki morajo prejeto pogodbo uskladiti in podpisati v roku 60 dni od prejema, sicer se šteje, da je pogodbeno
razmerje urejeno na podlagi predhodne pogodbe oziroma tega
odloka.
67. člen
Do končne ureditve oddelka raztrosa pepela na območju
obstoječih pokopališč se raztros pepela iz žare na območju
Občine ne zagotavlja.
68. člen
Do sprejetja enotnega cenika in grobnine iz šestnajste
in osemnajste alineje druge točke 1. člena tega odloka veljajo
obstoječe cene upravljavcev pokopališč.
69. člen
Za vprašanja povezana z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso urejena s tem odlokom se neposredno uporablja področna zakonodaja.
70. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka se končajo
po prej veljavnem odloku.
71. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v
Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 80/00).
72. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 007-7/21
Sodražica, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec
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ŠMARJE PRI JELŠAH
3241.

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 18. redni seji dne
30. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije
za vrednotenje in delitev sredstev za uresničevanje javnega
interesa na področju športa v Občini Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina) v okviru Letnega programa športa Občine
Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje LPŠ so sestavni del tega odloka.
2. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega
pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS
(v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in športnimi
dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes na področju
športa v občini se uresničuje:
– z zagotavljanjem finančnih sredstev za sofinanciranje
letnega programa športa na ravni občine,
– s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– z načrtovanjem, gradnjo, posodabljanjem in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport
v naravi.
3. člen
(opredelitev področij športa)
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s
proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna
občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
1.2 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
1.3 obštudijske športne dejavnosti,
1.4 športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
1.5 kakovostni šport,
1.6 vrhunski šport,
1.7 šport invalidov,
1.8 športna rekreacija,
1.9 šport starejših.
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RAVI

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NA-

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
3.2 statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna
podpora programov,
3.3 založništvo v športu,
3.4 znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
3.5 informacijsko komunikacijska tehnologija na področju.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 delovanje športnih društev in zvez,
4.2 delovanje javnih zavodov za šport.
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 športne prireditve,
5.2 javno obveščanje o športu,
5.3 športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V
ŠPORTU.
4. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci letnega programa športa po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze,
– zavodi za šport po Zakonu o športu,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju športa v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namene na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javno veljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji in
– zasebni športni delavci.
5. člen
(pravica do sofinanciranja)
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja programov in področij letnega programa športa, če
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Šmarje pri Jelšah in delujejo na
njenem območju,
– so registrirani najmanj eno leto,
– izvajajo športne programe neprekinjeno vsaj eno leto
pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno oziroma vsaj v obsegu 60 ur,
razen v programih, pri katerih je z merili določen manjši obseg,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev)
ter evidenco o udeležencih programov,
– imajo poravnane davčne obveznosti.
II. POSTOPEK IZBORA IN SOFINANCIRANJE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA
6. člen
(letni program športa)
(1) Letni program športa je dokument, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem
koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo
v proračunu občine ob upoštevanju strukture in prednostnih
nalog opredeljenih v Nacionalnem programu športa.
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(2) Letni program športa sprejme občinski svet, po predhodnem mnenju (med)občinske športne zveze, če ta obstaja.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občinski svet
sprejme letni program športa na lokalni ravni brez predhodnega
mnenja iz prejšnjega odstavka, če ga (med)občinska športna
zveza ne poda v roku enega meseca.
7. člen
(začetek postopka javnega razpisa)
Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa
za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, s katerim določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki
se jih da doseči z javnim razpisom in besedilo javnega razpisa.
Javni razpis se praviloma objavi v uradnem glasilu občine in na
spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
8. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(2) Komisijo sestavlja predsednik in dva člana.
(3) Komisija je sklepčna, če je prisotna več kot polovica
članov.
(4) Naloge komisije so:
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
– pregled popolnih vlog ter njihovo vrednotenje na podlagi
zahtev in meril iz javnega razpisa in tega odloka,
– priprava predloga za dodelitev sredstev izbranih izvajalcev letnega programa športa.
(5) Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
(6) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v
smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni
vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski
zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že
prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če
obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(7) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(8) Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in
se to evidentira v zapisniku.
9. člen
(javni razpis)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim letnim programom športa in na podlagi sklepa župana
občina izvede javni razpis.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu,
– predvideni obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
javna sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev javnih sredstev in način oddaje vlog,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega
lahko zaprosijo zanjo.
(3) V javnem razpisu se lahko poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede
na predmet javnega razpisa.
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(4) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi
podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev
sredstev. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani
Občine Šmarje pri Jelšah oziroma mora občina zainteresiranim omogočiti vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na
zahtevo predati.
(5) Rok za prijavo na razpis se določi z javnim razpisom
in mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno
vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, ne sme pa biti krajši kot 14 dni od objave
javnega razpisa.
10. člen
(postopek izvedbe javnega razpisa)
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga«, naveden javni razpis, na katerega
se vloga nanaša, na hrbtni strani pa mora biti naveden naziv
in naslov prijavitelja. Ovojnica je lahko označena tudi na drug
ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen
javni razpis in je iz nje razvidno, kdo je pošiljatelj.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je
tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve
vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
(5) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v
roku, ki je naveden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku
dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(6) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(7) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je bila oddana
pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. Komisija o odpiranju vlog
vodi zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani
komisije.
(8) Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena
oseba se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen
(poziv k dopolnitvi vloge)
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh, z
razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne
vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti krajši
od 8 dni in ne daljši od 15 dni.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku,
izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep
ni dovoljena.
12. člen
(ocenjevanje in vrednotenje vlog)
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako
da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom, ter glede na to pripravi
predlog izbire in sofinanciranja programov in področij letnega
programa športa.
(2) Razpisani programi in področja letnega programa
športa se vrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne
vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje
letnega programa športa.
(3) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega
programa športa.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
prednost pri izvajanju letnega programa športa športna društva
in njihove športne zveze ter zavodi s področja in izobraževanja,
ki izvajajo javnoveljavne programe.
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(5) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju iz prvega odstavka tega člena vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri
programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo
v določenem obsegu.
(6) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije
niso javni.
13. člen
(odločba)
(1) Na podlagi predloga komisije izda pristojni organ občinske uprave odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o
zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
14. člen
(poziv k podpisu pogodbe)
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja
pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
15. člen
(ugovor)
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz
javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno
niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe
iz 13. člena tega odloka vloži ugovor. Vloženi ugovor ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za
ocenjevanje vlog.
(3) O ugovoru odloči župan v roku 30 dni od njegovega
prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
16. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Po dokončnosti odločb o izbiri izvajalcev, se rezultati javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
III. POGODBA IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci letnega programa športa)
Z izbranimi izvajalci letnega programa športa župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– namen, za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji letnega
programa športa po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
18. člen
(spremljanje izvajanja letnega programa športa)
(1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati
izbrane športne programe v skladu s prijavo na javni razpis.
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(2) Izvajalec športnih programov letnega programa športa mora voditi evidenco udeležencev vadbe v sofinanciranih
programih.
(3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih
sredstev izvaja občinska uprava.
19. člen
(dolžnosti in pravice izvajalcev letnega programa športa)
(1) Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje
letnega programa športa na lokalni ravni, je dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje
prejema javna sredstva. Način in obliko izračuna cene predpiše
minister pristojen za področje športa.
(2) Izvajalec športnega programa iz 1.2, 1.4, 1.7 in
1.9 točke prvega odstavka 3. člena tega odloka, ki je izbran
za izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni in prejme javna sredstva za zaposlitev strokovnega delavca, lahko
sklene pogodbo o zaposlitvi le s strokovnim delavcem, ki ima
strokovno izobrazbo v skladu z določilom zakona, ki ureja
področje športa.
(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih
sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega
sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči,
sorazmerno zmanjšati.
(4) Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa
športa prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa
oziroma za udeležbo v posameznem športnem programu, se
smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa,
za katerega so namenjeni.
(5) Izvajalci programov morajo najkasneje do 31. marca
naslednje leto oziroma do roka za predložitev vlog za javni
razpis naslednje leto (če je v javnem razpisu tako opredeljeno)
oddati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Vsi izvajalci, ki prejmejo za izvedbo
programa v tekočem letu več kot 5.000,00 EUR, morajo najkasneje do 31. 7. tekočega leta podati tudi polletno poročilo.
V primeru, da se na osnovi podanega polletnega poročila
ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti izvajalcev športnih programov, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v
pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega
poročila, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v
naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem
proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
(6) Če izvajalec programa do roka navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra, da
programa ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska
sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v
občinski proračun.
20. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)
(1) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo
za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi
javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo
v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci letnega programa športa.
21. člen
(merila, pogoji in kriteriji)
Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa
športa v Občini Šmarje pri Jelšah so kot priloga sestavni del
tega odloka.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o
financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 33/03).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 671-0002/2021
Šmarje pri Jelšah, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH
VSEBINA DOKUMENTA
V Odloku (4. in 5. člen) so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico
do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju:
merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:
1. športni programi;
2. športni objekti in površine za šport v naravi;
3. razvojne dejavnosti v športu;
4. organiziranost v športu;
5. športne prireditve in promocija športa;
6. družbena in okoljska odgovornost v športu.
Za naslednja področja športa: športni programi, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu, športne
prireditve in promocija športa, se z merili uveljavlja točkovni sistem. Vrednost področja športa predstavlja
seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi na javni razpis (v nadaljevanju: JR) oddanih prijav. Merila
se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati. Vrednost sofinanciranja posameznega programa
predstavlja zmnožek med seštevkom točk in vrednostjo točke, ki je določena (izračunana) glede na v LPŠ
predvidena sredstva.
Nekatera področja športa (kot npr. športni objekti in površine za šport v naravi ter družbena in okoljska
odgovornost v športu) praviloma niso predmet javnega razpisa, temveč se na osnovi sprejetega proračuna
občine (so)financirajo drugače.
STRUKTURA DOKUMENTA
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:
• splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter
• predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.

1

ŠPORTNI PROGRAMI

Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in predstavljajo
praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo.
Velikost vadbene skupine in trajanje programa
V merilih vrednotenja, kjer se določeno število točk nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede
predvidene velikosti vadbene skupine ali predvidenega trajanja programa, se upošteva:

•

velikost vadbene skupine:
Za število udeležencev posameznega športnega programa velja:
- če število udeležencev posameznega športnega programa ne dosega predvidenega števila,
se število točk sorazmerno zmanjša;
- če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.

•

trajanje programa
- če število ur vadbe ne dosega normativa, se upošteva dejansko število opravljenih vadbenih
ur;
- če je število vadbenih ur več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

163 / 15. 10. 2021 /

Stran

9567

Uporaba objektov
V merilih vrednotenja, kjer se upošteva uporaba primernega športnega objekta, se določeno število točk
korigira s korekcijskim faktorjem glede na vrsto in primernost športnega objekta.
ŠPORTNI OBJEKT
Vrta objekta
KOREKCIJSKI FAKTOR

zunanje površine
0,5

1 vadbena enota
0,5

POKRITI OBJEKTI
2 vadbeni enoti
1

3 vadbene enote
1,5

Strokovni kader
Vodenje programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega strokovnega kadra.
Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje, lahko v skladu s
pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj veljavnega Zakona o športu, izvaja in
spremlja proces športne vadbe.
Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost druge stopnje, lahko v skladu s
pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj veljavnega Zakona o športu, načrtuje,
organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) predstavlja širok spekter športnih
dejavnosti za populacijo od predšolskega obdobja do vključno 19 leta. Vrednotijo se organizirane oblike
športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so
vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
Predmet sofinanciranja
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo stroški izvedbe posameznih programov:
ŠPORTNI PROGRAMI
Promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP, ŠŠT
Celoletni programi, promocijski programi
Občasni programi in programi v počitnicah
Športne prireditve

NAMEN SOFINANCIRANJA
Materialni stroški/ udeleženca
Športni objekt in strokovni kader/ skupina
Športni objekt in strokovni kader/ skupina
Stroški/ skupina

Javni izobraževalni zavodi, izvajalci LPŠ, so upravičeni do sofinanciranja izključno športnih programov, ki
imajo netekmovalni značaj, nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih
tekmovalnih sistemov NPŠZ.
1.1.1 Promocijski športni programi
Promocijski športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno izvajajo v
zavodih VIZ, so: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP),
Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).
Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ
(Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški na udeleženca.
Promocijski športni programi
Točke na udeleženca (MS, CP, ZS, KRP, MP)
Točke na udeleženca (NSP)

PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Predšolski in šoloobvezni (do 15 let)
1
3

1.1.2 Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih
ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.
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S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški na skupino.

Velikost skupine/minimalno število
Točke na skupino (občinsko, medobčinsko)
Točke na skupino (regijsko, državno)

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
šoloobvezni (do 15 let) in mladina(do 19 let)
10
10
15

1.1.3 Dodatne ure športne dejavnosti v šoli
Dodatne ure športa v osnovni šoli v času pouka, a izven kurikuluma.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira športnega pedagoga za skupno poučevanje učitelja
razrednega pouka in športnega pedagoga v prvi in drugi triadi osnovne šole in/ali dodatne ure športne
vzgoje v osnovni šoli.
Merila za vrednotenje dodatnih ur športne dejavnosti na šoli in višino proračunskih sredstev se opredeli z
LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.1.4 Celoletni športni programi
Celoletni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu v
obsegu vsaj 60 ur letno. Ura vadbe šteje 60 minut. Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti
netekmovalnega značaja za otroke in mladino. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob
enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim društvom.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.

Velikost skupine/minimalno število
Predvideno število ur vadbe/ tedensko
Predvideno število tednov
Točke za športni objekt na uro
Točke za strokovni kader na uro

Predšolski
(do 6 let)
10
2
30
1
1

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(netekmovalni programi vadbe)
Šoloobvezni
(do 15 let)
15
2
30
1
1

Mladina
(do 19 let)
15
2
30
1
1

1.1.5 Občasni programi in programi v počitnicah in pouka prostih dnevih
Občasni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine obsegajo programe, ki se izvajajo redno,
vendar manj kot 30 tednov in najmanj 30 do 60 ur letno, za predšolske otroke pa vsaj 20 ur.
Programi v času počitnic in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem
obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.

Velikost skupine/minimalno število
Predvideno število ur vadbe/ tedensko
Predvideno število tednov
Točke za športni objekt na uro
Točke za strokovni kader na uro

Predšolski
(do 6 let)
8
1
do 20
1
1

OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI
(netekmovalni programi vadbe)
Šoloobvezni
(do 15 let)
8
2
do 30
1
1

Mladina
(do 19 let)
8
2
do 30
1
1
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PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEH
Predšolski
Šoloobvezni
Mladina
(do 19 let)
(do 6 let)
(do 15 let)
15
15
15
10 – 20
10 – 20
10 – 20
1
1
1
1
1
1

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Programi, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami z odločbo pristojnega organa, se
vrednosti po enakih kriterijih kot prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, le da se velikost vadbene
skupine zmanjša za 50%.
1.3 OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in
pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.
1.3.1 Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti
Celoletni športni programi obštudijskih dejavnosti so organizirane in strokovno vodene oblike športne
dejavnosti, ki potekajo najmanj 30 tednov v letu v obsegu vsaj 60 ur letno. Občasni programi obštudijskih
dejavnosti obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj kot 30 tednov in najmanj 30 do 60 ur
letno. S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.

Velikost skupine/minimalno število
Predvideno število ur vadbe/ tedensko
Predvideno število tednov
Točke za športni objekt na uro
Točke za strokovni kader na uro

OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Celoletni programi
Občasni programi
8
8
2
1–2
30
do 30
1
1
1
1

1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter
programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih
rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati
prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
Program zajema samo športnike, ki se vodijo v evidenci registriranih športnikov1 pri posamezni NPŠZ v
tekočem letu.
1.4.1 Občinske panožne športne šole
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih z ustrezno
izoblikovano tekmovalno piramido in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. Naziv občinske
panožne športne šole izvajalec LPŠ pridobi, če v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v
KŠ in VŠ izpolnjuje naslednje pogoje:
• ima tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, potrjenega s
strani OKS‐ZŠZ,

1

Registriran športnik je vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri NPŠZ oz. ZŠIS‐POK in tekmuje (ima opravljen
nastop) v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ oz. ZŠIS‐POK.
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ima v športnih programih udeležene kategorizirane športnike mladinskega ali perspektivnega
razreda.

Za izvedbo občinskih panožnih športnih šol se sredstva lahko zagotovijo iz LPŠ na državnem nivoju, lahko
pa tudi občina sama razpiše projekt in zagotovi sredstva v okviru LPŠ.
Merila za vrednotenje panožnih športnih šol na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z
LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.4.2 Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v KŠ in VŠ
Vrednotijo se:
- pripravljalni programi izvajalcev, v katere so vključeni otroci do 12 let oz. do 10 let v športnih
panogah plavanje, športna in ritmična gimnastika ter umetnostno drsanje in ki imajo vrednoten
program v najmanj eni starostni kategoriji tekmovalnega programa športne vzgoje otrok in mladine
usmerjene v KŠ in VŠ;
- tekmovalni program izvajalcev, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ ali ZŠIS‐POK in v
katere so vključeni športniki, ki imajo dovoljenje NPŠZ za nastopanje posameznika v uradnem
tekmovalnem sistemu (tekmovalna licenca) v starosti najmanj 12 let oz. do 10 let v športnih panogah
plavanje, športna in ritmična gimnastika ter umetnostno drsanje.
Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport lahko izvajalec LPŠ
pridobi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
• organizirana vadba za izvajanje programov po starostnih kategorijah,
• urejena evidenca športnikov z veljavno tekmovalno licenco NPŠZ,
• sodeluje v uradnem tekmovalnem sistemu NPŠZ, potrjenem s strani OKS‐ZŠZ,
• ima strokovni kader z ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo.
Pri vrednotenju programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v KŠ in VŠ se pri izračunu višine
sofinanciranja upošteva posebnost športne panoge glede obsega vadbe.
Kolektivne športne panoge
Individualne športne panoge

KOREKCIJSKI FAKTOR
1,0
0,6

S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancira športni objekt in strokovni kader na skupino.
PRIPRAVLJALNI PROGRAM

Velikost skupine (min. št., individualne panoge)
Velikost skupine (min. št., kolektivne panoge)
Predvideno število ur vadbe/ tedensko
Predvideno število tednov
Točke za športni objekt na uro
Točke za strokovni kader na uro
TEKMOVALNI PROGRAM

Velikost skupine (min. št., individualne panoge)
Velikost skupine (min. št., kolektivne panoge)
Predvideno število ur vadbe/ tedensko
Predvideno število tednov
Točke za športni objekt na uro
Točke za strokovni kader na uro

PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH
V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT I.
do 7 let
do 9 let
do 11 let
8
8
8
10
10
10
2
3
4,5
40
40
40
1
1
1
1
1
1
PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH
V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT II.
do 13 let
do 15 let
do 17 let
do 19 let
6
6
4
4
10
10
10
10
4,5
6
6
6
40
40
40
40
1
1
1
1
1
1
1
1
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Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika
mladinskega (MLR), perspektivnega (PR), državnega (DR), mednarodnega (MR) ali svetovnega razreda
(SR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da
je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva
s sedežem v občini.

Število udeležencev programa
Točke na udeleženca

MLR
1
40

PR
1
60

KATEGORIZACIJA
DR
1
80

MR
1
100

SR
1
200

1.5 KAKOVOSTNI ŠPORT
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za
pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih
sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS‐ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ
ter OKS‐ZŠZ.
1.5.1 Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega
kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni
ravni.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI
kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ
kakovostni šport: dodatni program kateg. športnikov

KRITERIJ VREDNOTENJA
športni objekt / skupina
materialni stroški/ udeleženca

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA
Velikost skupine (min. št., individualne panoge)
Velikost skupine (min. št., kolektivne panoge)
Predvideno število ur vadbe/ tedensko
Predvideno število tednov
Točke za športni objekt na uro

KAKOVOSTNI ŠPORT
6
12
8
40
1

Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji
za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika mladinskega (MLR),
perspektivnega (PR), državnega (DR), mednarodnega (MR) ali svetovnega razreda (SR). S tem lahko
pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija
navedena v zadnji objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v
občini.

Število udeležencev programa
Točke na udeleženca

MLR
1
40

PR
1
60

KATEGORIZACIJA
DR
1
80

MR
1
100

SR
1
200

1.6 VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji,
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji objavi OKS‐ZŠZ
pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in so s svojimi športnimi dosežki
dosegli naziv športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali perspektivnega razreda (PR).
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1.6.1 Programi vrhunskih športnikov športnih društev
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. V dodatne programe vrhunskega športa so
uvrščeni aktivni športniki s statusom SR, MR in PR.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI
kakovostni šport: dodatni program športnikov PR, MR, SR

Število udeležencev programa
Točke na udeleženca

MLR
1
40

KRITERIJ VREDNOTENJA
materialni stroški/ udeleženca

PR
1
60

KATEGORIZACIJA
DR
1
80

MR
1
100

SR
1
200

1.6.2 Zaposlovanje vrhunskih trenerjev
Merila za zaposlovanje vrhunskih trenerjev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z
LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.6.3 Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem
Merila za vrednotenje nagrad vrhunskim športnikom in trenerjem na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.7 ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, vključenost
v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI
Občinske športne šole invalidov
Celoletni programi
Občasni programi
Dodatni programi vrhunskih športnikov

KRITERIJ VREDNOTENJA
Športni objekt in strokovni kader/ skupino
Športni objekt in strokovni kader/ skupino
Športni objekt in strokovni kader/ skupino
materialni stroški/ udeleženca

1.7.1 Občinske športne šole invalidov
Merila za vrednotenje občinskih športnih šol invalidov na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.7.2 Celoletni in občasni programi športa invalidov
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih, zato
se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi in
dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oz. vsaj 60
ur letno. Občasni programi športa invalidov obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj kot 30
tednov in najmanj 30 do 60 ur letno.

Velikost skupine/minimalno število
Predvideno število ur vadbe/ tedensko
Predvideno število tednov
Točke za športni objekt na uro
Točke za strokovni kader na uro

ŠPORT INVALIDOV
Celoletni programi
Občasni programi
8
8
2
1–2
30
do 30
1
1
1
1

1.7.3 Državna prvenstva šport invalidov
Merila za vrednotenje državnih prvenstev športnikov invalidov na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
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1.7.4 Programi vrhunskih športnikov invalidov
Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih športnikov.
1.8 ŠPORTNA REKREACIJA
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega
športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in
družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega
počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI
celoletni programi
občasni programi
programi Gibanje za zdravje

KRITERIJ VREDNOTENJA
Športni objekt in strokovni kader/ skupino
Športni objekt in strokovni kader/ skupino
Športni objekt in strokovni kader/ skupino

1.8.1 Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo
Merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.8.2 Celoletni in občasni športno‐rekreativni programi
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma vsaj 60 ur letno ter
predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. Občasni
programi športne rekreacije obsegajo programe, ki se izvajajo redno, vendar manj kot 30 tednov oz.
najmanj 30 ter do 60 ur letno.

Velikost skupine/minimalno število
Predvideno število ur vadbe/ tedensko
Predvideno število tednov
Točke za športni objekt na uro
Točke za strokovni kader na uro

ŠPORTNA REKREACIJA
Celoletni programi
Občasni programi
10
10
1‐2 (oz. vsaj 60 ur letno)
1‐2 (oz. 30‐60 ur letno)
30
do 30
1
0,8
1
0,8

Obseg vrednotenja specifičnih športnih panog:
To so izvajalci planinstva, konjeništva in kolesarstva. Sofinancira se organizacija in udeležba na vsaj 5.
udejstvovanjih (pohodih, izletih oz. planinskih taborih, konjeniških tekmovanjih oz. srečanjih, kolesarskih
turah oz. maratonih) na leto v višini 50 točk (oz. manj, če je udejstvovanj manj).
1.8.3 Pilotski športni programi
Merila za vrednotenje pilotskih športnih programov za krepitev zdravja in dobrega počutja na lokalni
ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.8.4 Množične delavske športne prireditve
Merila za vrednotenje množičnih delavskih športnih prireditev na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.8.5 Področni centri gibanja za zdravje
Predstavljajo pilotsko povezovanje zdravstvenih in športnih organizacij pri izvajanju programov športne
rekreacije. Programi gibanja za zdravje praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur). Merila za
vrednotenje področnih centrov gibanja za zdravje na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
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1.9 ŠPORT STAREJŠIH
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom starosti.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAMI
celoletni programi
celoletni programi vadbe razširjene družin

KRITERIJ VREDNOTENJA
Športni objekt in strokovni kader/ skupino
Športni objekt in strokovni kader/ skupino

1.9.1 Skupinska gibalna vadba starejših
Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu oz. 60 ur letno in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.

Velikost skupine/minimalno število
Predvideno število ur vadbe/ tedensko
Predvideno število tednov
Točke za športni objekt na uro
Točke za strokovni kader na uro

ŠPORT STAREJŠIH
Starejši
8
2
30
1
1

1.9.2 Zaposlovanje strokovno izobraženega kadra
Merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za šport starejših na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.9.3 Športno družabne medgeneracijske prireditve
Prvenstveni namen medgeneracijskih športnih prireditev je druženje in dobro počutje različnih generacij
rekreativnih športnikov. Merila za vrednotenje športno družabnih medgeneracijskih prireditev na lokalni
ravni in višino sredstev iz proračuna se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
2

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben dejavnik
športnega udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni sofinancira:
- redna vzdrževalna dela,
- investicijsko vzdrževanje in posodobitev površin za šport v naravi,
- energetske in športno‐tehnološke posodobitve športnih objektov,
- novogradnja športnih objektov.
Merila ne urejajo načina in višine sofinanciranja področja športnih objektov in površin za šport v lokalni
skupnosti. Sredstva lokalne skupnosti za tovrstne projekte se zagotavljajo v posebnih proračunskih virih.
3

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo
vsa ostala področja športa.
3.1 USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in
visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in
izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so
verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
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S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA
usposabljanje/izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Število udeležencev
Točke na udeleženca
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KRITERIJ VREDNOTENJA
Materialni strošek/udeleženca

USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
Izpopolnjevanje (licenciranje)
Usposabljanje (stopnja 1)
Usposabljanje (stopnja 2)
1
1
1
2
10
15

3.2 STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM
3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov
Pomembna dolžnost države je skrb za izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, kar se odraža v
zagotavljanju enakih možnostih izobraževanja in doseganju primernega socialnega statusa (štipendije).
Merila za vrednotenje izobraževanja (štipendiranja) nadarjenih in vrhunskih športnikov na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
3.2.2 Spremljanje pripravljenosti, svetovanje, strokovna podpora
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh predstavlja osnovo načrtnega dela.
Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni humanizacijo pri delu s športniki. Udeleženci meritev
so športniki, ki so registrirani v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov v RS. Izvajalci meritev in svetovanj so lahko le organizacije, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za
opravljanje dejavnosti.
Merila za vrednotenje spremljanja pripravljenosti, svetovanja in strokovne podpore na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
3.2.3 Svetovanje pri vključevanju otrok v šport
Svetovanje o športni vadbi predvsem staršem otrok predstavlja osnovo strokovnega, načrtnega dela v
športu.
Merila za vrednotenje svetovanja o gibalnem in telesnem razvoju otrok in njihovem vključevanju v šport
na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
3.3 ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in/ali
občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.
Merila za vrednotenje založništva v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z
LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
3.4 ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU
Nosilci znanstveno‐raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno športno
sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v športno prakso.
Merila za vrednotenje znanstveno‐raziskovalnega dela v športu na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
3.5 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (PODPORA ŠPORTU)
IKT na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje v
športu (obseg e‐informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti
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programov. V ta sklop ločeno sodita spletni in mobilni servis ter razvoj in nakup aplikacij za poslovodenje
športnih organizacij.
Merila za vrednotenje informacijsko‐komunikacijske tehnologije v športu na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
4

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le‐ti v dobršni meri s prostovoljnim
delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo
osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
• obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni,
• izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na lokalni
ravni,
• opredeli korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez.
4.1 DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne
organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Delovanje športnih društev na lokalni ravni
Delovanje občinskih športnih zvez (OŠZ)

Velikost društva ‐ minimalno število članov
Točke na člana s plačano članarino
Točke za status društva v javnem interesu

KRITERIJ VREDNOTENJA
Materialni strošek/društvo in/ali član in/ali leto
Materialni stroški/OŠZ in OD za zaposlene
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Društvo
10
1
10

Občinska športna zveza (OŠZ) je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe na lokalni ravni.
Sofinanciranje delovanja OŠZ na lokalni ravni je domena LPŠ lokalne skupnosti; merila za vrednotenje OŠZ
in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema; ali pa se sredstva
zagotovijo v posebnih proračunskih virih.
5

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer
potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne
kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja)
ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: kvalitetni nivo prireditve
(lokalni, občinski, državni, mednarodni) in število udeležencev na prireditvi.
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ŠPORTNE PRIREDITVE
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KRITERIJ VREDNOTENJA
Materialni stroški/prireditev
Materialni stroški/prireditev
Materialni stroški/udeleženca

5.1 VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE
Merila (sistem točkovanja) ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih
mednarodnih športnih prireditev (olimpijske igre, svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre,
univerzijade …). Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne kandidature za
organizacijo/izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih.
5.2 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve
in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k
povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi vrednotenje izvedbe
mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega pokala. Prireditve državnega
pomena in mednarodne športne prireditve morajo biti uvrščene v koledar NPŠZ oz. morajo imeti širši
družbeni pomen.
Pri sofinanciranju športnih prireditev, se pri dodelitvi točk upoštevajo naslednja merila:
- pomembnost športne prireditve za občino: lokalni, občinski, državni ali mednarodni pomen,
- število udeležencev;
- Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko opredeli dodatna merila
za sofinanciranje športnih prireditev.
Število udeležencev
Izvedba prireditve
lokalnega pomena
Izvedba prireditve
občinskega pomena
Izvedba prireditve
državnega pomena
Izvedba mednarodne
športne prireditve

Min. 20
5

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA (TOČKE)
30‐50
51‐100
101‐150
151‐300
301‐500
10
15
20
25
30

več kot 500
35

10

15

20

25

30

35

40

20

30

50

75

100

150

200

30

60

90

120

150

200

250

5.3 OBČINSKE ŠPORTNO‐PROMOCIJSKE PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU
Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj so predmet LPŠ na lokalnem nivoju, vendar
ni nujno, da so predmet JR.
Merila za vrednotenje prireditev za podelitev priznanj in nagrad za vrhunske športne dosežke ter za druge
oblike promocije v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za
katerega se LPŠ sprejema; ali pa se sredstva zagotovijo v posebnih proračunskih virih.
6

DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA

V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja. Merila za vrednotenje družbene in okoljske odgovornosti športa na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
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Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2490 v naselju Pijovci (parc. št. 1226/1,
1226/7, 1226/8, 1226/11, k.o. Pijovci)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17,
54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 18. redni
seji dne 30. 9. 2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko
prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2490 v naselju Pijovci (parc. št. 1226/1,
1226/7, 1226/8, 1226/11, k.o. Pijovci)
1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2490 se nanaša na zemljiške parcele št. 1226/1, 1226/7, 1226/8, 1226/11, k.o. 1185
– Pijovci v Občini Šmarje pri Jelšah v velikosti 600,00 m2, ki ga
določajo naslednje koordinate:
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15

x
124653.636
124646.266
124634.370
124630.580
124612.998
124599.101
124608.407
124619.286
124631.286

y
541305.432
541318.242
541313.820
541312.810
541303.114
541295.451
541275.109
541281.642
541301.052

2. člen
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči
širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve
po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je
3.767,47 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno
z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine
Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na
obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja
velikost in obliko.
3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se
sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo
vzpostavljen.
(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki
Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni
obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega
prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2,
Občina Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0008/2021-5
Šmarje pri Jelšah, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš
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3243.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na 18. redni seji 30. 9. 2021 sprejel

SKLEP
1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na nepremičninah z ID znaki parcela 1189 695/2, parcela 1189 699/1, parcela
1189 702/1 in parcela 1189 703/1.
2. Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina Šmarje pri Jelšah.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0008/2021-8
Šmarje pri Jelšah, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš

AJDOVŠČINA
3244.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Ajdovščina 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,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju:
ZJF), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. 44/12,
85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na
23. redni seji dne 14. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2021
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021
(Uradni list RS, št. 80/19, 152/20 in 90/21) se spremeni 2. člen,
tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
70
DAVČNI PRIHODKI
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Proračun 2021
27.793.960,89
15.608.791,66
12.454.899,63
2.776.990,42
376.901,61
4.584.896,72
2.189.834,43
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711
712
713
714
72
720
722

takse in pristojbine
27.500,00
denarne kazni
20.200,00
prihodki od prodaje blaga in storitev
17.850,00
drugi nedavčni prihodki
2.329.512,29
KAPITALSKI PRIHODKI
5.085.979,26
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
571.540,00
prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih sredstev
4.514.439,26
73
PREJETE DONACIJE
13.880,00
730 prejete donacije iz domačih virov
13.880,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.705.791,90
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančih institucij
1.402.263,84
741 prejeta sredstva iz državnega
proračuna in proračuna EU
303.528,06
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
794.621,35
787 prejeta sredstva iz drugih evropskih
inštitucij
794.621,35
II. SKUPAJ ODHODKI
29.329.275,43
40
TEKOČI ODHODKI
6.234.912,46
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
1.346.468,55
401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
217.674,44
402 izdatki za blago in storitve
4.456.294,47
403 plačila domačih obresti
96.025,00
409 sredstva, izločena v rezerve
118.450,00
41
TEKOČI TRANSFERI
10.294.367,12
410 subvencije
578.832,12
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4.546.098,00
412 transferi neprofitnim organizacijam
1.291.179,00
413 drugi tekoči domači transferi
3.878.258,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.334.697,85
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.334.697,85
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
465.298,00
431 investicijski transferi fiz. in prav.
osebam, ki niso proračunski
uporabniki
247.551,50
432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
217.746,50
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ
–1.535.314,54
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0,00
751 prodaja kapitalskih deležev
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL.
DELEŽEV
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
1.868.529,25
500 zadolževanje
1.868,529,25

Št.
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VIII. ODPLAČILO DOLGA
ODPLAČILO DOLGA
odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2019

Stran

9579

1.738.988,76
1.738.988,76
–1.405.774,05
129.540,49
–333.214,71
1.405.774,05

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-6/19
Ajdovščina, dne 14. oktobra 2021
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

MEDVODE
3245.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem,
kulturo in mladino Medvode

Na podlagi 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20
– ZFRO) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS,
št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18
in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 19. seji dne
13. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem,
kulturo in mladino Medvode
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem,
kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 88/15 in 97/21)
se 2. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Javni zavod zagotavlja oziroma opravlja dejavnost na
področju športa, turizma, kulture, kulturne dediščine, mladine
in socialno varstvenih storitev ter ostale dejavnosti za potrebe
Občine Medvode.«
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po
novem glasi:
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»Ime zavoda se glasi: »Zavod za šport, turizem, kulturo,
mladino in socialno varstvene storitve Medvode.«
3. člen
V 7. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. Na področju socialno varstvenih storitev:
– zavod opravlja kot javno službo storitev pomoč družini
na domu;
Zavod poleg javne službe pomoč družini na domu lahko
opravlja tudi:
– storitve socialnega servisa, ki obsega pomoč pri hišnih
in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter drugih primerih, ko je
ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje,
– varovanje na daljavo,
– strokovno izobraževanje in usposabljanje uporabnikov
storitev, njihovih svojcev, prostovoljcev, delavcev zavoda in
drugih zavodov, organizacij in posameznikov,
– druge dejavnosti za izboljšanje kvalitete življenja na
domu.«
4. člen
V 8. členu se po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) dodajo naslednje
dejavnosti:
»Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo
brez nastanitve
Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.021 Frizerska dejavnost
S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«
5. člen
Besedilo 10. člena se spremeni in se po novem glasi:
»Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga sedem članov:
– pet predstavnikov ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev s področja dela zavoda imenuje
občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer po
enega s področja športa, turizma, kulture, mladinskih dejavnosti in socialno varstvenih storitev;
– dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju izvolijo delavci
zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku,
ki ga določa statut zavoda, in sicer enega izmed zaposlenih
za področje socialno varstvenih storitev in enega izmed zaposlenih za ostala področja dela; pravico voliti in biti voljen ima
vsak delavec s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kar velja tudi
za osebo, vključeno v programe javnih del, ki ima sklenjeno
posebno pogodbo o zaposlitvi.«
6. člen
V 19. členu se v četrti alineji za besedo mladina piko nadomesti z vejico ter doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»– strokovni svet za socialno varstvene storitve.«
7. člen
V 20. členu se za peto alinejo doda nova šesta alineja,
ki se glasi:
»– iz plačil uporabnikov storitve pomoč družini na domu;«.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta sedma in
osma alineja.
8. člen
V 25. členu se v drugem odstavku za četrto alinejo doda
nova peta alineja, ki se glasi:
»– daje soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu.«

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Po uveljavitvi sprememb odloka in na njegovi podlagi
se v sodnem registru vpiše sprememba imena zavoda: Javni
zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene
storitve Medvode.
10. člen
Javni zavod mora uskladiti svoje akte z določbami tega
odloka v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.
11. člen
Zavod mora oblikovati svet v skladu s spremembo odloka
najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka, in
sicer tako, da se dodatno izvoli en predstavnik izmed zaposlenih za področje socialno varstvenih storitev in imenuje en predstavnik ustanoviteljice s področja socialno varstvenih storitev.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2015-11
Medvode, dne 14. oktobra 2021
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

SEMIČ
3246.

Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine
Semič

Na podlagi 10. člena Odloka o priznanjih Občine Semič
(Uradni list RS, št. 32/97, 118/00 in 100/03) in Razpisa za pridobivanje predlogov za podelitev priznanj Občine Semič v letu
2021 (Belokranjec, št. 7–8/XXIV, spletna stran Občine Semič)
ter na predlog Komisije za podeljevanje priznanj Občine Semič
je Občinski svet Občine Semič na 19. redni seji dne 13. 10.
2021 sprejel

ODLOK
o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič
1. člen
Naziv Častni občan Občine Semič se podeli dr. Dušanu
Plutu, Andrićeva ulica 7, 1000 Ljubljana.
2. člen
Naziv Častni občan Občine Semič, ki je najvišje priznanje
Občine Semič, se podeli dr. Dušanu Plutu za neprecenljiv prispevek k razvoju, napredku in prepoznavnosti Občine Semič.
3. člen
Svečana razglasitev naziva Častni občan Občine Semič
in podelitev listine se opravita na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku Občine Semič, 28. oktobra 2021.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 094-01/2021-11
Semič, dne 13. oktobra 2021
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

Uradni list Republike Slovenije
3247.

Št.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Semič
za leto 2021

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 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, 89/20,
195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122,
15/21 – ZDUOP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 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,
80/20 – ZIUOOPE) ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine
Semič na 19. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Semič
za leto 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 16/21) se spremeni drugi člen tako, da se na novo
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 izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v€
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

71

72

73

Proračun
leta 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
5.173.607,69
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.080.335,69
DAVČNI PRIHODKI
3.603.147
700 Davki na dohodek na dobiček
3.205.295
703 Davki na premoženje
274.150
704 Domači davki na blago in storitve
123.602
706 Drugi davki
100
NEDAVČNI PRIHODKI
477.188,69
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
332.088
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Globe in druge denarne kazni
3.350
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
135.550,69
KAPITALSKI PRIHODKI
273.405
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
888
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. sredstev
272.517
PREJETE DONACIJE
3.550
730 Prejete donacije iz domačih virov
3.550
731 Prejete donacije iz tujine
/

74
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TRANSFERNI PRIHODKI
816.317
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
758.212
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
58.105
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.576.310
40
TEKOČI ODHODKI
1.310.405
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
343.222
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
53.857
402 Izdatki za blago in storitve
885.145
403 Plačila domačih obresti
4.750
409 Rezerve
23.431
41
TEKOČI TRANSFERI
1.956.857
410 Subvencije
313.819
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
943.764
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
141.980
413 Drugi tekoči domači transferi
557.294
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.049.303
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.049.303
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
259.745
431 Investicijski transferi prav.
in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
144.400
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
115.345
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–402.702,31
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
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
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
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
173.690
55
ODPLAČILA DOLGA
173.690
550 Odplačila domačega dolga
173.690
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–576.392,31
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–173.690
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
402.702,31
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
576.392,31
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov
in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Deveti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji
od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2021 je oblikovana v višini 17.431,00 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.«
3. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Semič za leto
2021 (Uradni list RS, št. 16/21) ostanejo nespremenjena.
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2021 (Uradni list RS,
št. 87/21).
Št. 410-37/2020-86
Semič, dne 13. oktobra 2021
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

TREBNJE
3248.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 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), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17,
21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 28., 29., 30. in 40. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,

Uradni list Republike Slovenije
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in
74/21), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine
Trebnje na 17. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 (Uradni list RS, št. 36/21, 135/21) se 2. člen spremeni, tako da se
glasi:
»2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2021 se
določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/PODSK. KONTOV

OPIS

LETO 2021
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
15.679.705,35
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.412.038,00
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
11.090.138,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.840.018,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
1.969.620,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
280.500,00
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
2.321.900,00
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
831.100,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
43.300,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
104.500,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
50.000,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.293.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
791.400,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
6.000,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
785.400,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
137.562,33
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
137.562,33
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.298.705,02
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
953.111,09
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
345.593,93
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
40.000,00
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
40.000,00
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PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
IN IZ DRUGIH DRŽAV
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.199.279,83
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.704.057,59
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
906.627,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
130.210,00
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.547.661,17
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
38.094,77
409 REZERVE
81.464,65
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
5.805.594,23
410 SUBVENCIJE
73.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
3.637.016,19
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
702.248,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.393.330,04
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
10.186.379,22
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
10.186.379,22
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431+432)
503.248,79
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI
296.407,52
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
206.841,27
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
–4.519.574,48
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
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+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 DANA POSOJILA
0

Št.

163 / 15. 10. 2021 /

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
443 POVEČANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE
V SVOJI LASTI
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.–VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.–VIII.-IX.=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Stran

9583
0
0

0
0
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
521.211,62
521.211,62
521.211,62
–2.040.786,10
2.478.788,38
4.519.574,48

2.040.786,10

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim
enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.
trebnje.si.«.
2. člen
V 22. členu se v prvem odstavku znesek »980.000,00 EUR«
nadomesti z zneskom »3.000.000,00 EUR«.
3. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Prilogi k temu odloku se objavita na spletni strani Občine
Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-161/2020-181
Trebnje, dne 13. oktobra 2021
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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Uredba o koncesijah za rabo vode za odvzem
naplavin na delih reke Save, Save Dolinke,
Soče, Tolminke in Bače

Na podlagi 4. 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) ter
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

UREDBO
o koncesijah za rabo vode za odvzem naplavin
na delih reke Save, Save Dolinke, Soče,
Tolminke in Bače
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(območje, predmet in obseg koncesije)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesije za rabo vode za odvzem naplavin (v nadaljnjem
besedilu: koncesija) na delih reke Save, Save Dolinke, Soče,
Tolminke in Bače na naslednjih lokacijah:
1. Soča pri Žvikarju, koordinati gorvodna meja Y: 385386,
X: 132068, koordinati dolvodna meja Y: 384228, X: 131763,
2. Soča pod Idrskim, koordinati gorvodna meja Y: 392868,
X: 121678, koordinati dolvodna meja Y: 393478, X: 120468,
3. Soča Kamno, koordinati gorvodna meja Y: 395377,
X: 119586, koordinati dolvodna meja Y: 396128, X: 119323,
4. Soča pod Volarji, koordinati gorvodna meja Y: 397699,
X: 119391, koordinati dolvodna meja Y: 398401, X: 119182,
5. lovilna jama na Soči, koordinati gorvodna meja
Y: 399185, X: 118372, koordinati dolvodna meja Y: 400914,
X: 116742,
6. lovilna jama na Tolminki, koordinati gorvodna meja
Y: 402556, X: 116586, koordinati dolvodna meja Y: 402670,
X: 116052,
7. lovilna jama na Bači, koordinati gorvodna meja
Y: 405195, X: 113239, koordinati dolvodna meja Y: 404793,
X: 112469,
8. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 484629,
X: 106236, koordinati dolvodna meja Y: 486444, X: 104586,
9. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 486944,
X: 102161, koordinati dolvodna meja Y: 498535, X: 108101,
10. reka Sava, koordinati gorvodna meja Y: 478144,
X: 104916, koordinati dolvodna meja Y: 484059, X: 107101,
11. reka Sava – prodni zadrževalnik Majdičev Log, koordinati gorvodna meja Y: 449882, X: 123018, koordinati dolvodna
meja Y: 449843, X: 122690,
12. reka Sava Dolinka – prodišče nad Mojstrano, koordinati gorvodna meja Y: 416111,32, X: 148415,24, koordinati
dolvodna meja Y: 417924,36, X: 147718,17,
13. reka Sava Dolinka – prodišče pod Martuljkom, koordinati gorvodna meja Y: 410987,18, X: 149793,32, koordinati
dolvodna meja Y: 411863,2, X: 149339,3,
14. reka Sava Dolinka – prodna pregrada Mlinca, koordinati gorvodna meja Y: 420453,47, X: 149399,19), koordinati
dolvodna meja Y: 420444,47, X: 149288,18,
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15. reka Sava Dolinka – prodna pregrada Planica, koordinati gorvodna meja Y: 401885,88, X: 149055,48, koordinati
dolvodna meja Y: 401883,88, X: 149186,49, in
16. reka Sava Dolinka – prodni zadrževalnik Hrušica, koordinati gorvodna meja Y: 424477,5, X: 145533,95, koordinati
dolvodna meja Y: 425317,52, X: 145143,93.
(2) Odseki rek iz prejšnjega odstavka so določeni s koordinatami gorvodne meje in dolvodne meje odseka, ki so
prevzete iz državnega koordinatnega sistema (transverzalna
(prečna) Mercatorjeva projekcija).
(3) Koncesija se podeli za rabo vode za odvzem naplavin
s klasifikacijsko številko 14.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja
klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena
skupna prostornina (količina) odvzetih naplavin na posamezni lokaciji, se določi v programu odvzema in gospodarskega
izkoriščanja naplavin posamezne reke v posameznem letu
na posamezni reki (v nadaljnjem besedilu: program odvzema
naplavin).
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(začetek in trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za tri leta.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Skupna količina v koledarskem letu odvzetih naplavin
na posameznem odseku ne sme presegati količin, ki so določene v programu odvzema naplavin.
3. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Koncesija se podeli pravni ali fizični osebi, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti pridobivanja
gramoza in peska in dajanja le-teh na trg in ni koncesionar za
izvajanje gospodarskih javnih služb urejanja voda v Republiki
Sloveniji ali z njim povezana gospodarska družba,
2. ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami,
3. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
4. ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge
odločbe in
5. ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni
bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njenim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna
ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala
izvršljiva.
4. člen
(pogoji za izvajanje koncesije)
(1) Naplavine je dovoljeno odvzemati izključno v skladu s
programom odvzema naplavin, in sicer takrat, ko:
– je dotok naplavin večji od transportne sposobnosti vodotoka,
– obstaja možnost dvigovanja gladine vode in dna zaradi
odlaganja naplavin,
– je treba zagotoviti stalno pretočno sposobnost vodotoka,
– odlaganje naplavin ogroža vodnogospodarske objekte
in naprave,
– je ogrožen ali bistveno zmanjšan dotok vode v podzemne vode,
– se zaradi odlaganja naplavin spremeni stabilnost vodotoka oziroma povzroči globinska ali bočna erozija, poškodba
brežin in povečana poplavna ogroženost.
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(2) Koncesionar odvzema naplavine na odvzemnem mestu v času in na način, kot to določa program odvzema naplavin, ki ga do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
pripravi ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(3) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na
način, ki bistveno ne spreminjata naravnih procesov, ne rušita
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter ne
pospešujeta škodljivega delovanja voda.
(4) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu:
koncesionar), mora odvzemati naplavine in izvajati koncesijo
tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo vode.
(5) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje okoljevarstvene pogoje in pogoje načina odvzema
naplavin:
1. izvajati ukrepe, da se zaradi odvzema naplavin ne
spremeni vodni režim in se ne zmanjša varnost pred škodljivim
delovanjem voda,
2. izvajati ukrepe, da se z odvzemom naplavin ne ogrožajo vodni objekti,
3. izvajati ukrepe, da se z odvzemom naplavin ne ogroža
stabilnost brežin in s tem povzroča globinska ali bočna erozija,
nastanek jam in zajed,
4. izvajati ukrepe za preprečevanje poslabšanja stanja in
kakovosti voda,
5. izvajati ukrepe za zagotovitev najmanjšega možnega
vpliva na vodne in obvodne organizme (npr. drstenje, po potrebi
izvesti odlov vodnih organizmov),
6. izvajati ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti in
habitatov ter ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst,
7. odstranjevati plavine in druge odpadke z območja koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
8. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja,
9. zagotoviti separacijo odvzetih naplavin zunaj območja
struge reke na območju, določenem v programu,
10. upoštevati prepoved gnojenja oziroma uporabe sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini
5 m od meje brega,
11. zagotoviti vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč
ter objektov vodne infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo
vode,
12. zagotoviti zmanjšanje hrupa zaradi delovanja mehanizacije v vodnem ekosistemu,
13. zagotoviti tehnično brezhibno mehanizacijo za odvzem naplavin,
14. odvzete naplavine se ne smejo vnašati na druga vodna zemljišča vsaj 30 dni od odvzema naplavin,
15. pred izvajanjem koncesije predhodno očistiti gradbeno mehanizacijo, da se v največji možni meri prepreči vnos
tujerodnih organizmov.
(6) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje varstvenega režima:
1. odvzem naplavin se izvaja tako, da se v čim večji možni
meri zmanjša vpliv kaljenja vode,
2. mulj se ne sme odlagati v obrežnem in priobalnem
pasu,
3. na območju koncesije je prepovedano odlagati gradbeni material,
4. poseganje v brežine in priobalni pas je prepovedano,
5. prepovedano je posegati ali vznemirjati ribe na drstiščih
rib med drstenjem,
6. odvzem naplavin se izvaja v sodelovanju s pristojno
ribiško družino.
(7) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje druge pogoje:
1. skrbeti za varstvo objektov in naprav za odvzem naplavin ter za njihovo redno vzdrževanje,
2. skrbeti za objekte vodne infrastrukture na območju
koncesije in njihovo vzdrževanje,
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3. vzpostaviti stalni nadzor nad objekti in napravami za
odvzem naplavin ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim
osebam koncesionarja,
4. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa površinskih voda na objektih, ki jih upravlja,
5. zagotoviti koncedentu brezplačni dostop do podatkov o
dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o površinski vodi,
6. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni
nesreči zaradi škodljivega delovanja voda.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
5. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico, da frakcije peska, ki jih pripravlja iz odvzetih naplavin, uporabi sam zaradi izvajanja lastne
dejavnosti ali jih daje v promet.
6. člen
(vodenje računovodstva)
Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije in evidenco odvzetih količin naplavin.
7. člen
(poslovnik)
Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje
vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.
8. člen
(monitoring)
(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki zajema monitoring kontrolnih profilov ter nadzor nad objekti in
napravami za odvzem naplavin ter monitoring invazivnih in
tujerodnih rastlinskih vrst v skladu z zahtevami iz Priloge, ki je
sestavni del te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za čas trajanja
koncesije pripravi koncesionar, potrdi pa ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa).
(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, in v skladu s predpisi,
ki urejajo meroslovje.
(4) Koncesionar program monitoringa predloži ministrstvu
v potrditev najpozneje v treh mesecih od začetka izvajanja koncesije. Ministrstvo potrdi program monitoringa v enem mesecu
po njegovem prejemu. Če ministrstvo ugotovi, da program
monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in Prilogo te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema
ugotovitev in priporočil ministrstvu poslati popravljen program
monitoringa.
(5) Koncesionar mora najpozneje do 28. februarja tekočega leta poslati ministrstvu poročilo o meritvah, obdelavi
podatkov in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v
skladu s Prilogo te uredbe.
(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 nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih,
ter
– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov monitoringa.
9. 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.
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10. člen

13. člen

(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije)

(prednostna merila za izbor koncesionarja)

(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede predpisane ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja vode, in koncesijsko
pogodbo.
(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo
v koncesijski pogodbi.
IV. PODELITEV KONCESIJE

Prednostni merili, ki se upoštevata pri izbiri koncesionarja
na podlagi javnega razpisa, sta:
1. ponujena višina plačila, ki ne sme biti nižja od referenčne višine plačila, določene v javnem razpisu;
2. bolj ekološka strojna oprema in boljša tehnična opremljenost za predelavo frakcij ter krajše transportne razdalje
med lokacijo odvzema in obratom za pripravo in predelavo
frakcij.

11. člen

14. člen

(postopek podelitve koncesije)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 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 pridobljenem mnenju strokovne komisije.
(7) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani. Člane strokovne komisije imenuje minister, pristojen za vode.
(8) Člani strokovne komisije ne smejo biti s prijaviteljem
ali zaposlenim pri prijavitelju v poslovnem ali sorodstvenem
razmerju v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena, v zakonski ali partnerski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska ali partnerska zveza
že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali
nesklenjeni partnerski zvezi. V strokovno komisijo tudi ne
sme biti imenovana oseba, ki je bila zaposlena pri prijavitelju
ali je kako drugače delala za prijavitelja, če od prenehanja
zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še niso pretekla tri
leta.
(9) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če član strokovne komisije naknadno izve za izločitveni 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 komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno prek ministrstva.
12. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis vsebuje:
1. podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet in predvideni obseg koncesije,
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 prijav na javni razpis,
9. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav
na javni razpis,
10. prednostna merila za izbor koncesionarja,
11. postopek za izbor koncesionarja,
12. rok za izbor koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
14. podatke o odgovorni osebi za dajanje informacij med
javnim razpisom.

(odločba o izboru koncesionarja)
(1) O izboru koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja se odpravi, če v
90 dneh od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
V. KONCESIJSKA POGODBA
15. člen
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.
(3) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe te uredbe.
VI. PLAČILO ZA KONCESIJO
16. 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 koncesijske pogodbe.
17. člen
(višina plačila za koncesijo)
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto
posebej na podlagi letne količine odvzema naplavin, določene
v programu odvzema naplavin, in v javnem razpisu ponujene
izhodiščne višine plačila za koncesijo.
(2) Za količine odvzetih naplavin, ki jih koncesionar brezplačno, po programu odvzema naplavin odstopi za potrebe
javne službe, koncesionar ne plačuje plačila za koncesijo in
vodnega povračila.
(3) Način obračunavanja in plačevanja plačila za koncesijo se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
18. člen
(način plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki
ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zneska, izračunanega v skladu s prvim odstavkom prejšnjega
člena.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v
decembru.
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(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
VII. NADZOR
19. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
(2) Strokovni nadzor nad izvajanjem programa odvzema
naplavin in načina odvzema naplavin izvaja ministrstvo.
VIII. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(prvo plačilo za koncesijo)
(1) Ne glede na 18. člen te uredbe zapade prvo plačilo za
koncesijo v plačilo zadnji plačilni dan v decembru v letu začetka
izvajanja koncesije.
(2) Prvo plačilo iz prejšnjega odstavka koncesionar plača
v enkratnem znesku.
21. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče (Uradni list RS, št. 99/01, 41/04 –
ZVO-1, 102/10 in 197/20),
– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam
na reki Soči, Tolminki in Bači (Uradni list RS, št. 67/03, 41/04 –
ZVO-1, 102/10 in 197/20),
– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na
območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo
pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS,
št. 74/04, 102/10 in 197/20),
– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in
Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE
Moste, HE Završnica in HE Mavčiče (Uradni list RS, št. 83/04
in 102/10),
– Uredba o koncesiji za odvzem naplavin v strugi reke
Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list
RS, št. 67/03 in 41/04 – ZVO-1) in
– Uredba o koncesijah za odvzem naplavin iz prodnih
zadrževalnikov na reki Savi Dolinki in reki Završnici (Uradni list
RS, št. 83/04 in 68/16).
(2) Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do
31. decembra 2021.
22. člen
(začetek uporabe)
Ta uredba se začne uporabljati 1. januarja 2022, razen
določb IV. poglavja te uredbe, ki se začnejo uporabljati z dnem
uveljavitve te uredbe.
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-38/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2550-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: Monitoring
I. Splošno
Monitoring vključuje:
−
monitoring kontrolnih profilov,
−
nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin,
−
monitoring invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
Koncesionarji morajo zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne
opreme. Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem
obdobju programa monitoringa.
II. Monitoring kontrolnih profilov
Na območju posameznih lokacij odvzema je treba vzpostaviti kontrolne profile. Geodetska
izmera kontrolnih profilov je namenjena nadzoru nad odvzemom naplavin in ocenjevanju
posledic odvzema naplavin. Na podlagi sprememb kontrolnih profilov je mogoče natančneje
določiti količine dovoljenega odvzema v prihodnjem obdobju in tudi, do katere kote je mogoč
odvzem naplavin.
Monitoring kontrolnih profilov se izvede pred začetkom in po koncu izvajanja koncesije ter
konec vsakega leta na dan 31. decembra v času izvajanja koncesije.
Rezultati monitoringa kontrolnih profilov morajo biti prikazani v grafičnih prilogah na situaciji v
merilu M1 : 1000 in v prečnih profilih v merilu M1 : 100 ali M1 : 200 ali M1 : 500.
III. Nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin
Nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin je treba izvajati z vzdrževanjem opreme in
objektov za odvzem naplavin.
Vsa dela in spremembe, ki so narejene v ali pri objektu ali napravi za odvzem naplavin, je treba
zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu.
Mehanizacija, predvidena za odvzem naplavin, mora biti tehnično brezhibna. Zagotovljena mora
biti absolutna tesnost pogonskih delov, da je v čim večji možni meri preprečena možnost izlitja
motornih in hidravličnih olj, goriv in maziv. Uporabljajo naj se biorazgradljiva hidravlična olja.
IV. Monitoring invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst
Koncesionarji morajo na območju posameznih lokacij odvzema pred samim začetkom odvzema
opraviti natančen terenski ogled, na katerem se preveri prisotnost invazivnih tujerodnih vrst.
Območja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami se prikažejo v projektu in označijo na terenu.
Glede na prisotnost invazivnih tujerodnih vrst se naredi načrt ukrepov za preprečevanje vnosa
in širjenja na območju, ki se izvaja v naslednjih fazah odvzema.
Material z območij, kjer uspevajo tujerodni dresniki, se ne sme uporabljati, ampak se mora
odpeljati na ustrezno deponijo, kjer je dresnik že prisoten.
V nadaljnjih fazah odvzema so za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst nujni
pregledovanje, čiščenje in sušenje opreme.

Uradni list Republike Slovenije
3250.

Uredba o načinu mednarodne izmenjave
informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo
trgovanje s proizvodi

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 16. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o načinu mednarodne izmenjave
informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo
trgovanje s proizvodi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2019/1020
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive
2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011
(UL L št. 196 z dne 25. 6. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2019/1020/EU) določa način dela in sodelovanja pristojnih državnih organov v postopkih mednarodne izmenjave
informacij o omejevalnih ukrepih pristojnih organov za nadzor
trga ter o prostovoljnih dejanjih gospodarskih subjektov, ki
omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Ta uredba v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (UL L
št. 11 z dne 15. 1. 2002, str. 4), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. junija 2009 (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/95/ES).
2. člen
(izključitev uporabe)
(1) Ta uredba se ne uporablja za mednarodno izmenjavo
informacij o živilih, krmi, živih rastlinah in živalih, proizvodih
človeškega izvora ter rastlinskih in živalskih proizvodih, ki so
neposredno povezani z njihovo prihodnjo reprodukcijo.
(2) Ta uredba se ne uporablja za proizvode, za katere
mednarodno izmenjavo informacij urejajo drugi predpisi.
(3) Ta uredba se ne uporablja, če predpisi, ki določajo
tehnične zahteve za posamezne proizvode, posamezna vprašanja urejajo drugače.
3. člen
(omejitev uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja, če se izvedena ali nameravana omejitev trgovanja ne nanaša na posamezni proizvod,
temveč na njegovo serijo ali podserijo, in če predvideni učinki
ugotovljene nevarnosti segajo ali bi lahko segli čez meje ozemlja Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta uredba uporablja,
če kontaktna točka sistema RAPEX (v nadaljnjem besedilu:
kontaktna točka) na predlog pristojnega organa za nadzor trga
in v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ugotovi, da je omejitev
trgovanja zanimiva za druge države članice Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: država članica), še posebej če je bila
sprejeta kot odgovor na novo nevarnost, ki še ni bila zajeta v
drugih obvestilih.
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4. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. omejitev trgovanja je vsak omejevalni ukrep ali prostovoljno dejanje, ki pomeni prepoved ali omejitev dajanja na trg,
prepoved ali omejitev dostopnosti na trgu ter njegov umik ali
odpoklic v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje dajanja oziroma
dostopnosti proizvodov na trgu;
2. zaščitna klavzula je sistem izmenjave informacij v
Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU) o:
– izvedenih omejevalnih ukrepih pristojnih organov za
nadzor trga, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je
bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom
lahko ogrozili varnost ali zdravje oseb, varstvo okolja ali druge
vidike zaščite javnega interesa, zaščitenega s predpisi, ki urejajo pogoje dajanja oziroma dostopnosti proizvodov na trgu, ali
– ugotovljenih pomanjkljivostih harmoniziranih standardov, katerih pravilna uporaba ne zagotavlja, da proizvodi, na
katere se nanašajo, izpolnjujejo predpisane bistvene zahteve;
3. RAPEX je sistem hitre izmenjave informacij v EU
iz 12. člena Direktive 2001/95/ES in 20. člena Uredbe
2019/1020/EU o izvedenih ali nameravanih omejevalnih ukrepih pristojnih organov za nadzor trga ter o prostovoljnih dejanjih
gospodarskih subjektov, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za
katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim
namenom lahko pomenili resno tveganje za potrošnike ali druge uporabnike, okolje in varnost v skladu s predpisi, ki urejajo
pogoje dajanja oziroma dostopnosti proizvodov na trgu ter
druge vidike zaščite javnega interesa;
4. harmonizirani standard je standard, ki ga je sprejel eden od evropskih organov za standardizacijo iz priloge I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter
direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES,
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta
87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. novembra 2021, str. 12);
5. sistem ICSMS je informacijski in komunikacijski sistem
organov za nadzor trga iz 34. člena Uredbe 2019/1020/EU;
6. organ za nadzor trga je organ, ki je v skladu z 10. členom Uredbe 2019/1020/EU s predpisom, sprejetim za izvajanje
Uredbe 2019/1020/EU, določen za organ, odgovoren za izvajanje nadzora trga na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, kot
je določeno v 3. členu Uredbe 2019/1020/EU.
5. člen
(načelo javnosti)
(1) Podatki, ki jih ima kontaktna točka in so povezani z
nevarnostmi, ki jih proizvodi pomenijo za zdravje in varnost
potrošnikov ali drugih uporabnikov, okolje in varnost ter druge
vidike zaščite javnega interesa, so informacije javnega značaja.
Kontaktna točka mora te podatke v skladu z zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja, na zahtevo dati prosilcu,
pri čemer mora v dani informaciji natančno opisati določeni proizvod, vrste tveganja, povezane z njegovo uporabo, in sprejete
ukrepe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek kontaktna točka ne sme
dati podatkov, ki so poslovna skrivnost.
6. člen
(smernice Evropske komisije)
Pristojni državni organi morajo pri svojem delu in sodelovanju ter za postopke obveščanja iz 11. člena Direktive
2001/95/ES upoštevati tudi smernice za upravljanje RAPEX iz
12. člena Direktive 2001/95/ES (v nadaljnjem besedilu: smernice RAPEX), ki jih pripravi Evropska komisija in ki obravnavajo
postopke mednarodne izmenjave informacij v zvezi s proizvodi
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na trgu ter izvedbene akte Evropske komisije iz osmega odstavka 34. člena Uredbe 2019/1020/EU v zvezi s sistemom
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III. IZVAJANJE RAPEX
12. člen
(kontaktna točka RAPEX)

II. IZVAJANJE ZAŠČITNE KLAVZULE
7. člen
(postopek obveščanja)
(1) Pristojni organ za nadzor trga, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izvedbo zaščitne klavzule v zvezi z neskladnim
proizvodom iz 2. točke 4. člena te uredbe, vnese potrebne
podatke v sistem ICSMS.
(2) Postopek obveščanja se izvede s sistemom ICSMS
za ukrepe, sprejete na podlagi predpisov, za katere sistem
ICSMS to omogoča.
(3) Za obveščanje o sprejetih ukrepih na podlagi drugih
predpisov, za katere uporaba sistema ICSMS še ni omogočena, se smiselno uporabljajo določbe 7. do 11. člena te uredbe.
8. člen
(kemijske snovi in zmesi)
Kadar omejevalni ukrep omejuje trgovanje ali uporabo
kemijske snovi ali zmesi, mora obvestilo vsebovati njihov povzetek ali sklic na podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih
in razpoložljivih nadomestkih, če so podatki dosegljivi. Navesti
je treba tudi predvidene učinke sprejetih ukrepov za zdravje
in varnost ljudi skupaj z oceno tveganja, izdelano na podlagi
splošnih načel za oceno tveganja kemičnih snovi.
9. člen
(odobritev izvedbe zaščitne klavzule)
(1) Po izvedbi postopka obveščanja iz 7. člena te uredbe
pristojni organ za nadzor trga obvesti ministrstvo o nameravani
izvedbi zaščitne klavzule z navedbo številke vpisa v ICSMS.
Ministrstvo v treh delovnih dneh po prejemu obvestila potrdi
ali zavrne izvedbo zaščitne klavzule. Če ministrstvo v navedenem roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo zaščitne
klavzule.
(2) Pristojni organ za nadzor trga po potrditvi izvede vpis
zaščitne klavzule v sistem ICSMS.
10. člen
(obveščanje Evropske komisije)
Za obveščanje Evropske komisije o spremembi ali odpravi
sprejetih ukrepov in za pripravo pojasnil na njena zaprosila za
dostavo dodatnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe 7.,
8. in 9. člena te uredbe.
11. člen
(naloge pristojnih organov)
(1) Ko pristojni organ za nadzor trga s sistemom ICSMS
prejme informacijo o omejevalnih ukrepih iz druge države članice, mora v skladu s svojimi pristojnostmi proučiti prejeto
informacijo, da bi lahko:
– ugotovil, ali je ta proizvod na trgu na območju Republike
Slovenije;
– ocenil, ali je treba podati ugovor ali komentar na zaščitno klavzulo;
– pridobil dodatne informacije; in
– če je to potrebno, opravil dodatno oceno tveganja.
(2) Pristojni organ za nadzor trga na podlagi vseh zbranih
informacij oceni, ali je treba v predpisanem roku podati ugovor
na zaščitno klavzulo s sistemom ICSMS.
(3) Pristojni organ za nadzor trga na podlagi obvestila o
upravičenosti sprejetih ukrepov oceni, ali je treba v Republiki
Sloveniji sprejeti ukrepe v zvezi z neskladnimi proizvodi.
(4) Da se zagotovi učinkovit nadzor trga, organi za nadzor
trga redno spremljajo prejete informacije o omejevalnih ukrepih
iz prvega odstavka tega člena.

Kontaktna točka sistema RAPEX je Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
13. člen
(vsebina obvestila)
(1) Pristojni organ za nadzor trga, ki ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za hitro izmenjavo informacij s sistemom RAPEX,
o svojih ugotovitvah in sprejetih omejevalnih ukrepih ali prostovoljnih dejanjih takoj obvesti kontaktno točko.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka se pošlje s sistemom
RAPEX ali sistemom ICSMS.
14. člen
(kemijske snovi in zmesi)
Kadar gre za omejevanje trgovanja ali omejevanje uporabe kemijske snovi ali zmesi, mora obvestilo iz prvega odstavka
13. člena te uredbe vsebovati njihov povzetek ali sklic na
podatke o tej snovi ali pripravku ter o znanih in razpoložljivih
nadomestkih, če so podatki dosegljivi. Navesti je treba tudi
predvidene učinke sprejetih ukrepov za zdravje in varnost ljudi
skupaj z oceno tveganja, izdelano na podlagi splošnih načel za
oceno tveganja kemičnih snovi.
15. člen
(naloge kontaktne točke)
(1) Kontaktna točka po prejemu obvestila iz prvega odstavka 13. člena te uredbe preveri, ali obvestilo vsebuje vse
podatke iz prejšnjega člena in podatke, določene s smernicami
iz 6. člena, ter po potrebi zahteva njegovo dopolnitev v roku, ki
ne sme biti daljši od treh delovnih dni.
(2) Po izvedbi nalog iz prejšnjega odstavka kontaktna
točka pošlje obvestilo ministrstvu. Ministrstvo najpozneje naslednji delovni dan po prejemu obvestila potrdi ali zavrne izvedbo
obveščanja s sistemom RAPEX. Če ministrstvo v navedenem
roku ne odgovori, se šteje, da je potrdilo izvedbo obveščanja
s sistemom RAPEX.
(3) Kontaktna točka potrjeno obvestilo takoj pošlje:
– Evropski komisiji,
– drugim organom za nadzor trga, pristojnim za nadzor
nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za ta proizvod, in
– Finančni upravi Republike Slovenije.
16. člen
(obveščanje Evropske komisije)
(1) Kadar kontaktna točka obvesti Evropsko komisijo o
resnem tveganju pred odločitvijo pristojnega organa za nadzor
trga o izvedbi ukrepov, mora kontaktna točka Evropsko komisijo v 45 dneh ponovno obvestiti, ali potrjuje ali spreminja to
informacijo.
(2) Za obveščanje Evropske komisije o spremembi ali odpravi sprejetih ali nameravanih ukrepov in prostovoljnih dejanj
ter za pripravo pojasnil na njena zaprosila za dostavo dodatnih
podatkov se smiselno uporabljajo določbe 13. do 15. člena te
uredbe in smernice RAPEX.
17. člen
(sporočanje prejetih informacij)
Ko kontaktna točka prejme informacijo od Evropske komisije v zvezi s proizvodi, ki bi lahko pomenili resno nevarnost,
jo takoj pošlje:
– ministrstvu;
– organom za nadzor trga, pristojnim za nadzor nad izvajanjem predpisa, ki določa zahteve za ta proizvod; in
– Finančni upravi Republike Slovenije.
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18. člen
(naloge pristojnih organov)
(1) Organi iz prejšnjega člena morajo v skladu s svojimi
pristojnostmi proučiti prejeto informacijo, da bi lahko:
– ugotovili, ali je ta proizvod na trgu na območju Republike
Slovenije;
– pridobili dodatne informacije in
– po potrebi opravili dodatno oceno tveganja.
(2) Pristojni organ za nadzor trga na podlagi vseh zbranih
informacij oceni, ali je treba v Republiki Sloveniji sprejeti ukrepe
v zvezi z nevarnimi proizvodi iz prejšnjega člena. O svoji oceni
in morebitnih sprejetih ukrepih obvesti kontaktno točko.
(3) Obvestilo mora vsebovati predvsem:
– navedbo, ali je bil proizvod na trgu na območju Republike Slovenije,
– navedbo morebitnih sprejetih ukrepov in razloge zanje,
– vsako pomembno dodatno informacijo o obravnavani
nevarnosti vključno z izsledki vseh opravljenih preizkusov ali
analiz.
(4) Če pristojni organ za nadzor trga ni sprejel nikakršnih
ukrepov, je treba v obvestilu iz prejšnjega odstavka navesti
razloge za tako odločitev, ki morajo vključevati tudi morebitno
drugačno oceno nevarnosti ali druge posebne okoliščine, ki so
privedle do sprejete odločitve.
(5) Če pristojni organ za nadzor trga ugotovi, da je bil
proizvod na trgu Republike Slovenije, kontaktna točka obvestilo pošlje Evropski komisiji in Finančni upravi Republike
Slovenije.
(6) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena se pošlje s
sistemom RAPEX ali na obrazcu, ki ga pripravi kontaktna točka
v skladu s smernicami iz 6. člena te uredbe.
IV. KONČNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih,
ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Uradni list RS, št. 79/11).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-38/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2130-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3251.

Uredba o načinu izvajanja zakonitega
zastopanja mladoletnikov brez spremstva
ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve,
oskrbe in obravnave mladoletnikov
brez spremstva

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena in četrtega odstavka 18. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS,
št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
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UREDBO
o načinu izvajanja zakonitega zastopanja
mladoletnikov brez spremstva ter načinu
zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe
in obravnave mladoletnikov brez spremstva
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa:
– način izvajanja pooblastila zakonitega zastopnika mladoletnika brez spremstva (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik),
– način medsebojnega sodelovanja zakonitega zastopnika, urada Vlade Republike Slovenije, pristojnega za oskrbo
migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad), ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, krajevno pristojnega centra za socialno
delo (v nadaljnjem besedilu: center) in ustanove, v kateri je
mladoletnik brez spremstva nastanjen, pri izvajanju skrbi za
osebnost, pravice in koristi mladoletnika brez spremstva (v
nadaljnjem besedilu: mladoletnik),
– način zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in
obravnave mladoletnika,
– način oblikovanja in vodenja seznama zakonitih zastopnikov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za družino in socialne
zadeve,
– vsebino, način izvedbe in trajanje usposabljanja kandidatov za zakonite zastopnike ter obrazce potrdil o usposobljenosti za zakonitega zastopnika,
– način povrnitve stroškov usposabljanja uradu ob zavrnitvi zastopanja.
2. člen
(način izvajanja pooblastila)
(1) Zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika tako in v
tolikšnem obsegu, kot je določeno v Zakonu o mednarodni
zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo
in 54/21; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Zakoniti zastopnik se pri vsakem pomembnejšem
opravilu in odločitvah, ki zadevajo mladoletnika, posvetuje z
njim, pri čemer upošteva njegovo mnenje v skladu z njegovo
starostjo, zrelostjo in razvojnimi zmogljivostmi.
(3) Zakoniti zastopnik mladoletnika primerno in redno
obvešča o izvedenih dejavnostih.
(4) Če mladoletnik zakonito zastopanje potrebuje tudi
na področju, ki ga pooblastilo iz tretjega odstavka 16. člena
zakona ne zajema, se mu za to imenuje skrbnik v skladu z
zakonom, ki ureja družinska razmerja. V takih primerih organ,
ki vodi postopek v primeru iz prejšnjega stavka, nemudoma
obvesti center.
(5) Zakoniti zastopnik lahko hkrati zastopa največ tri mladoletnike. Kadar ni mogoče zagotoviti zakonitega zastopanja
za vsakega mladoletnika, ki to potrebuje, lahko zakoniti zastopnik izjemoma hkrati zastopa največ pet mladoletnikov.
3. člen
(medsebojno sodelovanje)
(1) Medsebojno sodelovanje zakonitega zastopnika, urada, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, centra in ustanove, v kateri je mladoletnik nastanjen, mora biti usmerjeno v
zagotovitev največje mladoletnikove koristi. Zakoniti zastopnik,
urad, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, center in ustanova, v kateri je mladoletnik nastanjen, drug drugega redno
obveščajo o vseh pomembnih dejstvih oziroma izvedenih dejavnostih, ki zadevajo mladoletnika.
(2) Urad in ustanove, v katerih so nastanjeni mladoletniki,
zakonitemu zastopniku in centru v skladu s hišnim redom ustanove, v kateri je posamezen mladoletnik nastanjen, in razporedom dejavnosti omogočijo dostop do mladoletnika.
(3) Ob izginotju mladoletnika ustanova, v kateri je ta nastanjen, o tem nemudoma obvesti policijo, zakonitega zastopni-
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ka in urad, ta pa o tem nemudoma obvesti ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve. Policija uporabi vsa razpoložljiva sredstva
in postopke za iskanje pogrešanega mladoletnika.
4. člen
(nastanitev, oskrba in obravnava mladoletnikov)
(1) Postopek nastanitve mladoletnika se izvede ob sodelovanju urada, zakonitega zastopnika in centra.
(2) Mladoletniku se zagotavlja pravica do tolmača, če je
to potrebno za razumevanje postopka iz prejšnjega odstavka
ali za zagotavljanje primerne oskrbe in obravnave.
5. člen
(javni poziv kandidatom za zakonite zastopnike)
(1) Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve,
po potrebi objavi javni poziv za pridobivanje kandidatov za
zakonite zastopnike.
(2) Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve,
kandidate za zakonite zastopnike, ki izpolnjujejo pogoje, kot
jih za skrbnika določa zakon, ki ureja družinska razmerja, povabi na razgovor, na katerem se dodatno preveri izpolnjevanje
pogojev za zakonitega zastopnika. Po opravljenih razgovorih
so izbrani kandidati povabljeni na usposabljanje za zakonite
zastopnike. Kandidate, ki niso izbrani, ministrstvo, pristojno za
družino in socialne zadeve, o tem obvesti.
6. člen
(usposabljanje)
(1) Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja
40 ur (16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela). Po
opravljenem usposabljanju Fakulteta za socialno delo Univerze
v Ljubljani kandidatu izda potrdilo o usposobljenosti za zakonitega zastopnika na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te
uredbe. Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, na
podlagi izdanega potrdila kandidata vpiše na seznam zakonitih
zastopnikov.
(2) Zakoniti zastopnik mora vsaka tri leta od uvrstitve na
seznam zakonitih zastopnikov opraviti obdobno usposabljanje,
ki traja osem ur. Na to ga povabi ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve. Fakulteta za socialno delo Univerze
v Ljubljani zakonitemu zastopniku po opravljenem obdobnem
usposabljanju izda potrdilo na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Potrdili iz prvega in drugega odstavka tega člena
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani izda v fizični in
elektronski obliki.
7. člen
(program usposabljanja)
(1) Usposabljanje in obdobno usposabljanje iz prejšnjega
člena obsegata družinsko pravo, socialno delo, psihologijo, varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter azilno pravo.
(2) Usposabljanje s področja družinskega prava zajema
naslednje sklope:
– skrbništvo,
– rejništvo,
– varstvo otrokovih pravic.
(3) Usposabljanje s področja socialnega dela zajema
naslednje sklope:
– zakonodaja o socialnem varstvu v Republiki Sloveniji,
– spretnosti v socialnem delu z upoštevanjem načela
največje otrokove koristi,
– medkulturne, rasne in verske značilnosti (delovanje verstev oziroma vpliv okolja na posameznika, kulturne in religiozne
posebnosti, kulturni šok),
– razvoj medkulturnih kompetenc pri zagovorništvu otrok
(samozavedanje lastnega sistema vrednot, spopadanje s stereotipi, prilagodljivost),
– načela dobre prakse pri delu z mladoletniki,
– komunikacijske veščine,
– temeljni standardi za zakonite zastopnike mladoletnikov.
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(4) Usposabljanje s področja psihologije zajema naslednje sklope:
– razvojna psihologija (odraščanje v povezavi z izgradnjo
in izgubo identitete, vplivi okolja, otrokove temeljne potrebe,
motivacija, čustvovanje),
– značilnosti mladoletnikov,
– delo z otrokom (vzpostavljanje zaupnega odnosa, način
pogovora z otrokom, posttravmatski sindrom, izpostavljenost
otrok tveganjem in nevarnostim).
(5) Usposabljanje s področja varstva človekovih pravic
in temeljnih svoboščin ter azilnega prava zajema naslednje
sklope:
– splošno o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
– mednarodna zaščita kot človekova pravica,
– zakonodaja Evropske unije o mednarodni zaščiti,
– pravni okvir mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji,
– splošna načela zakona, ki ureja splošni upravni postopek,
– trgovina z ljudmi: dejavniki tveganja ter strategije preprečevanja in spoprijemanja.
8. člen
(seznam zakonitih zastopnikov)
(1) Ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve,
vodi seznam zakonitih zastopnikov (v nadaljnjem besedilu:
seznam), na katerega uvrsti prejemnike potrdila o usposobljenosti. Seznam ter vsako spremembo seznama pošlje centru.
Na seznamu se vodijo naslednji podatki zakonitih zastopnikov:
ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka in
elektronski naslov.
(2) Urad, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve, center ter
ustanova, v kateri je mladoletnik nastanjen, se medsebojno
redno obveščajo o dejstvih za izbris s seznama zakonitega
zastopnika, kot so določena v zakonu.
9. člen
(podpora pri izvajanju zakonitega zastopništva)
(1) Center zakonitim zastopnikom zagotavlja vso potrebno strokovno pomoč in podporo pri izvajanju zakonitega zastopništva.
(2) Urad v sodelovanju s pristojnimi organi pripravi potrebna gradiva in informacije, ki so v podporo zakonitim zastopnikom pri izvajanju njihovih nalog. To vključuje:
– pripravo gradiva z otrokom prijaznimi informacijami o
pravicah mladoletnika, obsegu zakonitega zastopništva, nalogah, omejitvah in dostopu do zakonitega zastopnika, storitvah,
ki so mu na voljo za podporo in pomoč, vključno s telefonskimi
številkami za pomoč, ter pritožbenih postopkih oziroma mehanizmih, ki so mu na voljo v primeru zlorab, kršitev dolžnosti
zakonitega zastopnika ali njegovih pravic; gradivo vsebuje
ustrezne smernice o obliki in načinu podajanja posameznih
informacij mladoletniku v njemu razumljivem jeziku,
– pripravo praktičnega priročnika za pomoč pri izvajanju nalog zakonitih zastopnikov, vključno s podrobnim opisom
njihovih nalog, informacijami o dostopu do ključnih storitev in
služb ter obveznostmi ob izginotju otroka.
(3) Gradivo in priročnik iz prejšnjega odstavka se posodabljata glede na spremenjene okoliščine.
10. člen
(način povrnitve stroškov usposabljanja)
Center redno obvešča urad o zakonitih zastopnikih, ki so
neupravičeno zavrnili zastopanje. Če zakoniti zastopnik dvakrat
neupravičeno zavrne zastopanje, mu urad izda odločbo o povrnitvi stroškov njegovega usposabljanja. V odločbi določi višino
povrnitve stroškov njegovega usposabljanja in rok, v katerem
mora povrniti stroške.
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KONČNI DOLOČBI
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez
spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega
doma ali njegove izpostave (Uradni list RS, št. 35/17).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 9. novembra 2021.
Št. 00717-69/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-1711-0050
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1: Potrdilo o usposobljenosti zakonitega zastopnika
(logotip izdajatelja)

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez
spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez
spremstva (Uradni list RS, št. 163/21) izdaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

POTRDILO
o usposobljenosti za zakonitega zastopnika, ki ga prejme

ime in priimek

rojen/-a _____________________ v kraju ________________________________________________

številka potrdila

kraj in datum izdaje

____________________________________
žig in podpis
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Priloga 2: Potrdilo o opravljenem obdobnem usposabljanju zakonitega zastopnika
(logotip izdajatelja)

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov
brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez
spremstva (Uradni list RS, št. 163/21) izdaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

POTRDILO
o opravljenem obdobnem usposabljanju za zakonitega zastopnika, ki ga prejme

ime in priimek

rojen/-a _____________________ v kraju ________________________________________________

številka potrdila

kraj in datum izdaje

____________________________________
žig in podpis
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Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji
državnih cest

Na podlagi prvega odstavka 43. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18
in 123/21 – ZPrCP-F) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o kategorizaciji
državnih cest
1. člen
V Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17,
63/17, 78/19 in 89/20) se v 5. členu pri številki ceste 7 v
stolpcu »dolžina (km)« številka »30,300« nadomesti s številko
»30,390«, pri skupni dolžini G1 pa se številka »351,123« nadomesti s številko »351,213«.
2. člen
V 6. členu se pri številki ceste:
– 102 v stolpcu »dolžina (km)« številka »96,920« nadomesti s številko »96,910«;
– 104 v stolpcu »dolžina (km)« številka »31,620« nadomesti s številko »31,930«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini G2 številka
»455,454« nadomesti s številko »455,754«.
3. člen
V 7. členu se pri številki ceste:
– 207 v stolpcu »dolžina (km)« številka »25,160« nadomesti s številko »25,170«;
– 216 v stolpcu »dolžina (km)« številka »60,540« nadomesti s številko »59,400«;
– 218 v stolpcu »dolžina (km)« številka »34,030« nadomesti s številko »34,240«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R1 številka
»945,855« nadomesti s številko »944,935«.
4. člen
V 9. členu se pri številki ceste 660 v stolpcu »dolžina
(km)« številka »19,200« nadomesti s številko »20,260«.
V stolpcu »dolžina (km)« se pri skupni dolžini R3 številka
»2782,961« nadomesti s številko »2784,021«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. oktobra 2021.
Št. 00710-83/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2430-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3253.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15,

Uradni list Republike Slovenije
27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz programa, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020).
PRP 2014-2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu
državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja
(http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se za ukrep iz prejšnjega odstavka določajo vrsta podukrepov, namen in cilji podukrepov, upravičenci,
upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter
skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. december 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne
vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in
njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega
in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU)
(UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU)
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224
z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta
2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter
ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi
(UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1306/2013/EU);
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4. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne
24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215
z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/841 z dne 19. februarja
2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede
pravil o neizpolnjevanju v zvezi s sistemom za identifikacijo in
registracijo govedi, ovc in koz ter izračunu ravni upravnih kazni
v zvezi s prijavljenimi živalmi v okviru shem pomoči za živali
ali ukrepov podpore na žival (UL L št. 186 z dne 27. 5. 2021,
str. 12);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19
z dne 22. 1. 2019, str. 5);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne
17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) 2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja
in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od
izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU)
št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274,
(EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi
upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155
z dne 5. 5. 2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
809/2014/EU) in
9. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014
do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske
unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter
na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem
njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja
učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020,
str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje).
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(3) Ta uredba določa tudi izvajanje in financiranje ukrepa
Sodelovanje iz PRP 2014–2020 v letu 2021 in 2022 za izvajanje Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega
sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb
(EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU)
št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih
2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1).«.
2. člen
V 6. členu se v tretjem odstavku v četrti alineji za besedilom »16. člena te uredbe« doda besedilo »ali da je višina
upravičenih stroškov iz osmega odstavka 10. člena te uredbe določena v skladu s tretjim, petim in devetim odstavkom
16. člena te uredbe«.
3. člen
V 9. členu se v drugem odstavku za besedo »petega«
doda besedilo »ali osmega«.
4. člen
V 10. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedilom
»zbiranje podatkov« dodata vejica in beseda »monitoring«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Če se podpora dodeli v skladu z dvanajstim odstavkom 16. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri
izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:
1. stroški iz 2., 4., 5. in 6. točke petega odstavka tega
člena,
2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice
stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:
– vodjo projekta iz tretjega odstavka tega člena v višini
26,19 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ
1720 ur na leto,
– strokovnega in tehničnega sodelavca v višini 18,12 eura
na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur
na leto,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka
tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na
projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu,
vendar največ 1720 ur na leto, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela
na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;
3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega
sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne
lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka
67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevoženi kilometer, in sicer za:
– zaposlenega na projektu pri članu partnerstva, pri čemer
se za zaposlenega na projektu štejeta vodja projekta iz tretjega
odstavka tega člena ter strokovni in tehnični sodelavec,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka
tega člena,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost;
4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. stroški nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve paten-
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tov in licenc, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti iz 2. in 3. točke
prvega odstavka tega člena, pri čemer se morajo oprema in stroji
uporabljati na območju Republike Slovenije. Poleg stroškov iz
prejšnjega stavka so upravičeni tudi stroški namestitve oziroma
vgradnje opreme in strojev. Stroški iz te točke lahko znašajo
največ 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta;
6. stroški dela na projektu iz 2. točke tega odstavka, ki
nastanejo z vodenjem in koordinacijo projekta iz 1. točke prvega odstavka tega člena, lahko znašajo največ 10 odstotkov
upravičenih stroškov projekta.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
5. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku besedilo »prvi in drugi«
nadomesti z besedilom »prvi, drugi in deveti«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki
se glasi:
»(9) Podpora, dodeljena v skladu z dvanajstim odstavkom
tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. do
4. točke osmega odstavka 10. člena te uredbe ter 75 odstotkov
upravičenih stroškov iz 5. točke osmega odstavka 10. člena te
uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo
določbe tretjega in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v
primeru iz dvanajstega odstavka tega člena, kjer se sredstva
zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
Za novim enajstim odstavkom se doda nov, dvanajsti
odstavek, ki se glasi:
»(12) Za projekte EIP, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz
58.a člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
Dosedanji enajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
6. člen
V 19. členu se v drugem odstavku za besedo »tretjega«
doda besedilo »ali šestega«.
7. člen
V 20. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če se podpora dodeli v skladu z desetim odstavkom
26. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri
izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:
1. stroški iz 2. do 5. točke tretjega odstavka tega člena;
2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice
stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:
– zaposlenega na projektu v višini 15,98 eura na uro
opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka
tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na
projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu,
vendar največ 1720 ur na leto, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela
na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;
3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega
sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne
lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka
67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevoženi kilometer, in sicer za:
– zaposlenega na projektu,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka
tega člena,
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– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost;
4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
8. člen
V 22. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji za besedo
»tretjega« doda besedilo »ali šestega«.
Na koncu tretje alineje se doda nov stavek, ki se glasi:
»Če je vodilni partner priznan kot skupina ali organizacija proizvajalcev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, se v vrednost
odkupa ne štejejo proizvodi kmetijskega gospodarstva, ki je
član te skupine ali organizacije proizvajalcev.«.
9. člen
V 25. členu se v drugem odstavku besedilo »v zadnjih
12 mesecih pred zaključkom« nadomesti z besedilom »v času
trajanja«.
V drugem odstavku se v 1. točki prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– pogodbo, naročilnico, okvirni sporazum ali drug ustrezni dokument o dobavi proizvodov prodajalni oziroma obratu
javne prehrane, katerih lokacija je od vseh članov partnerstva,
ki so kmetijska gospodarstva, oddaljena največ 75 km zračne
razdalje, in«.
10. člen
V 26. členu se v drugem odstavku besedilo »prejšnji
odstavek« nadomesti z besedilom »prvi in sedmi odstavek
tega člena«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Podpora, dodeljena v skladu z desetim odstavkom
tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz šestega odstavka 20. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi
zneska podpore upoštevajo določbe drugega, tretjega, četrtega
in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen
v primeru iz desetega odstavka tega člena, kjer se sredstva
zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
Za devetim odstavkom se doda nov, deseti odstavek, ki
se glasi:
»(10) Za projekte, vložene na podlagi javnih razpisov,
objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz
58.a člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
11. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku v četrti alineji za besedilom »38. člena te uredbe« doda besedilo »ali da je višina
upravičenih stroškov iz osmega odstavka 32. člena te uredbe določena v skladu s tretjim, petim in devetim odstavkom
38. člena te uredbe«.
12. člen
V 31. členu se v drugem odstavku za besedo »petega«
doda besedilo »ali osmega«.
13. člen
V 32. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedilom
»zbiranje podatkov« doda vejica in beseda »monitoring«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Če se podpora dodeli v skladu z dvanajstim odstavkom 38. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri
izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:
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1. stroški iz 2., 4., 5. in 6. točke petega odstavka tega
člena;
2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice
stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:
– vodjo projekta iz tretjega odstavka tega člena v višini
26,19 eura na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ
1720 ur na leto,
– strokovnega in tehničnega sodelavca v višini 18,12 eura
na uro opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur
na letni ravni,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka
tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na
projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu,
vendar največ 1720 ur na leto, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela
na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;
3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega
sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne
lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka
67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevoženi kilometer, in sicer za:
– zaposlenega na projektu pri članu partnerstva, pri čemer
se za zaposlenega na projektu štejeta vodja projekta iz tretjega
odstavka tega člena ter strokovni in tehnični sodelavec,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz četrtega odstavka
tega člena,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost;
4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. stroški nakupa nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, stroški programske opreme, pridobitve patentov in licenc, ki so potrebni za izvedbo aktivnosti iz
2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer se morajo
oprema in stroji uporabljati na območju Republike Slovenije.
Poleg stroškov iz prejšnjega stavka so upravičeni tudi stroški
namestitve oziroma vgradnje opreme in strojev. Stroški iz te
točke lahko znašajo največ 50 odstotkov upravičenih stroškov
projekta;
6. stroški dela na projektu iz 2. točke tega odstavka, ki
nastanejo z vodenjem in koordinacijo projekta iz 1. točke prvega odstavka tega člena, lahko znašajo največ 10 odstotkov
upravičenih stroškov projekta.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
14. člen
V 38. členu se v tretjem odstavku besedilo »prvi in drugi«
nadomesti z besedilom »prvi, drugi in deveti«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki
se glasi:
»(9) Podpora, dodeljena v skladu z dvanajstim odstavkom
tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 1. do
4. točke osmega odstavka 32. člena te uredbe ter 75 odstotkov
upravičenih stroškov iz 5. točke osmega odstavka 32. člena te
uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo
določbe tretjega in petega odstavka tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v
primeru iz dvanajstega odstavka tega člena, kjer se sredstva
zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
Za enajstim odstavkom se doda nov, dvanajsti odstavek,
ki se glasi:
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»(12) Za projekte EIP, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz
58a. člena Uredbe 1305/2013/EU.«.
Dosedanji enajsti odstavek postane trinajsti odstavek.
15. člen
V 41. členu se v drugem odstavku za besedo »tretjega«
doda besedilo »ali šestega«.
16. člen
V 42. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če se podpora dodeli v skladu z osmim odstavkom
48. člena te uredbe, so upravičeni stroški, ki nastanejo pri
izvajanju aktivnosti iz prvega odstavka tega člena, naslednji:
1. stroški iz 2. do 5. točke tretjega odstavka tega člena;
2. stroški dela na projektu, ki se priznajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v obliki standardne lestvice
stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU, in sicer za:
– zaposlenega na projektu v višini 17,64 eura na uro
opravljenega dela na projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka
tega člena, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na
projektu, vendar največ 1720 ur na leto,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela na projektu,
vendar največ 1720 ur na leto, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost, v višini 11,29 eura na uro opravljenega dela
na projektu, vendar največ 1720 ur na leto;
3. stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega
sredstva za izvedbo projekta, ki se priznajo v obliki standardne
lestvice stroška na enoto v skladu s točko b) prvega odstavka
67. člena Uredbe 1303/2013/EU, v višini 0,37 eura za prevožen
kilometer, in sicer za:
– zaposlenega na projektu,
– člana partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, organizirano kot kmetija, in druge člane kmetije iz petega odstavka
tega člena,
– člana partnerstva, ki je samostojni podjetnik posameznik, in
– člana partnerstva, ki je fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost;
4. potni stroški v obliki dejansko nastalih stroškov na podlagi točke a) prvega odstavka 67. člena Uredbe 1303/2013/EU.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
17. člen
V 44. členu se v petem odstavku za besedo »tretjega«
doda besedilo »ali šestega«.
18. člen
V 48. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Podpora, dodeljena v skladu z osmim odstavkom
tega člena, znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta
iz šestega odstavka 42. člena te uredbe, pri čemer se pri določitvi zneska podpore upoštevajo določbe drugega in tretjega
odstavka tega člena.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen
v primeru iz osmega odstavka tega člena, kjer se sredstva
zagotovijo iz EKSRP v višini 100 odstotkov.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Za projekte, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih v letih 2021 in 2022, se zagotovijo sredstva iz 58.a člena
Uredbe 1305/2013/EU.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

Stran

9600 /

Št.

163 / 15. 10. 2021

19. člen
V 53. členu se tretji odstavek črta.
20. člen
V 54. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z odločbo o pravici do sredstev se članu partnerstva,
ki je upravičenec do podpore, prizna pravica do povračila
po posameznih vrstah upravičenih stroškov v skladu s petim
in osmim odstavkom 10. člena, tretjim in šestim odstavkom
20. člena, petim in osmim odstavkom 32. člena ali tretjim in
šestim odstavkom 42. člena te uredbe, kot ti upravičeni stroški
izhajajo iz finančne konstrukcije predloženega projekta.«.
21. člen
V 56. členu se v 3. točki podpičje nadomesti s piko in doda
nov stavek, ki se glasi: »Če gre za projekt iz dvanajstega odstavka 16. člena in dvanajstega odstavka 38. člena te uredbe,
so upravičeni stroški nakupa strojev;«.
Na koncu 14. točke se pika nadomesti s podpičjem ter
doda nova, 15. točka, ki se glasi:
»15. dnevnice za službena potovanja, če so stroški dela
na projektu priznani v obliki standardne lestvice stroškov na
enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena Uredbe
1303/2013/EU.«.
22. člen
V 59. členu se v tretjem odstavku v 2. točki podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za upravičene stroške,
ki se priznajo v obliki pavšalnega zneska iz točke b) prvega
odstavka 68. člena Uredbe 1303/2013/EU;«.
V 4. točki se podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo
»razen za upravičene stroške, ki se priznajo v obliki standardne
lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka
67. člena Uredbe 1303/2013/EU;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. če gre za nakup nove opreme, stroja, pohištva, prevoznega sredstva, programske opreme ali za pridobitev patenta ali licence, mora biti iz računa iz 2. točke tega odstavka
razviden tip opreme, stroja, pohištva, prevoznega sredstva ali
vrsta programske opreme, patenta ali licence. Če iz računa to
ni razvidno, se priloži drugo dokazilo, iz katerega je razviden
tip opreme, stroja, pohištva, prevoznega sredstva ali vrsta
programske opreme, patenta ali licence;«.
V 8. točki se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– za stroške dela in potne stroške iz 1. točke petega
odstavka ter 2. in 3. točke osmega odstavka 10. člena, 1. točke
tretjega odstavka ter 2. in 3. točke šestega odstavka 20. člena,
1. točke petega odstavka ter 2. in 3. točke osmega odstavka
32. člena ali iz 1. točke tretjega odstavka ter 2. in 3. točke šestega odstavka 42. člena te uredbe,«.
Četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– posredne stroške iz 6. točke petega odstavka in 1. točke osmega odstavka 10. člena, 5. točke tretjega odstavka in
1. točke šestega odstavka 20. člena, 6. točke petega odstavka
in 1. točke osmega odstavka 32. člena ali 5. točke tretjega
odstavka in 1. točke šestega odstavka 42. člena te uredbe;«.
Na koncu 10. točke se beseda »in« nadomesti s podpičjem.
Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem ter
dodajo nove, 12., 13. in 14. točka, ki se glasijo:
»12. izpis iz ločenih knjigovodskih evidenc za stroškovno
in prihodkovno mesto projekta oziroma ustreznih evidenc za
obdobje, na katero se nanaša zahtevek za izplačilo sredstev, če se podpora dodeli v skladu z dvanajstim odstavkom
16. člena, desetim odstavkom 26. člena, dvanajstim odstavkom
38. člena ali osmim odstavkom 48. člena uredbe;
13. mesečna časovnica opravljenih aktivnosti, če gre
za stroške dela na projektu, ki se priznajo v obliki standardne
lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka
67. člena Uredbe 1303/2013/EU in
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14. mesečno poročilo o opravljenih potovanjih za izvedbo
projekta z uporabo lastnega prevoznega sredstva, če gre za
potne stroške, ki se priznajo v obliki standardne lestvice stroškov na enoto na podlagi točke b) prvega odstavka 67. člena
Uredbe 1303/2013/EU.«.
23. člen
V 62. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se podpora dodeli za nakup nove opreme ali
stroja iz 5. točke osmega odstavka 10. člena ali 5. točke osmega odstavka 32. člena te uredbe, se mora ta uporabljati za
namen, za katerega so bila sredstva dodeljena, še pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in se v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU ne sme odtujiti ali premestiti iz Evropske unije:
– 10 let od zadnjega izplačila sredstev, če je upravičenec
veliko podjetje,
– 5 let od zadnjega izplačila sredstev, če je upravičenec
MSP.«.
24. člen
V prilogi 1 se v poglavju B) v 3. točki pod l) podpičje nadomesti z vejico in doda točka m), ki se glasi:
»m) opis namena načrtovane nove opreme, strojev,
vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, patentov in licenc, vključno z opisom njihove uporabe pri izvedbi
aktivnosti iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 10. člena ali 2. ali
3. točke prvega odstavka 32. člena te uredbe ter utemeljitvijo
njene neposredne povezanosti z načrtovanimi cilji in rezultati
projekta;«.
V poglavju C) v 1. točki pod b) se besedilo spremeni tako,
da se glasi: »člani partnerstva, ki izvajajo upravičene aktivnosti
v skladu s prvim odstavkom 20. člena te uredbe in so upravičeni do povračila stroškov v skladu s tretjim, četrtim in šestim
odstavkom 20. člena te uredbe,«.
V 4. točki pod c) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»finančna konstrukcija projekta: za posamezno dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta se navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in upravičeni stroški z njihovo opredelitvijo in utemeljitvijo, pri čemer je
treba upoštevati prvi do šesti odstavek 20. člena te uredbe,«.
V poglavju Č) v 3. točki pod a) se besedilo spremeni tako,
da se glasi: »finančna konstrukcija projekta: za posamezno
dvanajstmesečno obdobje izvajanja projekta se navedejo upravičene aktivnosti, ki jih bodo izvajali posamezni člani partnerstva, in upravičeni stroški, pri čemer je treba upoštevati prvi do
šesti odstavek 42. člena te uredbe,«.
25. člen
V prilogi 2 se v poglavju C) v 11. točki pika nadomesti s
podpičjem in doda 12. točka, ki se glasi:
»12. Obvladovanje tveganj vnosa, razširjanja in razvoj
novih pristopov odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih
vrst.«.
26. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga
sestavni del te uredbe.
27. člen
V prilogi 5 se v poglavju B) v 14. točki pod b) besedilo »jih
bodo izvajali« nadomesti z besedilom »so jih izvedli«.
28. člen
V prilogi 6 se za besedilom priloge, ki se označi kot prvi
odstavek, dodata nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne
uporablja stroja ali opreme v skladu z namenom, za katerega
so bila sredstva dodeljena, ali ga odtuji ali premesti iz Evropske
unije (četrti odstavek 62. člena te uredbe), mora vrniti izplačana sredstva v proračun Republike Slovenije. Upravičenca
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do podpore se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje
koledarsko leto.
(3) Če upravičenec ne označi vira sofinanciranja v skladu
s prvim odstavkom 60. člena te uredbe, se določijo sankcije v
naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun
Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun
Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(postopki)
(1) Postopki, ki so se začeli na podlagi Uredbe o izvajanju
ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17,
71/18, 36/19 in 108/20), se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se zahtevki za izplačilo
sredstev, vloženi na podlagi javnih razpisov, objavljenih na
podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18), Uredbe o izvajanju ukrepa
Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18 in
36/19) in Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
(Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19 in 108/20), obravnavajo
v skladu s spremenjenim 25. členom uredbe.
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-45/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2330-0091
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga:
»PRILOGA 3: Obseg razpoložljivih sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev po posameznem podukrepu iz te uredbe z ločenim prikazom
prispevka EKSRP, prispevka proračuna Republike Slovenije in prispevka iz 58.a člena Uredbe
1305/2013/EU ter skupnim obsegom javnih sredstev v eurih za programsko obdobje
2014–2020:

Ukrep

Prispevek
EKSRP v eurih

Prispevek RS v
eurih

Prispevek iz 58a.
člena Uredbe
SKUPAJ v eurih
1305/2013/EU v
eurih

Razvoj novih
proizvodov, praks,
procesov in tehnologij

6.610.790,40

1.652.697,60

1.750.000,00

10.013.488,00

Vzpostavitev in razvoj
kratkih dobavnih
verig in lokalnih trgov

1.135.871,20

283.967,80

750.000,00

2.169.839,00

Okolje in podnebne
spremembe

4.649.506,16

1.162.376,54

2.750.000,00

8.561.882,70

Diverzifikacija
dejavnosti na kmetiji

1.226.702,82

306.675,71

750.000,00

2.283.378,53

13.622.870,58

3.405.717,65

6.000.000,00

23.028.588,23
«.

Skupaj
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3254.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in
123/21), 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS,
št. 115/06, 76/15 in 69/17), drugega odstavka 49. člena Zakona
o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) in sedmega
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS,
št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19 in 157/20)
se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD), v programskem
obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom
med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020
(v nadaljnjem besedilu: PS 2014–2020), ki je dostopen na
spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti,
programom, ki ureja razvoj podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020),
ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave
ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.
program-podezelja.si), operativnim programom, ki ureja izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v
nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014–2020), ki je dostopen na
spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti,
in operativnim programom, ki ureja izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020, (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), ki
je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter
na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/),
ter določa vrste podukrepov CLLD, ki so predmet sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR) in Evropskega
sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in
sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila
in način za izbor strategij lokalnega razvoja, naloge lokalnih
akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje
upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za
izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada,
vključenega v izvajanje CLLD, za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast
in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) 2020/558 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1301/2013 in
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(EU) št. 1303/2013 glede posebnih ukrepov za zagotovitev izredne prožnosti pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih
skladov v odziv na izbruh COVID-19 (UL L št. 130 z dne 24. 4.
2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne
vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in
njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega
in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU)
(UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1017 z dne 15. aprila 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II in III k Uredbi (EU)
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 224
z dne 24. 6. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1305/2013/EU);
4. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju
in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb
Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC)
No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta
2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter
ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi
(UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1306/2013/EU);
5. Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi
Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
6. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne
24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215
z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 z dne
25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske
izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v
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skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo
in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov
za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU)
št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih
določbah za podporo cilju »evropsko teritorialno sodelovanje«
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L št. 57 z dne
27. 2. 2014, str. 7), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2021/438 z dne 3. marca 2021 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) št. 184/2014 glede vključitve novega
tematskega cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov v okviru cilja
„evropsko teritorialno sodelovanje“ razvoj (UL L št. 85 z dne
12. 3. 2021, str. 147);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne
7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem
skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju
podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti
v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za
strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014,
str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije
(EU) št. 2021/439 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega
cilja v nomenklaturo kategorij ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“
(UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 149);
9. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 240/2014 z dne
7. januarja 2014 o Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov
(UL L št. 74 z dne 14. 3. 2014, str. 1);
10. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne
3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5.
2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in
popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o
finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij
in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL
L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9);
11. Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003,
(ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) 2020/1781 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25. novembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139
v zvezi z zmanjšanjem ribolovne zmogljivosti v Baltskem morju
ter Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s trajnim prenehanjem
ribolovnih dejavnosti flot, ki lovijo trsko iz vzhodnega Baltskega
morja, trsko iz zahodnega Baltskega morja in sleda iz zahodnega Baltskega morja (UL L št. 400 z dne 30. 11. 2020, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);

Uradni list Republike Slovenije
12. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o
načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju
trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za
regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z
dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za
izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni
razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26);
13. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna
plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost
(UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1418 z dne 23. junija
2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 glede pravil o kaznih v okviru shem pomoči za živali ali ukrepov
podpore na žival (UL L št. 305 z dne 31. 8. 2021, str. 6), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
14. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z
dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti
ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje
simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
15. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 771/2014 z dne
14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe,
strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo
gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju
nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz
najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi
zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne
16. 7. 2014, str. 20), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi
izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU)
št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih
ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju
ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 771/2014/EU);
16. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 772/2014 z dne
14. julija 2014 o določitvi pravil o intenzivnosti javne pomoči, ki
jih je treba uporabljati za skupne upravičene odhodke za nekatere operacije, ki se financirajo v okviru Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 47);
17. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z
dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str.
18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2021/73 z dne 26. januarja 2021 o spremembi Izvedbene
uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 27 z dne 27. 1. 2021, str. 9), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
18. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne
17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in
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navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69),
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od
izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU)
št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274,
(EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi
upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo
na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155 z dne 5. 5.
2021, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
19. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne
28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve
prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o
finančnih instrumentih, tehničnih značilnostih ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje
in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014,
str. 7), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2019/255 z dne 13. februarja 2019 o spremembi Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti
ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema
za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 43 z dne 14. 2.
2019, str. 15);
20. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne
11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in
ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov,
varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014,
str. 18), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2021/1336 z dne 2. junija 2021 o spremembi Delegirane
uredbe (EU) št. 907/2014 glede finančnega upravljanja (UL L
št. 289 z dne 12. 8. 2021, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014/EU);
21. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014
z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem,
potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1337
z dne 18. junija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 908/2014 glede finančnega upravljanja (UL L št. 289 z dne
12. 8. 2021, str. 9);
22. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne
22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe
(EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z
vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi
upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/437
z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
št. 1011/2014 glede sprememb vzorca za posredovanje finančnih podatkov, vzorca zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi
informacijami o finančnih instrumentih, in vzorca za izkaze (UL
L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 107);
23. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne
22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003,
(ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in
vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11),
zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 260 z dne 7. 10.
2015, str. 31);
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24. Izvedbenega sklepa Komisije (EU) z dne 11. junija
2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih
virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo
v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L
št. 180 z dne 20. 6. 2014, str. 18);
25. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/288 z dne
17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za
nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252
z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe
(EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 321
z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2015/288/EU) in
26. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/2252 z
dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe
(EU) št. 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L
št. 321 z dne 5. 12. 2015, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2015/2252/EU).
(3) Ta uredba določa tudi izvajanje in financiranje ukrepov
programa razvoja podeželja v letu 2021 in 2022 za izvajanje
Uredbe (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega
sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb
(EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013
glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU)
št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih
2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2020/2220/EU).«.
2. člen
V 9. členu se v prvem odstavku znesek »101.532.280,75
eura« nadomesti z zneskom »110.374.770,69 eura«, znesek
»56.365.613,75 eura« z zneskom »66.258.652,20 eura« in
znesek »37.500.000,00 eura« z zneskom »36.449.451,49
eura«.
V drugem odstavku se za besedo »sedmi« dodata besedi
»in trinajsti«.
3. člen
V 18. členu se v prvem odstavku beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.
4. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zadevni organ upravljanja opravi pregled uspešnosti
izvajanja SLR za vse LAS leta 2019 in preveri doseganje mejnikov iz drugega odstavka tega člena na dan 31. december
2018. Pregled ciljnih vrednosti kazalnikov iz drugega odstavka
tega člena se opravi leta 2022. Pri pregledu uspešnosti se
upoštevajo podatki ARSKTRP in MGRT na dan 30. junij 2022.«.
5. člen
V 29. členu se v enajstem odstavku na koncu stavka pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar najpozneje do
30. avgusta 2023 za sklada ESRR in ESPR ter najpozneje do
30. junija 2025 za sklad EKSRP.«.
6. člen
V 36. členu se v enajstem odstavku pika na koncu stavka
nadomesti z vejico in doda besedilo »vendar za sklada ESRR
in ESPR najpozneje do 30. avgusta 2023, za sklad EKSRP pa
najpozneje do 30. junija 2025.«.
7. člen
V 43. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»(4) Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa
nameni največ 20 odstotkov skupnih javnih izdatkov kot so
določeni v 15. točki 2. člena Uredbe 1303/2013/EU, nastalih pri
SLR, zmanjšanih za javno podporo za podukrep Pripravljalna
podpora iz prvega odstavka 24. člena te uredbe.«.
V petem odstavku se črtata vejica in besedilo »ki jo krije
glavni sklad,«.
Za sedmim odstavkom se dodata nova osmi in deveti
odstavek, ki se glasita:
»(8) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka
tega člena se v skladu z Uredbo 2020/2220/EU za financiranje
tega podukrepa v obdobju, določenem v četrtem odstavku
44. člena te uredbe, uporabijo dodatna sredstva iz naslova
podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP.
(9) Ne glede na četrti odstavek tega člena se za financiranje tega podukrepa v skladu z Uredbo 2020/2220/EU lahko
nameni do 55 odstotkov dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP.«.
8. člen
V 44. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zahtevek za izplačilo dodatnih sredstev iz naslova
podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP na podlagi
Uredbe 2020/2220/EU se lahko v skladu z drugim odstavkom
tega člena in 46. členom te uredbe vloži po odobritvi zadnjega
zahtevka iz glavnega sklada.«.
9. člen
V 45. členu se v drugem odstavku besedilo »https://drrrazpisi.si/clld« nadomesti z besedilom »https://drr-razpisi.gov.
si/CLLD«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zadnji rok za vložitev vloge za odobritev operacije
iz prvega odstavka tega člena je za sklada ESRR in ESPR
30. junij 2022 ter za sklad EKSRP 30. junij 2023.«.
10. člen
V 46. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo je za
sklada ESRR in ESPR 30. avgust 2023 ter za sklad EKSRP
30. junij 2025.«.
11. člen
V 52. členu se deveti odstavek črta.
Dosedanji deseti do dvajseti odstavek postanejo deveti
do devetnajsti odstavek.
12. člen
V 56. členu se v šestem odstavku znesek »7.000.000 eurov« nadomesti z zneskom »12.894.700 eurov«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) V skladu s četrtim odstavkom 37. člena te uredbe
je najvišji dovoljeni znesek javne podpore na posamezni LAS
100.000 eurov za posamezno operacijo. Najvišji dovoljeni znesek javne podpore skupne operacije sodelovanja vseh LAS
je 500.000 eurov. Posamezni LAS lahko na javni razpis vloži
največ tri vloge«.
Za spremenjenim dvanajstim odstavkom se doda nov
trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) Dodatna sredstva iz naslova podaljšanja programskega obdobja za sklad EKSRP na podlagi Uredbe
2020/2220/EU v višini 4.400.000,25 eurov se namenijo za
podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«. Ta sredstva se za posamezni LAS dodelijo sorazmerno glede na odobrena sredstva
na podlagi formule iz sedmega odstavka tega člena. LAS
za dodelitev dodatnih sredstev vloži vlogo za spremembo
SLR v skladu z drugim odstavkom 18. člena najpozneje
do 31. decembra 2021. Pri obravnavi sprememb SLR se

Uradni list Republike Slovenije
smiselno uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka
18. člena te uredbe.«.
13. člen
V 62. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Za namen priprave in izvajanje operacije tega podukrepa se vzpostavi pogodbeno partnerstvo, ki ga vodi vodilni
partner sodelujočih LAS. Vodilni partner sodelujočih LAS je
lahko eden izmed v operaciji sodelujočih LAS, ki opravlja predvsem naslednji nalogi:
– zastopa partnerstvo v vseh upravnih postopkih v razmerju do ARSKTRP in MKGP;
– koordinira pripravo celotne dokumentacije, ki je potrebna za vložitev vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo
sredstev.«.
Dosedanji prvi do peti odstavek postanejo drugi do šesti
odstavek.
14. člen
V 62.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za odobritev operacije iz tega podukrepa mora vodilni partner sodelujočih LAS iz prvega odstavka prejšnjega člena
vložiti vlogo v skladu s 45. členom te uredbe.«.
15. člen
V 63. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– prispevek k doseganju strategije »od vil do vilic« za
pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem,«.
V četrtem odstavku se točka d) spremeni tako, da se
glasi:
»d) vključenost partnerjev, ki se nanaša na:
– raznolikost partnerstva glede na ozemeljsko opredelitev,
– raznolikost partnerstva glede na vključenost sektorjev,
– finančno porazdelitev stroškov;«.
16. člen
V 70. členu se v tretjem odstavku beseda »dvakrat« nadomesti z besedo »enkrat«.
17. člen
Za 79. členom se doda nov 79.a člen, ki se glasi:
»79.a člen
(višja sila in izjemne okoliščine)
(1) Višja sila in izjemne okoliščine za namen sklada ESPR
pomenijo zlasti:
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene gospodarsko
dejavnost upravičenca;
– uničenje objektov za izvajanje gospodarske dejavnosti
zaradi nesreče ali kraje;
– pogin vodnih organizmov, ki prizadene del ali vse vodne
organizme upravičenca;
– izredne razmere, povezane z epidemijo ali ekonomsko
krizo, ki bistveno vplivajo na poslovanje upravičenca;
– bolezen ali smrt upravičenca.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec
ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in
predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva,
ko je upravičenec ali njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
(3) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP in
na podlagi prejetih dokazil izda odločbo ob smiselni uporabi
predpisov, ki urejajo višjo silo.«.
18. člen
V Prilogi 7 se v 16. poglavju preglednica z naslovom »Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe
po letih« spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

163 / 15. 10. 2021 /

Stran

9607

»
Podukrep

Sklad
(EU + SLO)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Podpora
EKSRP
za izvajanje
operacij v okviru
ESRR
strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi
ESPR
skupnost
Priprava
EKSRP
in izvajanje
dejavnosti
ESRR
sodelovanja lokalne
ESPR
akcijske skupine
EKSRP
Podpora
za tekoče stroške ESRR
in stroške animacije
ESPR

2024

2025

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Skupaj
«.
Preglednica z naslovom »Načrtovana razdelitev sredstev
po posameznih tematskih področjih ukrepanja« se spremeni
tako, da se glasi:
»
Tematsko
področje
Ustvarjanje
delovnih mest
Razvoj
osnovnih
storitev
Varstvo okolja
in ohranjanje
narave

Sklad
(EU + SLO)
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ESPR
EKSRP
ESRR
ESPR
EKSRP
ESRR

Večja
vključenost
mladih, žensk
in drugih
ESPR
ranljivih skupin

2023

2024

2025

/
/

/
/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

Skupaj
«.
KONČNI DOLOČBI
19. člen
(začetek uporabe)
Določba spremenjenega 18. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2022.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-44/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2330-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode
v čebelarstvu v letu 2021

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o finančni pomoči za nadomestilo škode
v čebelarstvu v letu 2021
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje
in postopek dodelitve finančne pomoči za nadomestilo škode
v čebelarstvu v letu 2021, ki je posledica slabih vremenskih
razmer, zaradi česar se je zmanjšalo medenje medovitih rastlin.
(2) Sredstva iz tega odloka se dodelijo po pravilih o
dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de
minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316
z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51
I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1408/2013/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih
proizvodov, ki so navedeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju
Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju EU,
UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o
skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES)
št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000
(UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU)
št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130
z dne 24. 4. 2020, str. 11);
– enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom
2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
– čebelar je pravna ali fizična oseba, kot je opredeljena v
4. točki 3. člena Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč
(Uradni list RS, št. 117/08, 55/13 in 92/15).
3. člen
(vlagatelj in upravičenec)
(1) Vlagatelj je čebelar, ki je vpisan v Centralni register
čebelnjakov.
(2) Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev iz tega odloka.
4. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Za pridobitev sredstev po tem odloku mora imeti
vlagatelj na dan 30. junija 2021 v Centralnem registru čebelnjakov prijavljenih najmanj 10 čebeljih družin. Upošteva se
število čebeljih družin v čebelnjakih, ki jih je vlagatelj v skladu
s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč, spo-
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ročil od 31. oktobra 2020 do vključno 30. junija 2021. Podatke
za odločanje o pomoči pridobi Agencija Republike Slovenija
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu:
agencija) pred začetkom roka za oddajo vloge iz Centralnega
registra čebelnjakov, ki ga vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
(2) Če vlagatelj uveljavlja finančno pomoč za ekološkega
čebelarja, mora imeti na dan 30. junija 2021 veljaven certifikat
o ekološki pridelavi čebeljih proizvodov v letu 2021.
(3) Če je vlagatelj fizična oseba, ki ima na dan 30. junija
2021 prijavljenih 150 ali več čebeljih družin in je na dan 30. junija 2021 v skladu s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje,
kot zavarovanec uvrščen pod šifre 007, 051, 052, 064 in 065,
lahko uveljavlja višjo finančno pomoč v skladu s petim odstavkom 5. člena tega odloka.
(4) Na dan oddaje vloge mora biti vlagatelj kot nosilec
ali namestnik nosilca ali član kmetije vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo. Na dan oddaje vloge mora imeti
vlagatelj urejen vpis v RKG v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in pravilnikom, ki ureja vpis v RKG.
(5) Agencija med postopkom do izdaje odločb preveri
podatke o izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena iz Registra kmetijskih gospodarstev.
(6) Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(7) Vlagatelj na dan vložitve vloge ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini,
ki presega 50 eurov.
5. člen
(finančne določbe)
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do
1.283.874 eurov.
(2) Finančna pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 10 čebeljih družin
ali več, znaša pomoč do največ 6,5 eura na čebeljo družino.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek znaša finančna pomoč
za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki uveljavlja pomoč za
ekološkega čebelarja in ki ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 10 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do največ 13 eurov
na čebeljo družino.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena znaša finančna
pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in ima na dan 30. junija
2021 prijavljenih 150 čebeljih družin ali več, znaša pomoč do
največ 9 eurov na čebeljo družino.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena znaša finančna
pomoč za upravičenca iz 3. člena tega odloka, ki je fizična oseba in ima na dan 30. junija 2021 prijavljenih 150 čebeljih družin
ali več ter izpolnjuje pogoj iz tretjega odstavka prejšnjega člena,
znaša pomoč do največ 9 eurov na čebeljo družino.
(6) Če izračunana skupna višina pomoči upravičencem iz
3. člena tega odloka preseže razpoložljiva sredstva iz prvega
odstavka tega člena, se višina pomoči vsem upravičencem
sorazmerno zmanjša.
(7) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna
pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega
primera v pravnih aktih Evropske unije.
(8) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu,
ki se odobri in izplača upravičencu ali enotnemu podjetju upravičenca, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe
1408/2013/EU. Ne glede na določbe od drugega do petega
odstavka tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z
odobreno finančno pomočjo po tem odloku presežena omejitev
iz tega odstavka.
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(9) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca
dejavno v kmetijski dejavnosti in je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje
uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne
24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215
z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena v skladu s
tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno
sektorjem ali dejavnostim, ki spadajo na področje uporabe
Uredbe 1407/2013/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi
1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da kmetijska dejavnost ne prejema pomoči de minimis,
dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(10) Če je upravičenec ali enotno podjetje upravičenca
dejavno v kmetijski dejavnosti in je poleg tega dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena v
skladu s tem odlokom, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje,
določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in
akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič
spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z
dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014,
(EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L
št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov
zagotovljeno, da kmetijska dejavnost ne prejema pomoči de
minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Vloga za pridobitev sredstev se odda na obrazcu
»Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu
v letu 2021«, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka, in sicer
najpozneje do 27. oktobra 2021.
(2) Vlagatelj pošlje vlogo po pošti kot priporočeno pošiljko
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Finančna
pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021« ali jo
odda osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur.
(3) Vlogo lahko vlagatelj ali njegov pooblaščenec izpolni
in vloži na agencijo tudi v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot
skenogram.
(4) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev
vlog agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu
https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske
identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop
do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom,
in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o
uspešni vložitvi vloge.
(5) Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev,
se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni poo-
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blastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije.
S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna
navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge
v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem
mestu državne uprave.
(6) Kot sredstvo elektronske identifikacije se šteje sredstvo elektronske identifikacije ravni zanesljivosti srednja ali
visoka oziroma drug način elektronske identifikacije za dostop
do elektronskih storitev ravni zanesljivosti srednja ali visoka,
v skladu s predpisi na področju elektronske identifikacije in
storitev zaupanja.
(7) Na vlogi vlagatelj in nosilec kmetijskega gospodarstva
s podpisom izjavljata, da potrjujeta točnost podatkov in navedb
glede enotnega podjetja v skladu z drugim odstavkom 2. člena
Uredbe 1408/2013/EU.
7. člen
(odločba)
O izpolnjevanju pogojev odloči agencija do 5. decembra
2021. V odločbi se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU, pri čemer navede
njen naslov in mesto objave v Uradnem listu Evropske unije.
8. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že
dodeljene pomoči de minimis za posameznega vlagatelja v
evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), za pomoč de minimis v drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči de minimis, ki jo vodi
Ministrstvo za finance.
(2) Za vlagatelje, ki so enotno podjetje, agencija pred
odobritvijo pomoči preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis
za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih
mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis
posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih
pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
9. člen
(hramba dokumentacije)
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili
o individualni pomoči de minimis deset let od dneva dodelitve
zadnje pomoči v skladu s tem odlokom.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-46/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2330-0102
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021
1. Podatki o vlagatelju
Finančna pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021
1.1

Ime in priimek oziroma naziv vlagatelja:

1.2

Naslov bivališča oziroma sedež (ulica, naselje):

1.2

Poštna številka in pošta:

1.4

EMŠO oziroma matična številka:

1.5

Davčna številka:

1.6

Telefonska številka vlagatelja*:
Elektronski naslov vlagatelja*:

*Podatek je neobvezen. Agencija bo podatek uporabila v primeru nepopolne vloge.

Uveljavljam finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021 na podlagi podatkov iz
uradnih evidenc (število čebeljih družin, vrsta zavarovanja, ekološki čebelar idr.), ki vplivajo na višino
dodelitve finančne pomoči.
2. Splošna izjava vlagatelja
Spodaj podpisani izjavljam, da:
–
sem seznanjen s pogoji in obveznostmi za finančno pomoč za nadomestilo škode v
čebelarstvu v letu 2021;
–
so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in verodostojni;
–
sem seznanjen s tem, da bodo za odločanje uporabljeni podatki iz Centralnega registra
čebelnjakov in Registra kmetijskih gospodarstev, ki jih Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pridobi v skladu z
odlokom, ki ureja finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021;
–
soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za odločanje o vlogi, iz uradnih evidenc;
–
soglašam s pridobitvijo podatkov, ki so potrebni za določitev višine finančne pomoči, iz uradnih
evidenc (število čebeljih družin, vrsta zavarovanja, ekološki čebelar);
–
za isti namen, ki ga navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem prejel
javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;
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se pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu izvaja kot pomoč de minimis v kmetijstvu, pri
čemer skupna pomoč de minimis v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme
presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v
kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1408/2013/EU);
sem seznanjen, da bo agencija pred izplačilom sredstev preverila izplačila, ki so mi bila kot
vlagatelju dodeljena kot pomoč de minimis v kmetijstvu, in bo v primeru prekoračitev ustrezno
znižala izplačilo sredstev v okviru te vloge;
sem seznanjen, da bo agencija, če smo enotno podjetje, predhodno preverila, ali dodeljena
pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz
3. člena Uredbe 1408/2013/EU;
bom z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovil ločenost kmetijske dejavnosti od drugih
gospodarskih dejavnosti, s katerimi se morebiti še ukvarjam.
3. Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja:

IZJAVA kmetijskega gospodarstva glede enotnega podjetja
Podpisani __________________________________________ izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo
(ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva)
_________________
JE/NI enotno
(številka KMG)
(ustrezno obkrožite)

podjetje

v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.*
Če ste obkrožili JE in je KMG MID enotno podjetje, obvezno izpolnite spodnjo preglednico.

Naziv pravne/fizične osebe

Naslov

Matična
številka/davčna
številka

MID

Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 3. točki te vloge resnični, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost.

Podpis nosilca kmetijskega
gospodarstva

NOSILEC KMETIJSKEGA
GOSPODARSTVA:

__________________________
(ime in priimek nosilca
kmetijskega gospodarstva)
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Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 1., 2. in 3. točki te vloge resnični, za kar prevzemam
materialno in kazensko odgovornost.

VLAGATELJ:

Podpis vlagatelja

_____________________

(ime in priimek vlagatelja)

OBVEZEN JE PODPIS V OBEH OKVIRČKIH
*Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki
so med seboj v najmanj enem od teh razmerij:
a)
podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b)
podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali
nadzornega organa drugega podjetja;
c)
podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene
s tem podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d)
podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji
ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov navedenega podjetja.
Tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) prek enega ali več drugih podjetij, veljajo
za enotno podjetje.
OBVESTILO O TRANSAKCIJSKEM RAČUNU
Za izplačilo sredstev mora imeti vlagatelj v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu odprt transakcijski
račun NA SVOJE IME. Podatek o lastništvu Agencija pridobi iz Registra transakcijskih računov.
Kadar transakcijski račun upravičenca ni razviden iz registra transakcijskih računov ali upravičenec ne
sporoči ali še ni sporočil številke računa v drugi državi članici, se v skladu s 4. točko 35. člena Zakona o
kmetijstvu vloga stranke zavrže.
Več na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/vlaganje-splosnih-obrazcev/
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Sklep o prenosu delov državnih cest med
občinske ceste

Na podlagi četrtega odstavka 43. člena Zakona o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18
in 123/21 – ZPrCP-F) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o prenosu delov državnih cest
med občinske ceste
I
Deli državnih cest iz točke II do IV tega sklepa, ki so
bili z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17,
63/17, 78/19 in 89/20) opredeljeni kot deli kategoriziranih državnih cest, se prenesejo med občinske ceste.
II
Med občinske ceste Občine Črnomelj se prenese del
državne ceste:
številka
ceste

številka
odseka

R1-218

1152

ime odseka
Črnomelj

stacionaža
od km

do km

dolžina
(v km)

0,000

0,730

0,730

vzrok prenosa
Spremenjena navezava R-218/1212
Podzemelj–Črnomelj na R1-216/1178
Črmošnjice–Črnomelj.

III
Med občinske ceste Občine Hrpelje - Kozina se prenese
del državne ceste:
številka
ceste

številka
odseka

G1-7

0430

ime odseka
Priključek Kozina (krak A)

stacionaža
od km

do km

dolžina
(v km)

0,000

0,324

0,324

vzrok prenosa
Krak A na odseku 0430 pomeni del
mestnega cestnega omrežja (Mestni trg,
Istrska ulica) naselja Kozina. Cestni odsek je po svoji povezovalni funkciji lahko
tudi lokalna cesta.

IV
Med občinske ceste Občine Idrija se prenese del državne
ceste:
številka
ceste

številka
odseka

R1-207

1057

ime odseka
Godovič–Črni Vrh

stacionaža
od km

do km

dolžina
(v km)

0,000

0,160

0,160

vzrok prenosa
Spremenjen potek R1-207/1057 Godovič–Črni Vrh (obvozna cesta Godovič) in
priključevanja na G2-102 Robič–Logatec.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. oktobra
2021.
Št. 00710-82/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-2430-0109
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran

9614 /

Št.

163 / 15. 10. 2021
3257.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče
Nova Gorica
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica (Uradni list RS, št. 1/04, 62/08 in
75/09) se 27. člen spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(1) Zavod upravlja naslednje nepremičnine v lasti Republike Slovenije, ki so mu dane v upravljanje kot del javne
infrastrukture na področju kulture:
– zemljišča s parc. št. 674/2, 674/4, 674/5, 674/7, 674/8,
674/9, 674/11, 674/12, 674/16, 682/31, 682/32, 682/54, 682/55,
682/57 in 682/79 ter stavbe št. 593, del stavbe št. 1, št. 593, del
stavbe št. 2, št. 593, del stavbe št. 3, št. 2389, del stavbe št. 1,
št. 2389, del stavbe št. 10, in št. 2389, del stavbe št. 11, v naravi
matična hiša SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, ter
– stavba št. 581, del stavbe št. 52, v naravi trisobno
stanovanje Ulica tolminskih puntarjev 2, vse k. o. 2304 Nova
Gorica, in
– zemljišče s parc. št. 1520/1, ter stavbi št. 1730, del stavbe št. 1, v naravi delavnice v vili Lenassi, in št. 52, del stavbe
št. 4, v naravi stanovanje Cesta IX. korpusa 98, vse k. o. 2303
Solkan, ter
– stavba št. 545, del stavbe št. 7, v naravi dvosobno
stanovanje Ulica Vinka Vodopivca 103/a, k. o. 2302 Kromperk.
(2) Zavod upravlja tudi z vso opremo v stavbah in stanovanjih iz prejšnjega odstavka.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-48/2021
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-3340-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih
okvar

Na podlagi prvega odstavka 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14
– ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 –
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20,
189/20 – ZFRO, 51/21 in 121/21) minister za zdravje ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
izdajata

ODREDBO
o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar
1. člen
S to odredbo se določajo vrste in stopnje telesnih okvar,
ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa najmanj
za 30 odstotkov.
2. člen
Vrste in stopnje telesnih okvar so določene v Prilogi, ki je
sestavni del te odredbe.
KončnI določbi
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati
Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list
SFRJ, št. 38/83 in 66/89).
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-99/2019
Ljubljana, dne 4. oktobra 2021
EVA 2019-2711-0060
Janez Poklukar
minister
za zdravje
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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Priloga

SEZNAM TELESNIH OKVAR
Seznam opredeljuje vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno
onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa najmanj za 30 odstotkov.

I. GLAVA, USTNA VOTLINA IN VRAT
A. LOBANJA IN OBRAZ
1. Izguba kože glave z lasiščem:
a. izguba do ½ površine kože glave z lasiščem

30 %

b. izguba nad ½ površine kože glave z lasiščem

40 %

2. Trajni defekt kosti lobanje brez možnosti kritja

30 %

3. Znatne deformacije, vključno z motnjami rasti, nenormalnimi tvorbami in
prekomernimi tvorbami tkiva, brazgotinami, disgnatijo

30 % ‐ 60 %

4. Izguba obeh uhljev ali huda deformacija obeh uhljev

30 %

5. Izguba ali deformacija nosu
a. izguba nosu z uporabo epiteze

40 %

b. izguba nosu, uporaba epiteze ni možna

50 %

B. USTNA VOTLINA IN VRAT
1. Omejeno odpiranje ust z razmikom med gornjimi in spodnjimi sekalci
do 1,5 cm
2. Defekti ustne votline z iztekanjem sline in hrane, ki jih ni možno kirurško
zdraviti
3. Izguba vseh zob v zgornji in spodnji čeljusti, ki jih ni mogoče protetično
nadomestiti s funkcijsko uporabnim nadomestkom zob
4. Trajne težave pri govoru in požiranju zaradi motenj rasti, izgub raznih delov
kosti ali mehkih tkiv:

50 %
30 % ‐ 50 %
30 %

a. motnja govora – trajna hripavost

30 %

b. motnja govora – težko razumljiv govor

40 %

c. izguba govora

70 %

d. težave pri požiranju, dokazane z ustreznimi preiskavami

30 %

e. težave pri požiranju in motnja govora

50 %

f.

80 %

težave pri požiranju in izguba govora

5. Trajna uporaba kanile

60 %
1
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6. Odstranitev grla, trajna uporaba kanile je že zajeta:
a. delna

60 %

b. popolna

80 %

II. MOŽGANSKI ŽIVCI, VID IN SLUH
A. MOŽGANSKI ŽIVCI
1. Ohromelost – ptoza obeh vek, ki je ni mogoče popraviti s kirurškim posegom:
a. če je prekrit večji del zenice

50 %

b. če sta zenici popolnoma prekriti

70 %

2. Delna ali popolna ohromelost ali lezija mišic bulbomotornih živcev (območje
inervacije n. okulomotoriusa, trohlearisa in abducensa), z objektivno
dokazanimi diplopijami:
a. enostranska

30 % ‐ 40 %

b. obojestranska

40 % ‐ 50 %

3. Popolna ohromelost mišic enega obraznega živca brez možnosti zapiranja
očesa

30 %

4. Obojestranska ohromelost mišic obraznih živcev:
a. delna

50 %

b. popolna

70 %

5. Popolna ohromelost mišic n. akcesoriusa

40 %

Kombinirane ohromelosti in lezije V., VII., IX., X. in XII. kranialnega živca, zajete s skupnim imenom
bulbarna paraliza, se ocenjujejo kot lezije možganskega debla in pseudobulbarne paralize po
ustrezni točki III. poglavja tega seznama.

B. VID
Z ostrino vida je po tem poglavju mišljena ostrina vida, ki se dobi s korekcijo.
Pri vidni ostrini, ki je določena z dvema ali več decimalnimi mesti, se upošteva nižja vrednost.
1. Izguba obeh očes, popolna izguba vida na obeh očesih ali izredno zmanjšanje
vida (ostrina vida boljšega očesa manjša od 0,05)

100 %

2. Dokajšnje zmanjšanje vida na obeh očesih, če je ostrina vida boljšega očesa
0,5 ali manj, glede na celotno zmanjšanje vida

30 % ‐ 90 %

3. Izguba očesa ali popolna izguba vida na enem očesu z zmanjšano ostrino vida
na drugem očesu (če je ostrina vida na drugem očesu 0,5 ali manj)

50 % ‐ 90 %

Odstotek telesne okvare iz 2. in 3. točke se določi po tabeli v 8. točki tega poglavja.
Če gre za izgubo enega očesa z zmanjšano ostrino vida na drugem očesu pod 0,5, se odstotku,
določenem po tabeli v 8. točki tega poglavja, doda 10%.
4. Izguba vida na enem očesu, če je ostrina vida na drugem očesu večja od 0,5

30 %

S praktično izgubo vida enega očesa je mišljena ostrina vida, manjša od 0,05.
5. Izolirane hemianopsije trajnega značaja (razen kvadrantnih, binazalnih in
zgornjih horizontalnih hemianopsij):
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a. bitemporalne hemianopsije

40 %

b. homonimne hemianopsije

50 %

c. spodnje horizontalne hemianopsije

80 %

6. Izguba enega očesa ali popolna izguba vida enega očesa ob izgubi vidnega
polja drugega očesa:
a. nazalno

60 %

b. temporalno

70 %

7. Koncentrično zoženje vidnega polja na obeh očesih organskega značaja se
ocenjuje glede na izvid kinetične perimetrije s testno značko III/4 (upošteva se
zunanja meja ohranjenega centralnega vidnega polja):
a. 30° do 21°
50 %
b. 20° do 11

60 %

c. 10° do 6°

90 %

d. 5° in manj

100 %

8. Telesna okvara pri zmanjšanju vida po 2. in 3. točki tega poglavja se določi po
tabeli:

SLABŠE OKO
Ostrina
vida

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,05

0,00

30 %

30 %

TO v odstotkih

B
O
L
J
Š
E

0,8 – 1,0

O
K
O

0,2

0,6 – 0,7
0,5
0,4

30 %

30 %

30 %

40 %

40 %

30 %

30 %

30 %

40 %

40 %

50 %

30 %

30 %

40 %

40 %

40 %

50 %

40 %

40 %

50 %

50 %

60 %

50 %

60 %

60 %

70 %

70 %

80 %

80 %

90 %

90 %

0,3
0,1
0,05
0,00

100 %

C. SLUH IN VESTIBULARNI SINDROMI
1. Obojestranska hujša naglušnost:.
a. skupna izguba sluha 60 % do 70 % po Fowler‐Sabinu

40 %

b. skupna izguba sluha nad 70 % do 80 % po Fowler‐Sabinu

50 %

c. skupna izguba sluha nad 80 % do 90 % po Fowler‐Sabinu

60 %

2. Obojestranska hujša okvara sluha nad 90 % po Fowler‐Sabinu

70 %
3
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80 %

Za popolno izgubo sluha se šteje izguba sluha nad 95% po Fowler‐Sabinu
4. Gluhoslepota (1. do 5. kategorija slabovidnosti in obojestranska izguba sluha
50 % in več po Fowler‐Sabinu) se določi po tabeli:

50 – 100 %

OSTRINA VIDA boljše/slabše oko)
IZGUBA
SLUHA PO
FOWLERJU

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

0,3/
0,1

0,3/
0,05

0,3/
0

0,2/
0,2

0,2/
0,1

0,2/
0,05

0,2/
0

0,1/
0,1

0,1/
0,05

0,1/
0

TO v odstotkih

50‐60 %

50% 50% 60% 60% 70%

60 %

70 %

70 %

80 %

80 %

90 %

90 %

>60‐70 %

50% 50% 70% 70% 70%

60 %

70 %

70 %

80 %

80 %

90 %

90 %

>70‐80 %

60% 60% 70% 70% 80%

70 %

80 %

80 %

90 %

90 %

100 % 100 %

>80‐90 %

70% 70% 80% 80% 80%

80 %

80 %

80 %

90 %

90 %

100 % 100 %

>90‐95%

80% 80% 90% 90% 90%

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

100 % 100 %

>95 %

90% 90% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

Pri vidni ostrini pod 0,05 obstaja 100 % telesna okvara ne glede na stopnjo okvare sluha.
5. Izolirani, nekompenzirani, trajni vestibularni sindromi

30 %

Centralne motnje ravnotežja se ocenjujejo po poglavju III.

III. MOŽGANI, MOŽGANSKO DEBLO IN HRBTENIČNI MOZEG
1. Delna ohromelost ene roke ali noge.

30 % ‐ 70 %

Upoštevati je treba dominantnost strani ohromelosti.
2. Popolna ohromelost ene roke ali noge

80 %

3. Delna ohromelost ene strani telesa, parapareza, tripareza, tetrapareza

40 % ‐ 90 %

Ne upoštevajo se diskretni piramidni deficiti.
4. Popolna ohromelost ene strani telesa, paraplegije, triplegije in tetraplegije

100 %

5. Motorne, senzorične ali kombinirane afazije, delne ali popolne, po stopnji:
a. brez motenj pri branju in pisanju

30 % ‐ 70 %

b. z motnjami pri branju in pisanju

70 % ‐ 90 %

6. Apraksije in agnozije

30 % ‐ 70 %

7. Nevrogene disfonije

30 % ‐ 70 %

8. Nevrogene disfagije

50 % ‐ 90 %

9. Ekstrapiramidni sindrom:
a. prizadetost motoričnih sposobnosti lažje stopnje

30 % ‐ 40 %
4

Stran

9620 /

Št.

163 / 15. 10. 2021

Uradni list Republike Slovenije

b. prizadetost motoričnih sposobnosti in nemotorične motnje srednje
stopnje

50 % ‐ 70 %

c. prizadetost motoričnih sposobnosti in nemotorične motnje težje stopnje

80 % ‐ 100 %

d. spastični tortikolis z obratom glave od 20° do 50°

40 % ‐ 60 %

e. spastični tortikolis z obratom glave nad 50°

70 % ‐ 90 %

10. Ataksije

50 % ‐ 90 %

11. Multipla skleroza:
a. EDSS 2,5

30 %

b. EDSS 3,0 – 3,5

40 %

c. EDSS 4,0 – 4,5

50 %

d. EDSS 5,0

60 %

e. EDSS 5,5

70 %

f.

EDSS 6,0

80 %

g. EDSS 6,5

90 %

h. EDSS 7,0 ali več

100 %

12. Epilepsije, primarno in sekundarno generalizirane ter kompleksni parcialni
napadi (klinično ali elektroencefalografsko dokazane, v odvisnosti od oblik,
pogostosti napadov in psihičnih sprememb):
a. oblike z napadi večkrat letno

30 % ‐ 50 %

b. oblike z napadi večkrat mesečno

60 % ‐ 80 %

c. oblike z napadi večkrat tedensko

90 % ‐ 100 %

13. Trajne organske motnje po kraniocerebralnih poškodbah (glede na težo
psihičnih sprememb):
a. lažje motnje

30 % ‐ 40 %

b. srednje težke motnje

50 % ‐ 60 %

c. težke motnje

70 % ‐ 100 %

14. Trajne posledice obolenj centralnega živčnega sistema (možganov,
možganskega debla in hrbteničnega mozga), ki so kombinirane ali niso
navedene v nobeni točki tega poglavja, glede na težo nevroloških izpadov
a. lažje motnje

30 % ‐ 40 %

b. srednje težke motnje

50 % ‐ 60 %

c. težke motnje

70 % ‐ 100 %

IV. ŽIVČNE KORENINE, PERIFERNI ŽIVCI, ŽIVČNO MIŠIČNI SISTEM
A. SPINALNI ŽIVCI
1. Okvare brahialnega pleteža:
a. popolna ohromelost mišic brahialnega pleteža

80 %
5
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b. delna ohromelost mišic brahialnega pleteža

40 % ‐ 70 %

c. ohromelost mišic n. radialisa ali n. medianusa

30 % ‐ 40 %

d. popolna ohromelost mišic n. ulnarisa

30 %

9621

Stopnja telesne okvare pri delni ohromelosti mišic, ki jih inervira brahialni pletež, se ocenjuje v
odvisnosti od kliničnega in elektrodiagnostičnega izvida.
Popolna ohromelost mišic n. radialisa ali n. medianusa se ocenjuje s 40 %, delna pa s 30 %.
2. Okvare lumbosakralnega pleteža:
a. ohromelost mišic n. femoralisa

40 % ‐ 50 %

b. popolna ohromelost mišic zgornjega in spodnjega glutealnega živca

30 %

c. ohromelost mišic n. ishiadikusa

40 % ‐ 50 %

d. ohromelost mišic n. tibialisa ali n. peroneusa

30 % ‐ 40 %

Delna ohromelost mišic, ki jih inervirata n. femoralis in n. ishiadikus, se ocenjuje s 40 %,
popolna s 50 %.
Če se pri stanju iz 1. in 2. točke tega poglavja ugotovijo hujše trofične spremembe ali kavzalgije
(KRBS tip II), se določeni odstotek lahko poveča za 10 % ali 20 %.
3. Trajne posledice prebolelega poliradikulitisa ali kroničnega inflamatornega
poliradikulitisa v odvisnosti od stopnje prizadetosti (pareze, trofične
spremembe):
a. lažje stopnje

30 % ‐ 40 %

b. srednje stopnje

50 % ‐ 70 %

c. težje stopnje

80 % ‐ 100 %

4. Trajne posledice senzorne in/ali motorne polinevropatije v odvisnosti od
stopnje prizadetosti (pareze, trofične spremembe):
a. lažje stopnje

30 % ‐ 40 %

b. srednje stopnje

50 % ‐ 70 %

c. težje stopnje

80 % ‐ 100 %

B. ŽIVČNO MIŠIČNI SISTEM IN MIŠICE
1. Bolezni živčno mišičnega stika (miastenija in miastenični sindrom), mišične
distrofije, polimiozitisi in dermatomiozitisi, ter druga mišična obolenja v
odvisnosti od stopnje zmanjšanja ali izgube funkcije:
a. lažje stopnje

30 % ‐ 40 %

b. srednje stopnje

50 % ‐ 70 %

c. težje stopnje

80 % ‐ 100 %

Za določitev odstotka telesne okvare za živčno mišična ter mišična obolenja in okvare je potrebna
medicinska dokumentacija ‐ klinični izvid ter izvid o testiranju mišične moči in ustrezne
potrditvene preiskave ‐ elektrofiziološke, genetske, encimske preiskave, mišična biopsija.
Odstotek telesne okvare za motnje mišičnih funkcij se glede na velik razpon določi analogno
okvari funkcij živčnega sistema in sklepov.
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V. SRCE IN PLJUČA
A. SRCE
1. Okvara srčne funkcije:
a. iztisni delež levega prekata 41 % do 50 %

60 %

b. iztisni delež levega prekata 31 % do 40 %

70 %

c. iztisni delež levega prekata 21 % do 30 %

80 %

d. iztisni delež levega prekata 11 % do 20 %

90 %

e. iztisni delež levega prekata 10 %

100 %

Iztisni delež se določi na podlagi ultrazvočne ali magnetnoresonančne preiskave srca ali
scintigrafije srca ‐ izmerjeno vsaj dvakrat v najmanj treh mesecih.
Pri ugotovljeni porabi kisika 12 do 18 ml/kg/min se telesni okvari zaradi okvare srčne funkcije
doda 10 %.
Pri ugotovljeni porabi kisika manj kot 12 ml/kg/min se telesni okvari zaradi okvare srčne funkcije
doda 20 %.
Poraba kisika se izmeri direktno (CES) ali indirektno (CEM).
Pri odpovedi desnega prekata z ugotovljenim longitudinalnim gibanjem trikuspidalnega obroča
(TAPSE) manj kot 18 mm se telesni okvari zaradi okvare srčne funkcije doda 30 %.
2. Vstavljen srčni vzpodbujevalnik ali resinhronizacijski vzpodbujevalnik ali
implantabilni kardioverter defibrilator

30 %

3. Transplantacija srca

100 %

B. PLJUČA
Motnja pljučne funkcije pomeni trajno zmanjšanje respiratorne in/ali ventilatorne pljučne
funkcije, izmerjene s katerimkoli od navedenih parametrov.
Upoštevajo se tudi difuzijska kapaciteta pljuč, plinska analiza krvi, ergospirometrija in ultrazvok
srca.
PARAMETRI IN STOPNJE MOTNJE PLJUČNE FUNKCIJE:
Parameter

Lažja motnja v %

Srednje težka motnja v % Težka motnja v %

FVC

60 do 80

40 do 59

< 40 %

FEV 1

60 do 80

40 do 59

< 40 %

FEV 1/FVC

60 do 80

40 do 59

< 40 %

1. Trajno zmanjšanje pljučne funkcije težke stopnje:
a. brez znakov obremenitve desnega srca

50 %

b. ventilatorna insuficienca z obremenitvijo desnega srca lažje stopnje

60 %

Obremenitev desnega srca lažje stopnje na osnovi sprememb v EKG brez pljučne hipertenzije.
c. ventilatorna insuficienca z obremenitvijo desnega srca težje stopnje

70 %
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Obremenitev desnega srca težje stopnje na osnovi sprememb v EKG in z ugotovljeno pljučno
hipertenzijo.
d. globalna manifestna respiratorna insuficienca z obremenitvijo desnega
90 %
srca
2. Izguba enega pljučnega krila:
a. brez sprememb na nasprotni strani prsnega koša in brez znakov
obremenitve desnega srca
b. s spremembami na nasprotni strani prsnega koša ali z okvaro
respiratorne funkcije težke stopnje in z znaki obremenitve desnega dela
srca

60 %
80 % ‐ 100 %

3. Izguba enega ali dveh pljučnih režnjev:
a. z okvaro respiratorne funkcije srednje stopnje

30 % ‐ 60 %

b. z okvaro respiratorne funkcije težke stopnje

70 % ‐ 90 %

4. Trajno zdravljenje s kisikom

100 %

5. Transplantacija pljuč

100%

VI. ZGORNJI UD
A. IZGUBA
Izguba celega zgornjega uda z deli lopatice in ključnice ter lahko še dela
90 %
prsnega koša.
2. Popolna izguba zgornjega uda v rami ali
izguba zgornjega uda v nadlaktu s krnom, ki je krajši od 14 cm, izmerjeno od
akromiona, ali s krnom, neprimernim za protezo, ali
80 %
izguba zgornjega uda v nadlaktu ali komolcu z nepregibnostjo ali s
kontrakturo ramenskega sklepa v neugodnem položaju
Za protezo neprimeren je krn, na katerem obstajajo trofične spremembe, stalne otekline,
razjede, fistule, boleči nevrinomi, deformacije krna, velike brazgotine in ekstremna atrofija
mišic.
Neugoden položaj ramenskega sklepa je abdukcija nad 70°, addukcija pod 60°, antefleksija nad 20°
ali retrofleksija.
1.

3.

Izguba zgornjega uda v podlakti ali komolcu z dobrim krnom in funkcionalno
pravilnim ramenskim sklepom ali
izguba zgornjega uda v podlakti s krnom, krajšim od 10 cm (merjeno od
olekranona), ali s krnom, neprimernim za protezo, ali
izguba zgornjega uda v podlakti z nepregibnostjo ali kontrakturo ramenskega
ali komolčnega sklepa v neugodnem položaju

70 %

Neugoden položaj komolčnega sklepa je položaj, ko je komolec v iztegnjenem položaju ali pod
kotom, večjim od 120°ali manjšim od 90°.
4.

Izguba zgornjega uda v podlaktu z dobrim krnom in funkcionalno pravilnim
ramenskim in komolčnim sklepom

60 %

5.

Izguba vseh prstov

100 %

6.

Izguba devetih (9) prstov

90 %
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7.

Izguba osmih (8) prstov

80 %

8.

Izguba pesti ali vseh prstov ene roke

50 %

9.

Izguba obeh palcev

50 %

10. Izguba prstov ene roke:

a. izguba štirih prstov ene roke z ohranjenim palcem

40 %

b. izguba palca, kazalca in kateregakoli drugega prsta na eni roki

40 %

c. izguba palca in prve metakarpalne kosti

40 %

d. izguba palca in kazalca na eni roki

40 %

e. izguba palca in katerihkoli dveh prstov na eni roki, razen kazalca

40 %

f.

40 %

izguba kazalca in katerihkoli dveh prstov na eni roki, razen palca

g. izguba palca na eni roki

30 %

h. izguba palca in kateregakoli prsta na eni roki, razen kazalca

30 %

i.

izguba kazalca in kateregakoli prsta na eni roki, razen palca

30 %

j.

izguba sredinca, prstanca in mezinca na eni roki

30 %

11. Izguba prstnih členkov:

a. izguba enega prstnega členka na palcu in po dveh prstnih členkov na
štirih prstih ene roke

40 %

b. izguba enega prstnega členka na palcu, po dveh prstnih členkov na
kazalcu in dveh prstnih členkov na katerihkoli dveh prstih ene roke

40 %

c. izguba enega prstnega členka na palcu in po dveh prstnih členkov na
sredincu, prstancu in mezincu ene roke

30 %

d. izguba po dveh prstnih členkov na vseh štirih prstih ene roke, razen
na palcu

30 %

e. izguba devetih prstnih členkov na prstih ene ali obeh rok

30 %

Za vsako nadaljnjo izgubo treh prstnih členkov na prstih rok se doda 10 %.
Določba 11. e točke tega poglavja se uporablja samo za izgubo prstnih členkov ali prstov rok, ki
niso zajeti v drugih točkah tega poglavja.
Šteje se, da je prstni členek izgubljen, če je njegov krn krajši od polovice.
Šteje se, da je prst izgubljen, če je krn proksimalnega prstnega členka krajši od polovice.

B. FUNKCIJSKE MOTNJE
1. Motnje ramenskega sklepa:
a. nepregibnost ramenskega sklepa v ugodnem položaju

30 %

b. nepregibnost ramenskega sklepa v neugodnem položaju

40 %

Ramenski sklep jev ugodnem položaju v abdukciji od 30° do 70° z antefleksijo do 20°.
Neugoden položaj je abdukcija nad 70°, addukcija ali retrofleksija.
c. kontraktura ramenskega sklepa, pri čemer je ohranjena abdukcija pod
30 %
horizontalo
d. stanje po artroplastiki ramena

30 %
9
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e. nereponiran izpah v ramenskem sklepu z omejitvijo funkcije

40 %

f.

40 %

ohlapen ramenski sklep

2. Pseudoartroza nadlahtnice

Stran

9625

50 %

3. Motnje komolčnega sklepa:
a. nepregibnost komolčnega sklepa v ugodnem položaju

30 %

b. nepregibnost komolčnega sklepa v neugodnem položaju

40 %

c. kontraktura komolčnega sklepa v neugodnem položaju

30 %

d. stanje po artroplastiki komolca

30 %

e. majav komolčni sklep

40 %

Komolčni sklep je v neugodnem položaju, če je komolec v iztegnjenem položaju ali v kotu,
večjem od 120° ali manjšem od 90°, ali podlaket v pronaciji ali supinaciji nad 50°.
4. Pseudoartroza podlahti:
a. če sta zajeti obe kosti

40 %

b. če je zajeta samo koželjnica

30 %

5. Nepregibnost zapestja:
a. v neugodnem položaju volarne fleksije

40 %

b. v neugodnem položaju dorzalne fleksije ali ulnarne ali radialne deviacije

30 %

c. v ugodnem položaju obeh sklepov

30 %

Zapestje je v neugodnem položaju, če znaša dorzalna fleksija nad 30° ali volarna fleksija nad 20°
ali radialna deviacija nad 20° ali ulnarna nad 30°.
Položaj zapestja je stopnjevan od ničelnega položaja kot začetnega.
Ničelni položaj je položaj roke v podaljšku osi podlahti.
6. Nepregibnost vseh metakarpofalangealnih in interfalangealnih sklepov od
drugega do petega prsta:
a. v ugodnem položaju na eni roki

30 %

b. v neugodnem položaju na eni roki

40 %

c. v neugodnem položaju na obeh rokah

70 %

Položaj roke je ugoden, če se lahko s palcem dotaknemo jagodic nepregibnih prstov.
7. Hujše kontrakture štirih prstov ali petih prstov, morebiti komplicirane z
ankilozo posameznih sklepov, po teži oziroma ohranjenosti globalne funkcije
roke:
a. na eni roki

30 % ‐ 40 %

b. na obeh rokah

50 % ‐ 70 %

Hujše kontrakture prstov so tiste, ki onemogočajo prijem predmetov s prsti.
8. Popolna neuporabnost celega zgornjega uda

80 %

Zadnja točka tega poglavja se uporablja samo v primerih, ki niso zajeti v točkah 1. do 7. tega
poglavja.
Sklep je nepregiben, če je nepregibnost popolna ali če je gibanje v skupnem obsegu možno samo
za 10°.
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Če so pri telesnih okvarah funkcijskih motenj zgornjih udov iz 1. do 8. točke hkrati podane tudi
znatne trofične spremembe ali stalne otekline, fistule, razjede ali boleči nevrinomi, se odstotek
telesne okvare poveča za 10 %.
Hujša kontraktura ali ankiloza prstov se šteje, kot da prsta ni, če hkrati ni kateregakoli prsta na eni
roki.
Če je na enem zgornjem udu več telesnih okvar po tem poglavju, skupen odstotek ne more biti
večji od odstotka za izgubo celega zgornjega uda.

VII. SPODNJI UD
A. IZGUBA
1.

Izguba spodnjega uda v kolku z izgubo dela medenice

90 %

Izguba spodnjega uda v kolku ali izguba spodnjega uda v stegnu, s krnom do
12 cm, merjeno od velikega trohantra, ali
izguba spodnjega uda v stegnu z nepregibnostjo ali kontrakturo kolčnega
80 %
sklepa v neugodnem položaju ali
izguba spodnjega uda v stegnu s krnom, ki ni primeren za protezo
Neugoden položaj kolčnega sklepa je nepregibnost fiksirana pod 160° fleksije, nad 10° abdukcije
ali addukcije, v zunanji ali notranji rotaciji.
3. Izguba spodnjega uda v stegnu s funkcijsko dobrim krnom in kolčnim
sklepom, ali
70 %
izguba spodnjega uda v kolenu s krnom, ki ni primeren za protezo, ali s
funkcijsko motnjo v kolčnem sklepu
4. Izguba spodnjega uda v kolenu s funkcijsko dobrim krnom in kolčnim sklepom
ali
izguba spodnjega uda v goleni z nepregibnostjo ali kontrakturo kolenskega ali
kolčnega sklepa ali
60 %
izguba spodnjega uda v goleni z neprimernim krnom ali krnom do 8 cm ali
izguba spodnjega uda v goleni s hudo nestabilnostjo kolenskega sklepa ali
hudo okvaro mišic, ki iztegujejo in krčijo koleno
2.

5.

Izguba obeh goleni s krnoma, ki nista primerna za protezo

100 %

6.

Izguba spodnjega uda v goleni s funkcijsko dobrim krnom ter kolenskim in
kolčnim sklepom

50 %

7.

Izguba noge v stopalu:
a. izguba noge v stopalu (Pirogov ali Chopart ali Syme) z neprimernim krnom 50 %
b. izguba noge v stopalu (Pirogov ali Chopart ali Syme) s funkcijsko dobrim
krnom

40 %

c. izguba noge v stopalu (Lisfranc) z neprimernim krnom

40 %

Krn stopala je neprimeren, če so na njem trofične spremembe, stalne otekline, razjede, fistule,
boleči nevrinomi in brazgotine.

B. FUNKCIJSKE MOTNJE
1. Motnje kolčnega sklepa:
a. nepregibnost kolčnega sklepa v ugodnem položaju

40 %

b. nepregibnost kolčnega sklepa v neugodnem položaju

50 % ‐ 70 %
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Položaj kolčnega sklepa je neugoden pod 20° in nad 40° fleksije, nad 10° abdukcije ali addukcije, v
notranji ali zunanji rotaciji.
c. omejena gibljivost kolčnega sklepa

30 % ‐ 50 %

Če je gibljivost kolčnega sklepa zmanjšana za 1/3 normalne gibljivosti v vseh smereh, znaša
telesna okvara 30 %,
če je gibljivost kolčnega sklepa zmanjšana za polovico v vseh smereh, znaša telesna okvara 40 %,
če je gibljivost kolčnega sklepa zmanjšana za več kot polovico normalne gibljivosti v vseh smereh,
znaša telesna okvara 50 %.
d. stanje po artroplastiki kolka

30 %

e. resekcija kolčnega sklepa

60 %

f.

prirojen izpah kolka ali težka displazija ali težka oblika Perthesove bolezni 50 %

2. Pseudartroza stegnenice:
a. vratu stegnenice

60 %

b. drugi deli stegnenice

50 %

3. Motnje kolenskega sklepa:
a. nepregibnost kolenskega sklepa v ugodnem položaju

30 %

Položaj kolenskega sklepa je ugoden, če je koleno v fleksiji 5° do 20°.
b. nepregibnost kolenskega sklepa v neugodnem položaju

40 % ‐ 60 %

Za nepregibnost kolenskega sklepa v iztegnjenem položaju ali v kotu od 20° do 60° znaša
telesna okvara 40 %,
za nepregibnost kolena v kotu od 60° do 90° znaša telesna okvara 50 %,
za nepregibnost kolena v kotu nad 90° znaša telesna okvara 60 %.
c. omejena gibljivost kolenskega sklepa (ekstenzija zaostaja za najmanj
20°, fleksija je manj kot 90°)

30 %

d. stanje po artroplastiki kolena

30 %

e. ohlapnost kolenskega sklepa zaradi strganja prednje in zadnje križne vezi
40 %
ali varus ali valgus nad 15° ali hiperekstenzija kolena 15° ali več
4. Pseudoartroza goleni (golenice ali obeh kosti)

50 %

5. Slabo zraščen zlom goleni z deformacijo stopala, atrofijo mišic ali oteklino

30 % ‐ 40 %

6. Skrajšanje spodnjega uda (absolutno):
a. od 4 cm do 7 cm

30 %

b. več kot 7 cm do 12 cm

40 %

c. več kot 12 cm

60 %

7. Nepregibnost skočnih sklepov:
a. v ugodnem položaju

30 %

b. v neugodnem položaju

40 %

Položaj nepregibnosti skočnih sklepov je ugoden, če je stopalo v plantarni fleksiji od 5° do 10°, v
srednjem položaju inverzije in everzije.
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8. Deformacija stopala ali posledica preloma kosti gležnja, petnice, nartnih ali
stopalnih kosti

30 % ‐ 40 %

9. Stanje po artroplastiki skočnega sklepa

30 %

10. Kronični osteomielitis s fistulo ali s funkcijskimi motnjami

30 % ‐ 40 %

11. Popolna neuporabnost spodnjega uda

80 %

Ta določba se uporablja, kadar ugotovljena motnja funkcije spodnjega uda ni določena v kakšni
drugi točki tega seznama.
12. Otrdelost sklepov prstov enega stopala v neugodnem položaju

30 %

Položaj je neugoden, če je plantarna fleksija v osnovnem sklepu večja od 10°.
13. Motnje cirkulacije v nogi s pojavi, ki zaradi njih nastanejo

30 % ‐ 40 %

Ta določba se uporablja za bolezni ožilja in za motnje cirkulacije trajnega značaja, ki občutno
otežujejo funkcijo, da se dlje časa stoji ali hodi (endarteritis obliterans, tromboflebitis ali
posttrombotski sindrom z oteklino ali razjedami, kompresivni pojavi pri anevrizmah, elefantiaza,
KRBS tipa I kot trajna posledica ter stanja po velikih opeklinah).
Če so pri funkcijskih motnjah telesnih okvar spodnjih okončin iz 1. do 12. točke hkrati tudi
precejšnje trofične spremembe, stalne otekline, fistule, razjede ali boleči nevrinomi, se odstotek
telesne okvare poveča za 10 %.
Če je na eni nogi več telesnih okvar, skupni odstotek ne more presegati odstotka za
amputacijo.
Sklep je nepregiben, če je nepregibnost popolna ali če je gibanje v skupnem obsegu možno samo
za 10°.

VIII. HRBTENICA
1.

Izguba funkcije posameznega dinamičnega vertebralnega segmenta:
a. popolna izguba funkcije enega segmenta cervikalne regije

30 %

Pri popolni izgubi funkcije vsakega naslednjega dinamičnega vertebralnega segmenta cervikalnega
dela hrbtenice se odstotek telesne okvare poveča za 10%.
b. povečana torakalna kifoza (nad 55°)

30 %

c. popolna izguba funkcije enega segmenta lumbalne regije

30 %

Pri popolni izgubi funkcije vsakega naslednjega dinamičnega vertebralnega segmenta lumbalnega
dela hrbtenice se odstotek telesne okvare poveča za 10%.
Za popolno izgubo funkcije šteje tudi nestabilni segment hrbtenice s premikom vretenca za več
kot 3 mm ali izrazita spinalna stenoza.
2.

Skoliotična deformacija hrbtenice s kotom po Cobbu:
a. od 30° do 39°

30 %

b. od 40° do 59°

40 %

c. nad 60°

50 %
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3.

Zdrs vretenca (spondilolisteza) s premikom najmanj za ¼ širine vretenca in z
zoženjem medvretenčne ploščice za ½

30 %

4.

Zlom vretenca z znižano višino telesa vretenca za več kot ½ ali z znižano višino
telesa vretenca za manj kot ½, prizadeta pa je tudi medvretenčna ploščica

30 %

Stran

9629

IX. PREBAVNI ORGANI
A. POŽIRALNIK
1. Motnje prehodnosti požiralnika:
a. z vplivom na stanje prehranjenosti, ITM manj kot 18,5

40 %

b. z vplivom na stanje prehranjenosti, ITM manj kot 18,5, in z občasnimi
aspiracijami

50 %

c. z vplivom na stanje prehranjenosti, ITM manj kot 18,5, in s pogostimi
aspiracijami

60 %

2. Refluksna bolezen požiralnika (krožno potekajoče erozije v terminalnem
delu požiralnika ali ulceracije z vnetnimi spremembami ali ireverzibilni stadij
brazgotin brez vnetnih sprememb)

40 %

3. Resekcije požiralnika:
a. brez motenj požiranja

50 %

b. z motnjami požiranja

60 %

c. z motnjami požiranja in vplivom na stanje prehranjenosti z ITM manj
kot 18,5

70 %

B. ŽELODEC
1. Kronična recidivantna želodčna razjeda ali razjeda na dvanajstniku s
pogostimi recidivi in vplivom na stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5

40 %

2. Resekcije želodca:
a. delna resekcija z motnjami splošnega stanja in vplivom na stanje
60 %
prehranjenosti z ITM manj kot 18,5
b. popolna resekcija želodca s funkcijskimi motnjami (Dumping sindrom ali
ulcus pepticum jejunum ali hujša stopnja anemije ‐ Hb pod 70 g/l) ali
80 %
subtotalna resekcija z razširjeno limfadenektomijo
3. Trajna gastrostoma:
a. brez motenj splošnega stanja

50 %

b. z motnjami splošnega stanja in z vplivom na stanje
prehranjenosti z ITM manj kot 18,5

70 %

C. ČREVESJE
1. Resekcije črevesja
a. delna resekcija tankega črevesa z motnjami splošnega stanja in vplivom
na stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5

60 %

b. delna resekcija debelega črevesa z motnjami splošnega stanja in vplivom
50 %
na stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5
c. popolna kolektomija

80 %
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2. Kronične okvare črevesja s kroničnimi spremembami sluznice:
a. vsakodnevne diareje ter vpliv na splošno stanje in stanje prehranjenosti
z ITM manj kot 18,5

40 %

b. vsakodnevne in tudi nočne diareje ter vpliv na splošno stanje in stanje
prehranjenosti z ITM manj kot 18,5

50 %

c. vsakodnevne in tudi nočne diareje ter vpliv na splošno stanje in stanje
prehranjenosti z ITM manj kot 18,5, prisotna anemija

60 %

d. vsakodnevne in tudi nočne diareje ter vpliv na splošno stanje in stanje
prehranjenosti z ITM manj kot 18,5, prisotna anemija,
izven črevesne manifestacije in/ali izguba funkcije analnega sfinktra

80 %

3. Zrast potrebušnice s pogostimi zaporami črevesja

50 %

4. Fistule danke s stalnim izločanjem, ki jih ni možno kirurško odstraniti

30 %

5. Izguba funkcije analnega sfinktra:
a. brez prolapsa črevesja

40 %

b. brez prolapsa črevesja s potrebo po nošenju vložka ali podloge

50 %

c. s prolapsom črevesja

60 %

6. Trajne stome prebavil:
a. ileostoma

90 %

b. kolostoma

80 %

c. perkutana biliarna stoma

80 %

D. JETRA
1. Kronični hepatitis:
a. izraziti klinični znaki, zmerna replikacija virusa (pod 2000), stalna
protivirusna terapija, vrednost AST/ALT od tri‐ do šestkratnika zgornje
meje referenčne vrednosti
b. izraziti klinični znaki, visoka replikacija virusa (nad 2000), stalna
protivirusna terapija, vrednost AST/ALT višja od šestkratnika zgornje
meje referenčne vrednosti, stranski učinki terapije , elastometrija 3,4

40 %

50 %

2. Jetrna ciroza:
a. dekompenzirana, s hipertenzivno gastropatijo

50 %

b. dekompenzirana, s portalno hipertenzijo in malimi varicami požiralnika

60 %

c. dekompenzirana, s portalno hipertenzijo in velikimi varicami požiralnika

70 %

d. dekompenzirana, s portalno hipertenzijo, velikimi varicami požiralnika
in ascitesom

80 %

e. dekompenzirana, s portalno hipertenzijo, velikimi varicami požiralnika,
ascitesom in hipersplenizmom

90 %

f.

dekompenzirana, s portalno hipertenzijo, velikimi varicami požiralnika,
ascitesom, hipersplenizmom in encefalopatijo

3. Transplantacija jeter

100 %
100 %

E. TREBUŠNA SLINAVKA
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1. Težja okvara ekskretorne funkcije:
a. zmerne težave ob optimiziranem zdravljenju z zdravili in vplivom na
splošno stanje ter stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5

60 %

b. izrazite težave kljub optimiziranem zdravljenju z zdravili, prisotnim
beljakovinskim in vitaminskim deficitom ter vplivom na splošno stanje in 80 %
stanje prehranjenosti z ITM manj kot 18,5
2. Transplantacija trebušne slinavke

100 %

F. KILE TREBUŠNE STENE
1. z izrazitimi zapleti, recidivnimi črevesnimi zaporami ali večjimi zapleti zaradi
premika organov

40 %

2. z recidivnimi črevesnimi zaporami, večkrat operirane, brez trajnega uspeha

50 %

X. UROGENITALNI ORGANI
A. SEČNI ORGANI
1. Izguba ali odsotnost ene ledvice po prilagoditvi ali popolna izguba funkcije
ledvice z normalno funkcijo druge ledvice
2. Izguba ali odsotnost ene ledvice in funkcijska okvara druge ledvice, če je
vrednost očistka kreatinina:

30 %

a. 0,83 ml/s

40 %

b. 0,67 ‐ 0,82 ml/s

50 %

c. 0,50 ‐ 0,66 ml/s

60 %

d. 0,33 ‐ 0,49 ml/s

70 %

e. 0,25 ‐ 0,32 ml/s

80 %

f.

90 %

0,17 ‐ 0,24 ml/s

g. 0,00 ‐ 0,16 ml/s

100 %

3. Hujša funkcijska okvara obeh ledvic, če je vrednost očistka kreatinina:
a. 0,50 ml/s

60 %

b. 0,33 ‐ 0,49 ml/s

70 %

c. 0,25 ‐ 0,32 ml/s

80 %

d. 0,17 ‐ 0,24 ml/s

90 %

e. 0,00 ‐ 0,16 ml/s

100 %

Očistek kreatinina se izračuna po Cockroft‐Gaultovi formuli.
4. Dializa, transplantacija ledvice ali odstranitev obeh ledvic

100 %

5. Umetne odprtine sečil
(nefrostoma, cistostoma, ureterostoma, uretrostoma)

70 %

6. Resekcija sečnega mehurja:
a. s suho urostomo

70 %
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b. z mokro urostomo

90 %

7. Popolna in stalna inkontinenca urina

60 %

8. Kronično vnetje s trajnim skrčenjem mehurja, zmogljivost do 50 cm3

50 %

9. Oteženo uriniranje s potrebo po redni kateterizaciji ali s trajnim urinskim
katetrom

50 %

10. Trajne in inoperabilne fistule na mehurju s stalnim močenjem

70 %

B. GENITALNI ORGANI
1. Izguba večjega dela ali vsega penisa

50 %

2. Izguba obeh testisov ali izguba funkcije testisov zaradi obsevanja, hormonske
kastracije, genetske okvare :
a. pri moških nad 50 let starosti

30 %

b. pri moških do 50 let starosti

50 %

3. Trajna impotenca kot posledica operativnega posega pri moških do 50 let
starosti

30 %

4. Popolna odstranitev prostate s stalno inkontinenco urina

70 %

5. Izguba obeh jajčnikov ali izguba funkcije jajčnikov zaradi obsevanja, zdravljenja,
kot npr. z LHRH agonisti, genetske okvare:
a. pri ženskah nad 50 let starosti

30 %

b. pri ženskah do 50 let starosti

50 %

6. Obojestranska tubektomija pri ženskah do 50 let starosti

30 %

7. Izguba maternice:
a. popolna histerektomija pri ženskah nad 50 let starosti

40 %

b. popolna histerektomija pri ženskah do 50 let starosti

50 %

c. supracervikalna histerektomija pri ženskah do 50 let

30 %

8. Izguba obeh jajčnikov in maternice ali izguba funkcije jajčnikov in maternice
zaradi obsevanja, zdravljenja (kot npr. z LHRH agonisti), genetske okvare:
a. pri ženskah nad 50 let starosti

40 %

b. pri ženskah do 50 let starosti

60 %

9. Resekcije dojke z ali brez rekonstrukcije:
a. delna resekcija in biopsija varovalnih bezgavk ali
mastektomija z ali brez biopsije varovalnih bezgavk, enostransko

30 %

b. delna resekcija in odstranitev pazdušnih bezgavk ali
radikalna mastektomija, enostransko

40 %

c. delna resekcija ene dojke in biopsija varovalnih bezgavk ter
mastektomija druge dojke z ali brez biopsije varovalnih bezgavk ali
mastektomija obeh dojk z ali brez biopsije varovalnih bezgavk
d. delna resekcija in odstranitev pazdušnih bezgavk ali
radikalna mastektomija ene dojke in mastektomija druge dojke z ali
brez biopsije varovalnih bezgavk
e. radikalna mastektomija obeh dojk

50 %

60 %
70 %
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XI. KOŽA
1. Srednje težke, razširjene oblike bolezni

30 % ‐ 40 %

30 %: Ob daljšem trajnem nastopu; pretežno omejeno obolenje s prizadetostjo funkcionalnih
sposobnosti, dolgotrajno kljub primernemu zdravljenju, recidivno.
Atopični dermatitis ob večletnem trajanju.
Rozacea, rinofima ‐ močnejša razširjenost, deformacijski učinek.
Akne težje stopnje s posamičnimi abscesi in fistulami ter lokalno pogojenimi posledicami.
40 %: Atopični dermatitis z generaliziranimi kožnimi pojavi in zlasti s prizadetostjo obraza.
Posledice opeklin kože obraza, vratu in telesa, ki povzročajo skaženost in funkcionalne
motnje ‐ lažja oblika.
2. Težke, trajne razširjene oblike bolezni z močno prizadetostjo funkcionalnih
50 % ‐ 80 %
sposobnosti, nujnostjo zdravljenja, lokalizirano na eksponiranih mestih, z
deformacijami
Posledice opeklin kože obraza, vratu in telesa, ki povzročajo skaženost in funkcionalne
motnje ‐ težja oblika.
Stopnja telesne okvare se določi glede na obseg in resnost sprememb.

SEŠTEVANJE TELESNIH OKVAR
Če obstajata dve ali več telesnih okvar, ki jih določa ta seznam, se skupni odstotek telesne okvare določi
tako, da se najvišji odstotek posamične telesne okvare poveča:
1. po 20 % za vsako nadaljnjo telesno okvaro, ki znaša 50 % ali več;
2. po 10 % za vsako nadaljnjo telesno okvaro, ki znaša 40 % ali 30 %.
Odstotek telesnih okvar organov na pare iz I. do X. poglavja tega sezama se lahko poveča za
10 %, če za posamezne okvare teh organov s tem seznamom ni določen poseben odstotek.
Parni organi so veliki sklepi zgornjih in spodnjih udov.
Skupni odstotek telesne okvare, določen po 1. in 2. točki, ne sme presegati 100 %.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3259.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Grosuplje

Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,
65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) ter soglasja Agencije za energijo št. 211-24/2021/19 z dne 21. 9. 2021, družba
Javno podjetje energetika Ljubljana d.o.o, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Grosuplje
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Grosuplje, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo od 15. oktobra do 31. decembra 2021 glede na odjemno skupino na mesec znašajo:

CDKi

Odjemna skupina
Zakupljena zmogljivost

Enota

[kWh/leto]

CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

0–2 000
2 001–5 000
5 001–15 000
15 001–25 000
25 001–50 000
50 001–100 000
100 001–300 000
300 001–800 000
800 001–1 300 000
1 300 001–2 000 000
2 000 001–6 000 000
6 000 001–10 000 000
10 000 001–50 000 000
50 000 001–150 000 000
Nad 150 000 000

Pavšal
(CFPi)
[EUR]
brez DDV z DDV
5,2226
5,2226
7,5440
7,5440
17,4326
42,3362
99,6146

6,3716
6,3716
9,2037
9,2037
21,2678
51,6502
121,5298

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
Moč
Zmogljivost
(CFMi)
(CFZi)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
brez DDV z DDV brez DDV
z DDV

0,4150
0,4150
0,4150

0,5063
0,5063
0,5063
0,07562
0,07562
0,07562
0,07451
0,07451
0,04910
0,04688

0,09226
0,09226
0,09226
0,09090
0,09090
0,05990
0,05719

Poraba
(CVPi)
[EUR/kWh]
brez DDV z DDV
0,04326 0,05278
0,01977 0,02412
0,01977 0,02412
0,01852 0,02259
0,01852 0,02259
0,01548 0,01889
0,01548 0,01889
0,01547 0,01887
0,01221 0,01490
0,01221 0,01490
0,01221 0,01490
0,01213 0,01480
0,01213 0,01480
0,00880 0,01074
0,00799 0,00975

3. člen
Tarifne postavke za meritve od 15. oktobra do 31. decembra 2021 na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne
naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu
s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni
lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje,
umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave

[EUR]
brez DDV

z DDV

VL

1,6211

1,9778

VU

1,2941

1,5788

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.
Št. OM AE/1/2021
Ljubljana, dne 27. septembra 2021
EVA 2021-2430-0130

Št.

Popravek Spremembe Statuta Univerze
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB
in naslednji) objavljam

POPRAVEK
Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
Pri spremembi Statuta Univerze v Ljubljani, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021 se v preambuli
popravi datum sprejetja dokumenta na Upravnem odboru Univerze v Ljubljani, tako da se celotna preambula pravilno glasi:
»V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter
na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12

NAZIV
Vlečna naprava Tracel TU 16
Snežna freza
Stoli
Pomivalni stroj
Računalnik SHUTTLE 5
Baterijsko kombinirano kladivo s svedri
Skidata bercodeticket 6 kos
Snežn freza
Transportna vrv IHR UEICHE
Odkopna oprema
Snežna freza Honda
Ročna radijska postaja IMPRES SI-LION
PVC vhodna vrata
Motorne sani Yamaha
Klima Sinclair ASH
Ledomat
Varnostna grupa Safeline 3.1. z opremo
Ostala oprema stoli, mize
UV dezinfekator MPMX ECO RS
Računalniški sistem prodaje kart
Motorna žaga kosa
Tehnološka oprema
Induk.senzor
Mize-18, Stoli-70
Hidravlična stiskalnica Mamut
Vročevodni visokotlačni aparat

9635

Prof. dr. Gregor Majdič
predsednik Senata UL
rektor UL

3261.

3260.
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– 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 21. 9. 2021
in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 30. 9. 2021
sprejela naslednjo«

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
zakoniti zastopnik
direktor
Samo Lozej

POPRAVKI
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Popravek Odloka o preoblikovanju Javnega
zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.

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, 60/17
– ZPVPJN-B), izdajam

POPRAVEK
Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda
Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.
Drugi odstavek 12. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o. (Uradni list RS,
št. 97/20) pove, da je podrobnejši opis premoženja, ki je predmet stvarnega vložka, vključno z računovodskimi izkazi, priloga
temu odloku. Ker ta priloga ob objavi odloka ni bila objavljena,
se objavlja kot popravek odloka s spodnjo tabelo.
Stvarni vložek Občine Bovec v osnovni kapital Sončnega
Kanina d.o.o. na 1. 5. 2021

NV
1.638,46
11.484,03
5.992,48
1.203,75
1.581,30
2.205,92
1.089,47
7.784,30
2.796,52
1.045,33
13.023,98
438,46
2.314,06
11.332,48
776,91
1.081,67
8.341,87
710,71
2.710,00
66.311,51
1.398,15
20.215,93
799,54
9.369,78
2.627,30
1.620,00

PV
1.283,46
8.613,03
4.394,48
882,75
1.423,30
1.580,92
744,47
4.800,30
1.724,52
457,33
5.697,98
248,46
1.081,06
8.310,48
271,91
432,67
1.598,87
710,71
2.168,00
11.604,51
396,15
2.863,93
226,54
2.654,78
350,30
216,00

SV
355,00
2.871,00
1.598,00
321,00
158,00
625,00
345,00
2.984,00
1.072,00
588,00
7.326,00
190,00
1.233,00
3.022,00
505,00
649,00
6.743,00
0,00
542,00
54.707,00
1.002,00
17.352,00
573,00
6.715,00
2.277,00
1.404,00
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Pro-cook II konvektomat F1-611 i+
Telefon Apple Iphone 11
Defibrilator
Garnitura orodja za servis UNIOR art 1012A
Garnitura orodja za servis UNIOR art 1012A
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00032
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00042
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00043
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00050
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00062
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00099
Snemalnik NVR TC NR1008M7-P2 POE /8X, ser.št.: 474541B5173A00001
z notranjim diskom 3,5'' SATA, 2000GB, ser WMC4M0F61J9H
UPS postaja NETYS RT1700
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00051
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00055
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00072
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00081
IP kamera TC-NC9100S3E 2Mp IR30 2,8-, ser 474050B4532A00084
Snemalnik NVR TC NR1016M7-P2 POE /8X, z notranjim diskom 3,5'' SATA,
2000GB, ser WMC4M0HA6NVE
Komunikacijska omarica 19'' CZ 6060 12HE
UPS postaja NETYS RT1700
Potopna črpalka Dreno AM.40/2/110/C.218, tlačna cev PEHD, alkaten spojka,
objemke
Zapornica s ključavnico na gozdni vlaki Rižca
Premični diesel agregat Pramac ES8000, 7kVA/3,5kVA Honda GX390
Voziček za transport baterij
Diesel agregat TRM s kovinsko omarico Rittl
Komunikacijska omarica 19'' CZ 6040 6HE
Snemalnik HIKVISION NVR-DS-7608NI/E2/8P/A, ser št. 544219597
s trdim diskom 2TB
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618054
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618126
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618074
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 5396181067
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034893
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034904
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034887
Komunikacijska omarica 19'' CZ 6060 12HE
UPS postaja NETYS PR RT1700
Snemalnik HIKVISION NVR-DS-7608NI/E2/8P/A, ser št. 507597292
s trdim diskom 2TB
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618351
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618113
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618178
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618320
IP kamera HIKVISION DS-2CD2632F-I, ser št. 539618073
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034910
IP kamera HIKVISION DS-2CD2642FWD-ISZ, ser št. 617034877
Kompresor batni NUAIR RC 2/24 CM2 Mercure CE lot: 319901
Repetitor VHF 19'' 136-174 MHz
DP 1400 VHF analogna ročna, radijska postaja Motorola, 16 kanalov, 5W,
z baterijo 1400mAh NiMH – 18 kos
Žični poteg 3200 kg
Merilnik sile Axis FBC 50K do 50kN, d=10N, 1000Hz z zunanjo merilno celico
Snemalnik HIKVISION NVR-DS-7616NI/E2/8P/A, ser št. 600249349
s trdim diskom 2TB
IP kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I, ser št. 653736827
IP kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I, ser št. 653737008
IP kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I, ser št. 521276452
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5.855,00
1.051,51
520,00
746,64
746,64
345,33
340,09
340,09
334,86
329,63
329,63

1.171,00
350,51
500,00
380,79
380,79
176,12
173,45
173,45
170,78
168,11
168,11

4.684,00
701,00
20,00
365,85
365,85
169,21
166,65
166,65
164,08
161,52
161,52

758,67
627,87
340,09
350,56
334,86
345,33
340,09

386,92
320,21
173,45
178,78
170,78
176,12
173,45

371,75
307,65
166,65
171,77
164,08
169,21
166,65

758,67
340,09
627,87

386,92
173,45
320,21

371,75
166,65
307,65

737,74
497,06
899,94
899,94
15.837,95
224,99

376,25
253,50
458,97
458,97
8.077,35
114,74

361,49
243,56
440,97
440,97
7.760,60
110,24

664,49
251,15
251,15
251,15
251,15
272,08
272,08
272,08
340,09
303,47

338,89
128,09
128,09
128,09
128,09
138,76
138,76
138,76
173,45
154,77

325,60
123,06
123,06
123,06
123,06
133,32
133,32
133,32
166,65
148,70

669,72
261,61
261,61
261,61
261,61
261,61
272,08
272,08
62,79
1.072,61

341,56
133,42
133,42
133,42
133,42
133,42
138,76
138,76
30,14
514,85

328,16
128,19
128,19
128,19
128,19
128,19
133,32
133,32
32,65
557,76

2.720,76
183,13
541,54

1.251,55
87,90
249,11

1.469,21
95,23
292,43

1.229,57
444,74
444,74
444,74

576,06
208,36
208,36
208,36

653,52
236,38
236,38
236,38
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IP kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I, ser št. 588875785
IP kamera HIKVISION DS-2CD2742FWD-I, ser št. 615888770
IP kamera HIKVISION DS-2CD2742FWD-I, ser št. 615888748
Monitor 21,5'' AOC
Televizor Sony KDL55W755CB led z nosilcem
Tuš kontejner
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444,74
465,67
465,67
272,08
413,35
4.631,20
234.243,19

208,36
218,17
218,17
127,47
198,39
0,00
87.937,23
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236,38
247,50
247,50
144,61
214,96
4.631,20
146.305,95

Št. 007-02/2020-2
Bovec, dne 1. oktobra 2021
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

3262.

Popravek Odloka o upravljanju žičniških
naprav na smučišču Kanin in prevozu
potnikov s krožno kabinsko žičnico

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, 60/17
– ZPVPJN-B), izdajam

POPRAVEK
Odloka o upravljanju žičniških naprav
na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno
kabinsko žičnico
1. člen
Prvi odstavek 9. člena Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko
žičnico (Uradni list RS, št. 97/20) govori o predmetu koncesije,
pri čemer navaja, da Priloga 1 tega odloka podrobneje evidentira celovito infrastrukturo na smučišču Kanin, ki je predmet
koncesije.
Ker ta priloga ob objavi odloka ni bila objavljena, se objavlja kot popravek odloka s spodnjo tabelo.
INSTRASTRUKTURA NA SMUČIŠČU KANIN, KI JE PREDMET KONCESIJE

I.

NEPREMIČNINE

enota mere
kos

1 postaja A s skladiščem in WC-ji

1

2 postaja B s skladiščem eksploziva

1

3 postaja C

1

4 postaja D
s skladiščem znakov, skladiščem goriva in vodohramom

1

5 postaja Sedlo

1

6 restavracija Prestreljenik
s postajo prve pomoči, garažo, prostori za osebje, prostori za smučarsko šolo, čistilno napravo,
vinsko kletjo in skladišči

1

7 Ski bum bar

1
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kos

1 krožno-kabinska žičnica Kanin, odsek A-B
v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec
in RS št. 2430-16-800001

1

2 krožno-kabinska žičnica Kanin, odsek B-C
v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec
in RS št. 3430-16-800002

1

3 krožno-kabinska žičnica Kanin, odsek C-D
v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec
in RS št. 3430-16-800003

1

4 trisedežnica Skripi
v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec
in RS št. 3430-16-800004

1

5 sedežnica Prevala
v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec
in RS št. 3430-16-800005

1

6 dvosedežnica Graben
v skladu z opredelitvijo točke 2.1 sklenjene koncesijske pogodbe med Občino Bovec
in RS št. 3430-16-800006

1

7 vlečnica Podi

1

8 ratrak

3

9 kontejner enojni

2

10 kontejner dvojni

1

11 Druga oprema po inventurnem popisu Občine Bovec

po popisu

2. člen
Prvi odstavek 10. člena Odloka o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko
žičnico (Uradni list RS, št. 97/20) govori o območju koncesije,
in sicer se ta izvaja na območju, ki obsega površino zemljišč,
navedenih v prilogi 2 tega odloka.
Ker priloga 2 ob objavi odloka ni bila objavljena, se objavlja kot popravek odloka v grafični obliki.

Št. 007-03/2020-2
Bovec, dne 1. oktobra 2021
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž
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Popravek Sklepa o ustanovitvi grajenega
javnega dobra št. 4/2021

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, 60/17
– ZPVPJN-B), izdajam

POPRAVEK
Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra
št. 4/2021
15. alinea I. točke Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega
dobra št. 4 / 2021 (Uradni list RS, št. 54/21, z dne 9. 4. 2021)
pravilno glasi:
»– parc. št. 1540/10, parc. št. 1540/19, parc. št. 1540/12,
parc. št. 1540/13 in parc. št. 252/14, vse k.o. 1312 – Pleterje;«.
Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 12. oktobra 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

Stran

9639
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Stran
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3175.

8

3258.
3176.

6
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3177.

7
3178.

DRŽAVNI ZBOR

Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem
zboru
Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri
Javni poziv za predlaganje kandidatov za osem
članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki jih
imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija

3179.
9403
9403

9406
3183.

VLADA

Uredba o koncesijah za rabo vode za odvzem
naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče,
Tolminke in Bače
Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij
o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi
Uredba o načinu izvajanja zakonitega zastopanja
mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave
mladoletnikov brez spremstva
Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji
državnih cest
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014–2020
Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v
čebelarstvu v letu 2021
Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske
ceste
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

9584

3259.
9591

3185.

9596

SODNI SVET

Odločba o prenehanju sodniške funkcije
Odločba o prenehanju sodniške funkcije
Odločba o prenehanju sodniške funkcije

9428
9428
9428
9428

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede na Državni
revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Akt o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
na visokošolskih zavodih
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Grosuplje
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za september 2021

9428

9429
9634
9431

OBČINE
9596
9603
9608
9613

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2021

3186.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Braslovče

3187.

9413

3192.

9417
9615
9417

3194.
3195.

3196.

9417

9417

9432

BREŽICE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje vzhod 2 za območje DPV 2
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Hudinje – HU-13-1
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni občini Celje
Odlok o imenovanju Singenske ulice v naselju
Celje
Odlok o spremembi Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Mestne občine Celje
Sklep št. 1/2021 o ugotovitvi javne koristi
v k.o. Teharje
Sklep št. 3/2021 o prenehanju statusa grajenega
javnega dobra

3193.
9414

Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene
storitve socialnega servisa celodnevne povezave
preko osebnega telefonskega alarma

3189.

3191.

9432

BREZOVICA

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju podžupanje Občine Brežice

3190.

9578

BRASLOVČE

3188.
9412

9413

AJDOVŠČINA

3244.

9614

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da 69., deseti, enajsti in
dvanajsti odstavek 74. člena, štirinajsti odstavek
77. člena ter 82. in 86. člen Zakona o varstvu okolja niso v neskladju z Ustavo

3184.

9589

MINISTRSTVA

Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na
virus SARS-CoV-2
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji financiranja zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov izvajalcem storitev na področju vzgoje, izobraževanja in znanosti
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in
naprave za omejevanje hitrosti
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah
in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi
in opremi vozil
Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe
za cestni potniški promet Slovenije
Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar
Odločba o prenehanju ustanove Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana
Odločba o soglasju k spremembam in dopolnitvam
Akta o ustanovitvi ustanove »USTANOVA FUNDACIJA BIT PLANOTA«

3180.
3181.
3182.

BANKA SLOVENIJE

Sklep
o
dajanju
zbirateljskih
kovancev
ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije v
prodajo in obtok

9433

CELJE

9434
9441
9447
9464
9464
9465
9465

CERKNO

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2021

9465

ČRNOMELJ

3197.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za
leto 2021

3198.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Krvavi Potok

9466

HRPELJE - KOZINA

9468
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3224.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje
- Kozina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske
javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina
Pravilnik o subvencioniranju obnov suhih zidov v
Občini Hrpelje - Kozina
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve Eurospin
Kozina

Št.
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9473

9476

9476
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3232.

3246.
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9503
9503

3234.
3235.

9504

3236.

9509
3237.
9512

9513
9523

3238.

3239.

9524

9524

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje
2016–2020
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Pivka

SEMIČ

Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Semič
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Semič za
leto 2021

3248.

9526
9526

9528

9579

9528

9529
9529
9580
9581

SEŽANA

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje na Lenivcu (del EUP SŽ-142)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Mali Medvejk (del EUP SŽ-03)
Odlok o poimenovanju in spremembah potekov ulic
na območju Ograd v Sežani ter ukinitvi ulice »Nova
pot« v Sežani
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Sežana
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2022

9530
9535
9546
9552
9553
9553

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta Tepanje (ID
2633)

9553

SODRAŽICA

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šmarje pri Jelšah
Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
2490 v naselju Pijovci (parc. št. 1226/1, 1226/7,
1226/8, 1226/11, k.o. Pijovci)
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

3243.

9525

PIVKA

3241.

9524

9525

MEDVODE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode

Odlok o pokopališkem redu na območju Občine
Sodražica

3242.

9641

MARIBOR

3240.

9523

LAŠKO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško –
SD OPN2

3231.

9497

KRANJ

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
(uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave
Mestne občine Kranj
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2131 STRAŽIŠČE
parcela 1259/9 (ID 7183631)
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2136 BREG
OB SAVI parcela 565/46 (ID 7185153)
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra
na nepremičnini katastrska občina 2100 KRANJ
parcela 879/48 (ID 6411150)

3245.

9478

KANAL

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
subvencioniranju nakupa malih komunalnh čistilnih
naprav na območju Občine Kanal ob Soči

Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega
podrobnega prostoskega načrta za prostorsko
ureditev skupnega pomena – center krožnega gospodarjenja Maribor-1 na Taboru (KROG Mb1 del
območja Ta 13 P in Ta 14 P)

3230.

9486
9492

LJUBLJANA

3229.

9478

9478

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Laško
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS
2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na
parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče
(1031)
Sklep o stanovanjski najemnini in uporabnini

9477
9477

Stran

3228.

9477

KAMNIK

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2021
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu KA-112
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno
Odlok o pokopališkem redu v Občini Kamnik
Odlok o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne
pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke
dejavnosti v Občini Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3
Sklep o lokacijski preveritvi za območje OPPN B15
Spodnji Alprem v enoti urejanja prostora KA-87
OPPN IG v Občini Kamnik za odstopanje od PIP
določenih z OPPN na zemljiščih parc. št. 1302/6,
1327/10, 1327/20 (del), 1327/8 (del), 1327/9 vse
k.o. 1908 Podgorje (identifikacijska št. PA: 2427)
Sklep o opustitvi javnega dobra

3227.

9474

IVANČNA GORICA

Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v
Krajevni skupnosti Višnja Gora
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora VGL-3c in OPR-6 v OPN Občine Ivančna
Gorica
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora STI-3 v OPN Občine Ivančna Gorica
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1507/3 k.o. 1823 Dob
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 866/3 k.o. 1819 Velike Pece

3226.
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9555

ŠMARJE PRI JELŠAH

9562

9578
9578

TREBNJE

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2021 – rebalans II

9582

Stran

9642 /

Št.

163 / 15. 10. 2021
3260.
3261.
3262.
3263.

POPRAVKI

Popravek Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
Popravek Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.
Popravek Odloka o upravljanju žičniških naprav
na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno
kabinsko žičnico
Popravek Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega
dobra št. 4/2021
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9635
9635
9637
9639

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 163/21
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2157
2184
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2196
2196
2197
2198
2200
2200
2200
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31. 12. 2021 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5 %
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo
(01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

