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Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe
o koncesiji za odvzem podzemne vode
iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje
in proizvodnjo pijač

Na podlagi prvega odstavka 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) ter 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji
za odvzem podzemne vode iz vodnega
vira DANA – D-1/02 za stekleničenje
in proizvodnjo pijač
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA
– D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 36/05 in 122/07).
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2021
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-2550-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3269.

Leto XXXI

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu
za okrevanje in odpornost
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi, način izvajanja
in financiranje Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: mehanizem) v Republiki Sloveniji v skladu z
Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in
odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 111 z dne 31. 3. 2021, str. 35),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/241/EU).
2. člen
(cilj)
(1) Cilj izvajanja mehanizma je spodbujanje ekonomske,
socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) z izboljšanjem odpornosti držav članic,
njihove pripravljenosti na krize, sposobnosti prilagajanja in
njihovih razvojnih možnosti.
(2) Z mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU
za doseganje mejnikov in ciljev z namenom izvedbe reform
in naložb (v nadaljnjem besedilu: ukrepov), kakor so določeni
v Načrtu za okrevanje in odpornost Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: načrt). V skladu z načrtom lahko ukrep
vključuje več projektov.
3. člen
(sredstva mehanizma in finančna podpora)
(1) Sredstva mehanizma so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov iz načrta.
(2) Finančna podpora so sredstva, ki jih EU dodeli v okviru
mehanizma.
4. člen

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu
za okrevanje in odpornost

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

(dodatna finančna podpora)
Podpora v okviru mehanizma je dodatna finančna podpora glede na podporo, ki se zagotavlja v okviru drugih programov
in instrumentov EU. Ukrepi, vključeni v načrt, se lahko deloma
financirajo v okviru drugih programov in instrumentov EU pod
pogojem, da se z njimi ne krijejo isti stroški.
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II. NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
5. člen
(splošno)
(1) Podlaga za izvajanje mehanizma je načrt, potrjen z
Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni
sklep).
(2) Načrt določa ukrepe, ki se financirajo s sredstvi mehanizma.
(3) Ukrepi se izvajajo v skladu z zahtevami iz Uredbe
2021/241/EU, te uredbe, izvedbenega sklepa, načrta in smernic o izvajanju načrta (v nadaljnjem besedilu: smernice), ki jih
sprejme minister, pristojen za finance, in se objavijo na spletni
strani iz 26. člena te uredbe.
III. UDELEŽENCI IZVAJANJA NAČRTA
6. člen
(udeleženci izvajanja načrta)
(1) Udeleženci izvajanja načrta so:
– koordinacijski organ,
– nacionalni koordinator za stroške (v nadaljnjem besedilu: stroškovni organ),
– nacionalni koordinator za revizijo (v nadaljnjem besedilu: revizijski organ),
– nosilni organi,
– izvajalci ukrepov,
– končni prejemniki.
(2) Udeleženci izvajanja načrta opravljajo naloge iz te
uredbe v skladu z izvedbenim sklepom.
7. člen
(koordinacijski organ)
(1) Koordinacijski organ je Urad Republike Slovenije za
okrevanje in odpornost, ki deluje kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Naloge koordinacijskega organa so:
– vzpostavitev sistema izvajanja načrta,
– priprava in usklajevanje pravnih aktov in strateških dokumentov v zvezi z izvajanjem načrta ter priprava sprememb
načrta,
– spremljanje izvajanja načrta kot celote,
– nadzor nad doseganjem mejnikov in ciljev ukrepov iz
načrta,
– upravljanje nepovratnih sredstev in posojil v okviru
mehanizma,
– zagotavljanje informacijske podpore za izvajanje načrta,
– komunikacija z Evropsko komisijo glede izvajanja načrta,
– poročanje Vladi Republike Slovenije in Evropski komisiji
glede uresničevanja načrta,
– priprava in podpis izjave o upravljanju,
– priprava zahtevka za plačilo in njegova predložitev
Evropski komisiji,
– usklajevanje z drugimi udeleženci izvajanja načrta in
Evropsko komisijo,
– vodenje evidence v knjigi dolžnikov.
(3) Koordinacijski organ lahko del svojih nalog, opredeljenih v prejšnjem odstavku, s sporazumom prenese na druge
udeležence izvajanja načrta.
8. člen
(stroškovni organ)
(1) Stroškovni organ je Sektor za upravljanje s sredstvi
EU, notranja organizacijska enota ministrstva, pristojnega za
finance.
(2) Nalogi stroškovnega organa sta predhodni pregled in
potrditev ocene stroškov ukrepov v primeru sprememb načrta.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
(revizijski organ)
(1) Revizijski organ je Urad Republike Slovenije za nadzor
proračuna, ki deluje kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega
za finance.
(2) Naloge revizijskega organa so:
– izvajanje revizij sistema izvajanja načrta,
– izvajanje revizij ukrepov, s katerimi se preverja tudi
doseganje mejnikov in ciljev iz načrta,
– priprava mnenja o izvedeni reviziji in v primeru ugotovljenih nepravilnosti izrek in spremljanje izvajanja revizijskih
ugotovitev in priporočil (v nadaljnjem besedilu: revizijski ukrepi),
– sprotno poročanje koordinacijskemu organu o izvedenih
revizijah in v primeru ugotovljenih nepravilnosti tudi o predlaganih revizijskih ukrepih in njihovem izvajanju,
– priprava povzetka o opravljenih revizijah, vključno z
morebitnimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi revizijskimi ukrepi.
(3) Revizijski organ izvaja revizije sistema izvajanja načrta
in revizije ukrepov v skladu z revizijsko strategijo načrta, ki je
pripravljena na podlagi obdobne analize tveganj. Analiza tveganja načrta mora vključevati tudi ukrepe, ki imajo v obdobju
poročanja za pripravo povzetka o opravljenih revizijah postavljen mejnik ali cilj.
(4) Revizijski organ na pobudo koordinacijskega organa
izvede tudi revizijo ukrepov, v primeru suma na nepravilnost ali
zaznanega tveganja, da mejnik ali cilj v skladu z načrtom ne bo
dosežen, ne bo dosežen pravočasno ali da se z doseganjem
mejnika ali cilja že zamuja.
10. člen
(nosilni organi)
(1) Nosilni organi so ministrstva in vladne službe, ki so
odgovorni za izvajanje ukrepov iz načrta na način, da bodo
doseženi mejniki in cilji.
(2) Naloge nosilnih organov so:
– poročanje koordinacijskemu organu o izvajanju ukrepov
iz načrta, o napredku pri izvajanju ukrepov ter o doseganju
mejnikov in ciljev ukrepov,
– zagotavljanje podatkov o izvajanju načrta do ravni končnih prejemnikov za vnos v informacijsko podporo za izvajanje
načrta,
– izvajanje preverjanj v skladu s 16., 17. in 18. členom te
uredbe ter smernicami,
– izvajanje revizijskih ukrepov iz mnenj revizijskega organa,
– zbiranje podatkov o izvajanju načrta ter pravilni in pravočasni vnos podatkov v informacijsko podporo.
(3) Nosilni organi lahko del svojih nalog, opredeljenih v
prejšnjem odstavku, prenesejo na izvajalce ukrepov.
(4) Če je nosilni organ v vlogi izvajalca ukrepa, mora
naloge iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe izvajati nosilni
organ.
(5) Nosilni organ imenuje koordinatorja načrta, ki je pristojen za komunikacijo s koordinacijskim in revizijskim organom
ter za pravočasni vnos ustreznih podatkov o doseženih mejnikih in ciljih v informacijsko podporo za izvajanje načrta.
11. člen
(izvajalci ukrepov)
(1) Izvajalec ukrepa je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba ali oseba javnega prava.
(2) Izvajalci ukrepov delujejo v skladu z usmeritvami in
navodili nosilnega organa.
(3) Naloge izvajalcev ukrepov so:
– priprava in izvajanje ukrepov iz načrta,
– doseganje mejnikov in ciljev ukrepov iz načrta,
– zagotavljanje podatkov o končnih prejemnikih,
– poročanje o izvajanju ukrepov ter doseganju mejnikov
in ciljev.
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12. člen
(končni prejemniki)
(1) Končni prejemnik je tisti, ki prejme podporo v okviru
mehanizma.
(2) Končni prejemnik je lahko ministrstvo, organ v sestavi
ministrstva, vladna služba, lokalna skupnost, druga pravna
oseba javnega ali zasebnega prava ali fizična oseba.
13. člen
(smernice)
(1) Naloge udeležencev izvajanja načrta se podrobneje
uredijo v smernicah.
(2) Kadar nosilni organi podrobneje urejajo vsebine
smernic, morajo biti navodila nosilnih organov v skladu s
smernicami.
IV. IZVAJANJE NAČRTA
1. Sredstva mehanizma
14. člen
(financiranje iz sredstev mehanizma)
(1) Koordinacijski organ upravlja sredstva mehanizma v
skladu z zakonodajo, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije.
(2) Način financiranja iz sredstev mehanizma se podrobneje uredi v smernicah.
(3) Nosilni organi in izvajalci ukrepov pri izplačilih finančne podpore upoštevajo splošna načela proračunskega upravljanja v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije,
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013,
(EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in
Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Delegiranim sklepom Komisije (EU,
Euratom) 2021/135 z dne 12. novembra 2020 o dopolnitvi
Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta
in Sveta s podrobnimi pogoji za izračun dejanske stopnje
rezervacij skupnega sklada za rezervacije (UL L št. 42, 5. 2.
2021, str. 9).
(4) Podlaga za izplačilo finančne podpore je verodostojna knjigovodska listina, s katero se izkazuje obveznost za
plačilo, nastalo z izvajanjem ukrepov iz načrta.
(5) Izplačilo sredstev mehanizma za posamezni projekt
kot del ukrepa iz načrta se ustavi, če revizijski organ pri izvedbi revizije ukrepov ugotovi nepravilnosti in v postavljenem
roku niso izpolnjeni predlagani ukrepi revizijskega organa.
(6) Pri izvrševanju izplačil morajo udeleženci izvajanja
načrta vzpostaviti sistem notranjih kontrol za pravočasno
preprečevanje, odkrivanje in odpravo nepravilnosti, nasprotij
interesov in dvojnega financiranja (v nadaljnjem besedilu:
nepravilnosti) ter zaznavanju sumov goljufij in korupcije. Za
vzpostavitev in delovanje sistema notranjih kontrol so pristojne odgovorne osebe udeležencev izvajanja načrta.
15. člen
(zahtevek za plačilo Evropski komisiji)
(1) Koordinacijski organ dvakrat letno na podlagi doseženih mejnikov in ciljev pripravi zahtevek za plačilo, ki ga
pošlje Evropski komisiji.
(2) Zahtevku za plačilo morata biti priložena izjava o
upravljanju iz drugega odstavka 7. člena te uredbe in povzetek o opravljenih revizijah iz drugega odstavka 9. člena te
uredbe.
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2. Preverjanje izvajanja načrta
16. člen
(splošno)
(1) Koordinacijski organ izvaja nadzor nad doseganjem
mejnikov in ciljev ukrepov iz načrta. Glede na stanje doseganja mejnikov in ciljev ter v primeru ugotovljenih tveganj pri
izvajanju ukrepov iz načrta, lahko koordinacijski organ preverja
tudi izvajanje posameznih ukrepov pri nosilnemu organu ali
izvajalcu ukrepa.
(2) Nosilni organi izvajajo preverjanje ukrepov in preverjanje na kraju samem. Preverjanje ukrepov in preverjanje na kraju samem lahko nosilni organi prenesejo na izvajalce ukrepov.
(3) Revizijski organ in drugi pristojni organi preverjajo
izvajanje načrta v okviru svojih pristojnosti po tej uredbi in zakonodaji s področja posameznega organa.
(4) Vsa preverjanja, izvedena v okviru izvajanja načrta, in
njihove ugotovitve se ustrezno dokumentirajo.
17. člen
(preverjanje ukrepov)
(1) Za preverjanje ukrepov se vzpostavi ustrezni sistem
notranjih kontrol s poudarkom na preprečevanju, odkrivanju
in odpravljanju nepravilnosti ter zaznavanju sumov goljufij in
korupcije.
(2) Preverjanje ukrepov in upoštevanje splošnega proračunskega upravljanja je podlaga za izplačilo finančne podpore
mehanizma.
(3) Način preverjanj ukrepov se podrobneje uredi v smernicah.
18. člen
(preverjanja na kraju samem)
(1) Preverjanja na kraju samem se izvedejo z namenom,
da se preverijo dejstva, ki jih ni mogoče preveriti na podlagi
prejete dokumentacije, ali v primeru ugotovljenih tveganj pri
izvajanju ukrepov iz načrta.
(2) Način izvajanja preverjanj na kraju samem se podrobneje uredi v smernicah.
19. člen
(nepravilnosti)
(1) Udeleženci izvajanja načrta morajo preprečevati, odkrivati in odpravljati nepravilnosti ter poročati o njih.
(2) O nepravilnostih morajo udeleženci izvajanja načrta
poročati koordinacijskemu organu v sedmih dneh od dneva
ugotovitve nepravilnosti. Ugotovljene nepravilnosti v poročilih
udeležencev izvajanja načrta so lahko podlaga za vračilo sredstev mehanizma.
(3) Nosilni organi pripravijo zbirna četrtletna poročila o
nepravilnostih, ki jih pošljejo koordinacijskemu organu.
(4) O nepravilnostih se poroča v skladu z usmeritvami
Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je pristojen
za pošiljanje poročil o nepravilnostih Evropskemu uradu za boj
proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF).
(5) Sum goljufije ali korupcije pri izvajanju načrta se sporoči pristojnim organom pregona.
(6) V primeru nepravilnosti pri porabi sredstev mehanizma mora nosilni organ ali izvajalec ukrepa vzpostaviti terjatev do končnega prejemnika. Če je nosilni organ tudi končni
prejemnik, terjatev vzpostavi koordinacijski organ. V primeru
sistemske nepravilnosti koordinacijski organ vzpostavi terjatev
do nosilnega organa. Terjatve se vzpostavljajo v informacijski
podpori. Organ, ki mora vzpostaviti terjatev, mora spremljati
postopek vračila in o postopku izterjave obvestiti koordinacijski
organ.
(7) Postopki v primeru nepravilnosti pri izvajanju načrta se
podrobneje uredijo v smernicah.
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20. člen

V. HRAMBA DOKUMENTACIJE

(zagotavljanje dostopnosti podatkov)
Udeleženci izvajanja načrta morajo zagotavljati dostopnost podatkov domačim in evropskim nadzornim institucijam.
21. člen
(zagotavljanje revizijske sledi)
Udeleženci izvajanja načrta morajo zagotavljati revizijsko
sled. Revizijska sled se zagotavlja v dokumentarnih in informacijskih sistemih udeležencev izvajanja načrta.

28. člen
(hramba dokumentacije)
Dokumentacija o izvajanju mehanizma se hrani v skladu
s pravili hrambe dokumentarnega gradiva, vendar najmanj pet
let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi
z izvajanjem načrta.
VI. KONČNA DOLOČBA

22. člen

29. člen

(pristojni organ za sodelovanje z OLAF)

(začetek veljavnosti)

Za sodelovanje z OLAF je pristojen revizijski organ.

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

3. Informacijska podpora za izvajanje načrta
23. člen
(informacijska podpora)

Št. 00712-40/2021
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-1611-0069

(1) Informacijska podpora za izvajanje načrta na nacionalni ravni se krovno zagotavlja v okviru MFERAC.
(2) Informacijska podpora za spremljanje mejnikov in ciljev omogoča vnos podatkov, dostopnost podatkov v skladu z
dodeljenimi pravicami in sledljivost podatkov o izvajanju načrta.
24. člen
(vnos podatkov in dostop do njih)
(1) Nosilni organi in izvajalci ukrepov, ki imajo urejen
dostop do informacijske podpore za izvajanje načrta, sproti
oziroma najmanj dvakrat mesečno vanjo vnašajo podatke o izvajanju ukrepov ter spremljanju in doseganju mejnikov in ciljev.
(2) Kadar je v načrtu kot nosilni organ ukrepa navedenih
več ministrstev ali vladnih služb, morajo ti določiti odgovorni
nosilni organ, ki v informacijski podpori spremlja in potrdi podatke nosilnih organov o doseganju mejnikov in ciljev ukrepa.
4. Poročanje Vladi Republike Slovenije
25. člen
(poročanje o uresničevanju načrta)
(1) Koordinacijski organ dvakrat letno pred oddajo zahtevka za plačilo Evropski komisiji v skladu s 15. členom te uredbe
pripravi poročilo o uresničevanju načrta, ki ga pošlje ministru,
pristojnemu za finance. Ministrstvo, pristojno za finance, s
poročilom o uresničevanju načrta seznani Vlado Republike
Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo, pristojno za finance, na predlog koordinacijskega organa kadar
koli poroča Vladi Republike Slovenije o ugotovljenih bistvenih
odstopanjih od doseganja mejnikov in ciljev iz načrta ali pri
izvajanju načrta ter predlaga ustrezne ukrepe.
5. Obveščanje in komuniciranje
26. člen
(spletna stran)
Za obveščanje in komuniciranje o izvajanju mehanizma
koordinacijski organ vzpostavi in vzdržuje spletno stran, ki je
dostopna na www.noo.si.
27. člen
(obveščanje in komuniciranje)
(1) Obveščanje in komuniciranje v zvezi z izvajanjem
mehanizma usmerja koordinacijski organ.
(2) Za pripravo vsebin obveščanja in komuniciranja ter
promocijskih dogodkov s področja posameznega ministrstva
ali vladne službe so pristojni nosilni organi.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3270.

Uredba o objektih in okoliših objektov
posebnega pomena za obrambo

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15
in 139/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o objektih in okoliših objektov posebnega
pomena za obrambo
1. člen
Ta uredba določa objekte in okoliše objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, obvezne ukrepe za njihovo
varovanje, način določanja varnostnega pasu ali območja, ki
je potrebno za varno uporabo objekta posebnega pomena za
obrambo, ter obveznost označitve objektov in okolišev objektov
posebnega pomena za obrambo z opozorilnimi in obvestilnimi
oznakami.
2. člen
(1) Objekti posebnega pomena za obrambo države so:
1. sedež Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) in Generalštaba Slovenske vojske, sedeži poveljstev, enot in zavodov Slovenske vojske, stacionarni objekti komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe obrambe, stacionarni objekti Slovenske vojske za nadzor zračnega
prostora, letalske baze Slovenske vojske, objekti, posebej
namenjeni za delovanje poveljstev in državnih organov v vojni, ter objekti, namenjeni za skladiščenje oborožitve, streliva,
minskoeksplozivnih sredstev ter vojaške opreme;
2. objekti za vzdrževanje oborožitve in vojaške opreme;
3. vojaške ladje, čolni in njihovi privezi;
4. vojaška letališča, vzletišča in heliporti;
5. vojašnice s pripadajočimi objekti;
6. pomožni, rezervni ali nadomestni objekti za potrebe
obrambe, urejeni ognjeni položaji, pomožna letališča, vojaška
pristajalna mesta, radarski položaji in centri vojaškega komunikacijskega in informacijskega sistema;
7. vojaška vadišča, strelišča in poligoni;
8. vojaški tabori in območje izvajanja vojaške vaje, kadar
to določi minister za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister);
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9. drugi vojaški objekti in objekti, namenjeni za uničevanje
neeksplodiranih ubojnih sredstev.
(2) Okoliš objekta je v skladu z zakonom ograjeno ali neograjeno zemljišče, potrebno za funkcionalno uporabo vojaškega ali drugega objekta, ki je posebnega pomena za obrambo,
ter varnostni pas ali območje, ki je potrebno za varno uporabo
takega objekta.
(3) Minister določi postopek izdelave ocene ogroženosti
objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo
(v nadaljnjem besedilu: ocena ogroženosti) in ocene tveganj
objektov in okolišev objektov posebnega pomena za obrambo
(v nadaljnjem besedilu: ocena tveganj). Minister v skladu z
oceno ogroženosti in oceno tveganj za objekte iz prvega odstavka tega člena po potrebi določi varnostni pas ali območje,
ki je potrebno za njegovo varno uporabo, ter ukrepe varovanja.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se okrog vojaških ladij
in čolnov, ki plujejo v teritorialnem morju in notranjih morskih
vodah na območju Republike Slovenije ali so zasidrani na
sidrišču, trajno določi varnostni pas, ki obsega območje širine
100 metrov okoli vojaške ladje ali čolna, 150 metrov v zračni
prostor nad tem območjem in podvodni prostor pod tem območjem, ki sega do morskega dna.
3. člen
(1) Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev
objektov iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe
so:
– objekti in ograjena ali neograjena zemljišča, potrebna
za funkcionalno uporabo teh objektov, morajo biti fizično ali
tehnično varovani, v varnostnih pasovih ali območjih pa se
izvajajo varnostni ukrepi, ki jih določi minister v skladu s tretjim
odstavkom 2. člena te uredbe;
– vstop, gibanje in zadrževanje ter snemanje ali fotografiranje v teh objektih je dovoljeno le osebam, ki imajo dovoljenje
ministra ali osebe, ki jo ta pooblasti;
– raziskave in meritve na objektih in okoliših lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva;
– podatkov o vrsti, namenu in stanju objektov iz 1. točke
prvega odstavka 2. člena te uredbe ni dovoljeno vnašati v javne
publikacije brez soglasja ministrstva;
– izdelavo tehnične, gradbene in druge dokumentacije ter
vzdrževalna dela na objektih in napravah v njih lahko izvajajo
le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva.
(2) V skladu z oceno ogroženosti in oceno tveganj minister v dogovoru z upravljavcem pristanišča in z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo določi način vstopa, gibanja in
zadrževanja v varnostnem pasu ali območju objektov iz 3. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe, ko se ti nahajajo v
pristanišču.
4. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev objektov
iz 4. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe so:
– objekti in ograjena ali neograjena zemljišča, potrebna
za funkcionalno uporabo teh objektov, morajo biti fizično ali
tehnično varovani, v varnostnih pasovih ali območjih pa se
izvajajo varnostni ukrepi, ki jih določi minister v skladu s tretjim
odstavkom 2. člena te uredbe;
– vstop, gibanje in zadrževanje ter snemanje ali fotografiranje na območju vojaškega letališča, vzletišča in heliporta je
dovoljeno le osebam, ki imajo dovoljenje obratovalca vojaškega
letališča, vzletišča ali heliporta ali osebe, ki jo ta pooblasti;
– raziskave in meritve na območju vojaškega letališča,
vzletišča ali heliporta lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo
soglasje ministrstva;
– vzdrževalna dela na objektih, sistemih in napravah na
območju vojaškega letališča, vzletišča ali heliporta lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva.
5. člen
Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev objektov
iz 5. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe so:
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– objekti in ograjena ali neograjena zemljišča, potrebna
za funkcionalno uporabo teh objektov, morajo biti fizično ali
tehnično varovani, v varnostnih pasovih ali območjih pa se
izvajajo varnostni ukrepi, ki jih določi minister v skladu s tretjim
odstavkom 2. člena te uredbe;
– vstop, gibanje in zadrževanje ter snemanje ali fotografiranje na območju vojašnic je dovoljeno le osebam, ki imajo
dovoljenje pristojnega poveljnika vojašnice ali osebe, ki jo ta
pooblasti;
– raziskave in meritve na območju vojašnic lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo soglasje ministrstva;
– vzdrževalna dela na objektih in drugih napravah na
območju vojašnic lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo
soglasje ministrstva.
6. člen
(1) Obvezni ukrepi za varovanje objektov in okolišev
objektov iz 6., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 2. člena te
uredbe so:
– objekti in okoliši objektov morajo biti fizično ali tehnično
varovani v času uporabe;
– vstop, gibanje in zadrževanje ter snemanje ali fotografiranje na teh objektih, v času uporabe pa tudi v okoliših teh
objektov, je dovoljeno le osebam, ki imajo dovoljenje ministra
ali osebe, ki jo ta pooblasti;
– raziskave in meritve na vadiščih, streliščih in poligonih
ter ognjenih položajih lahko opravljajo le pravne osebe, ki imajo
soglasje ministrstva;
– podatkov o vrsti, namenu in stanju urejenih ognjenih
položajev ni dovoljeno vnašati v javne publikacije brez soglasja
ministrstva;
– na objektih in okoliših objektov ni dovoljeno izvajanje del
(oranje, prekopavanje in podobno), s katerimi bi se onemogočila ali omejila njihova funkcionalna uporabnost oziroma sprememba njihove namembnosti, določena v prostorskih aktih;
– okoliški prebivalci morajo biti predhodno obveščeni o
uporabi objektov in okolišev objektov na krajevno običajen
način, razen za objekte in okoliše objektov iz 6. točke prvega
odstavka 2. člena te uredbe.
(2) Generalštab Slovenske vojske določi način uporabe
vojaških vadišč, strelišč in poligonov v skladu s to uredbo.
7. člen
Objekti in okoliši objektov iz 2. člena te uredbe so označeni z obvestilnimi in opozorilnimi oznakami. Vrsto oznak in način
njihove namestitve določi minister.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
Minister v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe določi postopek izdelave ocene ogroženosti in ocene tveganj
iz tretjega odstavka 2. člena in vrsto oznak ter način njihove
namestitve iz 7. člena te uredbe.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so
posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03 in 26/10),
– Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za
obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z zemljišči namenjenimi za poselitev (Uradni list RS, št. 89/03).
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-11/2021
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-1911-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o načinu izvedbe preselitve oseb,
ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi
kvote in delitve bremen med državami
članicami Evropske unije

Na podlagi četrtega odstavka 73. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uradni list Republike Slovenije
(2) Informiranje v okviru orientacijskega programa iz prejšnjega odstavka obsega informacije o pravicah in dolžnostih
oseb s priznano mednarodno zaščito ter splošne informacije o
Republiki Sloveniji in načinu življenja v njej, kar zajema tudi informacije o kulturnih značilnostih in navadah v Republiki Sloveniji ter informacije o enakosti spolov in prepovedi poligamije.«.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu
izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko
Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve
bremen med državami članicami Evropske unije

5. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z namenom izvedbe postopkov v skladu s 4., 5. in
6. členom te uredbe lahko ministrstvo in urad napotita uradne
osebe v državo, iz katere bodo osebe iz VI. poglavja zakona
sprejete v Republiko Slovenijo. Z namenom preverjanja obstoja
izključitvenih razlogov iz 31. člena zakona v okviru postopka iz
5. člena te uredbe je v državo, iz katere bodo sprejete osebe iz
VI. poglavja zakona, lahko napoten tudi uslužbenec Policije.«.

1. člen
V Uredbi o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med
državami članicami Evropske unije (Uradni list RS, št. 24/17)
se v 1. členu za besedilom »Uradni list RS, št. 16/17 – uradno
prečiščeno besedilo« doda besedilo »in 54/21«.

6. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za besedilom »zadeve,«
doda beseda »uradom«, beseda »policijo« pa se nadomesti z
besedo »Policijo«.
V drugem odstavku se za besedo »ministrstvo« doda
besedilo »v sodelovanju z uradom«.

2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku za besedilom »notranje
zadeve« doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)«,
za besedo »migrantov« se doda besedilo »(v nadaljnjem besedilu: urad), beseda »policije« pa se nadomesti z besedo
»Policije«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Vlada Republike Slovenije ne imenuje delovne skupine iz prejšnjega odstavka, če oceni, da to zaradi manjšega
števila sprejetih oseb ali drugih okoliščin ni potrebno.«.
3. člen
V 5. členu se za besedo »ministrstvo« črta vejica in besedilo »pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo),«, za besedo »zaščito« pa se črta besedilo »v Republiki Sloveniji«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(orientacijski program)
(1) Pri izvedbi orientacijskega programa iz prvega odstavka 104. člena zakona sodeluje tolmač za jezik, ki ga osebe
razumejo. Stroške tolmačenja krije urad.

10. člen se črta.

7. člen

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(zaključek postopkov)
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe, se
nadaljujejo in končajo po določbah Uredbe o načinu izvedbe
preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi
kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije
(Uradni list RS, št. 24/17).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 9. novembra 2021.
Št. 00717-71/2021
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-1711-0052
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
3272.

Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega
proračuna vrtcem za namen sofinanciranja
plačil staršev

Na podlagi tretjega odstavka 29., osmega odstavka
34. in petega odstavka 46.a člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUJFO, 55/17 in 18/21) ministrica za izobraževanje,
znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna
vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna javnim vrtcem, zasebnim vrtcem
s koncesijo in zasebnim vrtcem brez koncesije za namen
sofinanciranja plačil staršev v obsegu, kot to določa zakon, ki
ureja vrtce.
2. člen
(zagotavljanje sredstev za sofinanciranje plačil
staršev za vrtec)
(1) Vrtcem se sredstva za sofinanciranje plačil staršev
zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se vrtcem nakazujejo
na podlagi pravilnih, pravočasnih in popolnih zahtevkov za
posamezen mesec v skladu s podatki, ki jih vsebujeta aplikacija CEUVIZ in aplikacija Prosta mesta PŠV, ki delujeta v
informacijskem sistemu ministrstva, ter v skladu z določbami
tega pravilnika in navodili ministrstva.
(3) Sklep o določitvi cen programov v vrtcu, ki ga sprejme
pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca oziroma koncedentke, občina posreduje ministrstvu.
II. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV
MESEČNIH ZAHTEVKOV VRTCEV
3. člen
(podatki v aplikaciji za sofinanciranje plačil staršev)
(1) Ministrstvo za namen izvajanja mesečnih izplačil sredstev vrtcem za sofinanciranje plačil staršev vzpostavi aplikacijo
»Subvencioniranje plačil staršev« (v nadaljnjem besedilu: aplikacija SPS). Aplikacija SPS vsebuje naslednje podatke:
a) Podatke o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev
za vrtec iz državnega proračuna:
– osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev,
– EMŠO otrok in staršev,
– datum vključitve otrok v program vrtca,
– podatke o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši
otroci, ki so oproščeni plačila,
– podatek o višini plačila staršev v odstotku od cene programa, ki je določen z odločbo centra za socialno delo,
– datum in številka odločbe, datum pridobitve pravice in
obdobje veljavnosti odločbe,
– občina zavezanka za plačilo razlike med ceno programa
in plačilom staršev,
– datum izpisa otroka iz vrtca.
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b) Podatke za izračun mesečne višine sredstev, ki se
vrtcu zagotavljajo za posameznega upravičenca:
– cena programa, ki je podlaga za plačilo staršev v posameznem mesecu z upoštevanjem ustreznega znižanja za
stroške neporabljenih živil za dneve odsotnosti otroka,
– število dni odsotnosti otroka.
c) Podatke o vrtcu:
– ime, naslov in poštna številka kraja sedeža vrtca,
– davčna številka vrtca,
– številka transakcijskega računa vrtca, na katerega bo
opravljeno nakazilo subvencije,
– organizacijska oblika vrtca, ki je lahko samostojni javni
zavod, vrtec pri osnovni šoli ali zasebni vrtec,
– pri zasebnem vrtcu podatek o tem, ali je zasebni vrtec
s koncesijo ali zasebni vrtec brez koncesije.
d) Letni koledar odpiranja in zapiranja aplikacije SPS.
(2) Vrtec vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka ažurno vnese v aplikacijo SPS.
4. člen
(priprava mesečnega zahtevka vrtca)
(1) Vrtec pripravi mesečni zahtevek za uveljavljanje sredstev sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna za
upravičence na podlagi podatkov o posameznih upravičencih
iz veljavnih odločb o znižanem plačilu staršev za vrtec, ki jih
pridobi iz evidenc in iz dokumentacije, ki jo vodi v skladu z
zakonom, ki ureja vrtce, in podzakonskimi predpisi.
(2) Podatki, ki jih vrtec objavi v aplikaciji Prosta mesta
PŠV, o cenah programov in o stroških neporabljenih živil za
dneve odsotnosti otrok iz vrtca morajo temeljiti na veljavnem
sklepu o določitvi cen programov v vrtcu, ki ga je sprejela občina ustanoviteljica vrtca oziroma občina koncedentka.
(3) Če se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z
odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža
zaradi ugodnosti, ki jih prizna občina, vrtec dodatno znižanje
plačila staršev obračuna pri višini sredstev za sofinanciranje
plačil staršev, ki jih uveljavlja v zahtevku do ministrstva.
5. člen
(zahtevek zasebnega vrtca brez koncesije)
(1) Zasebni vrtec brez koncesije pri pripravi zahtevka za
upravičence do sofinanciranja iz državnega proračuna upošteva ceno istovrstnega programa javnega vrtca na območju
občine, v kateri ima zasebni vrtec sedež. Zasebni vrtec brez
koncesije, ki ima organizirano enoto izven občine, v kateri
ima sedež, mora v zahtevku upravičence prikazati ločeno za
enoto, ki deluje v drugi občini, ter upoštevati ceno istovrstnega
programa javnega vrtca na območju občine, v kateri deluje
posamezna enota.
(2) Zasebni vrtec brez koncesije za dneve odsotnosti otroka upošteva ceno živil, ki velja za istovrstni program javnega
vrtca na območju občine, v kateri deluje zasebni vrtec oziroma
njegova enota.
(3) Zasebni vrtec oziroma njegova enota, ki ima organiziran kombinirani oddelek, občina, v kateri deluje, pa nima
sprejete cene kombiniranega oddelka, za obračun sredstev
za sofinanciranje plačil staršev v zahtevku kot osnovo uporabi
povprečno ceno kombiniranega oddelka na območju Republike
Slovenije, ki jo v skladu s četrtim odstavkom 34. člena Zakona
o vrtcih določi minister s sklepom, ki je objavljen na spletni
strani ministrstva.
(4) Če ima občina sprejetih več cen za posamezne istovrstne programe, se v zahtevku, kot osnova upošteva najnižja
veljavna cena posameznega istovrstnega programa javnega
vrtca, ki deluje v občini, v kateri ima zasebni vrtec oziroma
njegova enota sedež.
6. člen
(predložitev mesečnega zahtevka)
(1) Mesečni zahtevek za uveljavljanje sredstev sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna vrtci predložijo mini-
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strstvu za pretekli mesec z vnosom vseh podatkov v aplikacijo
SPS v rokih, ki jih določa letni koledar odpiranja in zapiranja
aplikacije SPS. Po datumu, ki ga za vnos podatkov za pretekli
mesec določa letni koledar, vnos podatkov ni več mogoč, morebitne spremembe ali dopolnitve pa vrtci lahko uveljavljajo s
posebno vlogo, ki jo odobri ministrstvo. Odobritev sprememb
oziroma dopolnitev se upošteva v obliki poračuna.
(2) Če otrok – upravičenec še nima izdane odločbe o višini znižanega plačila za vrtec, se v mesečnem zahtevku zanj
navedejo podatki iz prve, druge, tretje in četrte alineje točke a)
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, pripadajoča sredstva
za sofinanciranje plačil staršev pa vrtec uveljavlja s poračunom,
ki ga predloži ministrstvu nemudoma po prejemu odločbe.
(3) Podatke za vrtec v aplikacijo SPS vnaša oseba, ki jo
za to pooblasti ravnatelja vrtca.
(4) Za pravilnost in točnost podatkov, ki so navedeni v
zahtevku, odgovarja odgovorna oseba vrtca.
7. člen
(zavrnitev mesečnega zahtevka)
Mesečni zahtevek vrtca za sofinanciranje plačil staršev
ministrstvo zavrne v naslednjih primerih:
– če ne vsebuje pravilnih podatkov, določenih v 2., 3., 4. in
5. členu tega pravilnika,
– če podatki niso skladni s podatki, ki jih vsebujeta aplikacija CEUVIZ in aplikacija Prosta mesta PŠV.
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VI. IZRAČUN POVPREČNIH CEN PROGRAMOV
11. člen
(izračun povprečnih cen)
(1) Ministrstvo vsako leto na svoji spletni strani objavi
povprečne cene programov, ki veljajo kot osnova za izračun
posamezne obveznosti, če tako določa zakon, ki ureja vrtce.
Povprečne cene veljajo za obdobje od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta in se jih izračuna iz
veljavnih cen programov javnih vrtcev na dan 1. septembra
tekočega leta iz aplikaciji Prosta mesta PŠV. Povprečne cene
se izračunajo za:
– povprečno ceno prvega starostnega obdobja,
– povprečno ceno drugega starostnega obdobja,
– povprečno ceno kombiniranega oddelka,
– povprečno ceno razvojnega oddelka,
– povprečno ceno oddelka 3 do 4 let,
– povprečno ceno oddelka vzgojno-varstvene družine.
(2) Če ima občina določenih več cen za posamezne
istovrstne programe, se pri izračunu povprečne cene uporabi
povprečna cena posameznih istovrstnih programov na ravni
občine.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen

III. IZPLAČILO SREDSTEV VRTCU

(prenehanje veljavnosti)

8. člen
(izplačilo sredstev)
(1) Na podlagi vnesenih podatkov se v aplikaciji SPS
obračuna višina sredstev za posameznega otroka in skupen
znesek sredstev za vse upravičence, vključene v vrtec, za
tekoči mesec, ki predstavlja zahtevek vrtca ministrstvu.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se vrtcem nakazujejo
najkasneje do zadnjega delovnega dne v tekočem mesecu za
pretekli mesec na transakcijski račun vrtca.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za
namen sofinanciranja plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08
in 40/18).

IV. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV PORAČUNOV
MESEČNIH ZAHTEVKOV
9. člen
(upravičenost do poračuna)
(1) Spremembe in dopolnitve podatkov, ki so bili podlaga
za mesečni zahtevek in izplačilo sredstev vrtcu iz državnega
proračuna lahko vrtec uveljavlja s posebno vlogo, ki jo priloži
mesečnemu zahtevku v aplikacijo SPS, ki ga pripravi za mesec, ki sledi mesecu, v katerem je vrtec izvedel za spremembo
in dopolnitev podatkov. V mesečnem zahtevku lahko vrtec
predloži le en poračun.
(2) Poračun sredstev je dovoljen v naslednjih primerih:
– če se z odločbo centra za socialno delo spremeni višina
znižanega plačila staršev za vrtec,
– če je bil redni zahtevek vrtca zavrnjen v skladu s 7. členom tega pravilnika,
– če cena za program za zasebni vrtec s koncesijo v aplikaciji SPS ni skladna s ceno programa vrtca, ki jo določi občina.
(3) Če vrtec zaradi upravičenih razlogov ne predloži poračuna v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko ministrstvo izjemoma odobri uveljavitev poračuna.
V. VRAČILO SREDSTEV
10. člen
(vračilo sredstev)
Če je ministrstvo za posamezen mesec vrtcu izplačalo
več sredstev, kot je bil upravičen, se opravi poračun pri naslednjem rednem mesečnem zahtevku.

13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-59/2021
Ljubljana, dne 29. septembra 2021
EVA 2021-3330-0050
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

3273.

Pravilnik o načinu poročanja in posredovanja
zahtevkov za povračilo stroškov ter najvišji
višini povračila stroškov sekvenciranja
genoma SARS-CoV-2

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

PRAVILNIK
o načinu poročanja in posredovanja zahtevkov
za povračilo stroškov ter najvišji višini povračila
stroškov sekvenciranja genoma SARS-CoV-2
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov ter najvišja višina povračila stroškov za izvajanje mikrobiološke preiskave
sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu:
sekvenciranje) in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih
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vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov (v nadaljnjem besedilu: storitvi).
2. člen
(1) Javni zavodi iz prvega odstavka 21. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS,
št. 112/21) (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) zahtevek za
plačilo stroškov izvedbe sekvenciranja ali storitev posredujejo
Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH), največ do višine, določene s tem
pravilnikom.
(2) Javni zavod in NLZOH se pisno dogovorita o načinu in
rokih izstavljanja zahtevkov iz prejšnjega odstavka.
(3) NLZOH pripravi skupen zahtevek za povračilo stroškov, v katerem zbere in ločeno prikaže podatke za sekvenciranje in storitve, ki jih je opravil sam, in zahtevke iz prvega
odstavka tega člena.
3. člen
(1) NLZOH mora ministrstvu, pristojnemu za zdravje
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v elektronski obliki zagotoviti točne in celovite podatke glede rezultatov sekvenciranja
in storitev.
(2) Javni zavod poroča rezultate NLZOH v skladu s tehničnimi navodili, ki jih določi NLZOH.
(3) NLZOH do 10. dne v mesecu za pretekli mesec pripravi poročilo o številu opravljenih sekvenciranj in storitev (v nadaljnjem besedilu: poročilo) in ga v obliki, ki jo dogovori z ministrstvom, posreduje ministrstvu. Poročilo je priloga zahtevka iz
prvega odstavka prejšnjega člena.
4. člen
(1) NLZOH zahtevke iz prvega odstavka 2. člena tega
pravilnika (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) posreduje ministrstvu do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) Ministrstvo lahko na podlagi poročil preveri skladnost
zahtevkov s številom posredovanih rezultatov testov sekvenciranja in storitev po javnih zavodih.
(3) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka NLZOH v 30 dneh
od prejema popolnega zahtevka.
(4) NLZOH izvede povračilo stroškov javnim zavodom v
15 dneh od prejema sredstev ministrstva.
(5) Zahtevki, ki niso posredovani ministrstvu do 10. dne v
mesecu za pretekli mesec, se vključijo v naslednji zahtevek za
povračilo upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora NLZOH zadnji
zahtevek posredovati ministrstvu najpozneje v 30 dneh po
prenehanju pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno
financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku, niso
predmet plačila.
(7) Javni zavodi 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.
(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena NLZOH zahtevke za obdobje od 1. januarja 2021 do 30. septembra 2021 posreduje ministrstvu do 30. oktobra 2021, pri čemer v zahtevku
zbrane podatke iz prvega odstavka tega člena prikaže ločeno
za posamezni mesec.
5. člen
(1) Najvišja višina povračila stroškov sekvenciranja ne
sme biti višja od 72 eurov za posamezno sekvenciranje.
(2) Najvišja višina povračila stroškov spremljanja virusa
SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ne sme biti višja od 299 eurov
za posamezno analizo.
(3) Najvišja višina povračila stroškov natančne karakterizacije variantnih virusov ne sme biti višja od 542 eurov za
posamezno analizo.
(4) Obseg sekvenciranja in storitev iz tega člena, ki so
predmet povračila stroškov, s sklepom določi minister, pristojen
za zdravje.
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6. člen
Javni zavodi za potrebe nadzora v svojih evidencah hranijo račune, ki so jih izdali za sekvenciranje ali storitve, iz katerih
sta razvidna njihova cena in količina.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(1) NLZOH prvo poročilo pripravi v sedmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek NLZOH poročilo za
obdobje od 1. januarja 2021 do 30. septembra 2021 pripravi
do 30. oktobra 2021.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.
Št. 0070-250/2021
Ljubljana, dne 21. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0185
Janez Poklukar
minister
za zdravje

3274.

Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov
zakonitim zastopnikom mladoletnikov
brez spremstva

Na podlagi sedmega odstavka 18. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/21) minister za notranje zadeve v soglasju z
ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
izdaja

PRAVILNIK
o nagradi in povračilu stroškov zakonitim
zastopnikom mladoletnikov brez spremstva
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa merila za izračun višine nagrade in povračila potrebnih stroškov zakonitega zastopnika mladoletnika
brez spremstva (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik),
način uveljavljanja nagrade in stroškov ter njihovo odmero.
2. člen
(nagrada zakonitega zastopnika za opravljeno delo)
(1) Nagrada zakonitemu zastopniku pripada za opravljeno
delo pri zastopanju mladoletnika brez spremstva, ki ga zakoniti zastopnik opravi po njegovem imenovanju za zakonitega
zastopnika.
(2) Zakonitemu zastopniku za zastopanje na področju
sprejema, varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi mladoletnika brez spremstva ter
v postopku priznanja mednarodne zaščite mladoletniku brez
spremstva pripada nagrada v višini 20 eurov neto za dejansko
opravljeno uro zastopanja oziroma 10 eurov neto za čas čakanja. Čas čakanja pomeni čas od predvidene ure zastopanja
do dejanskega začetka zastopanja. V čas zastopanja se ne
vštevajo odmori med zastopanjem, do katerih pride iz razlogov
na strani zakonitega zastopnika.
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3. člen

(stroški zakonitega zastopnika)
(1) Zakoniti zastopnik je upravičen tudi do povračila potnih
in materialnih stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja zakonitega
zastopanja.
(2) Potni stroški prihoda zakonitega zastopnika od kraja
njegovega stalnega ali začasnega prebivališča do kraja, kjer
opravlja delo zakonitega zastopnika, ter njegove vrnitve se zakonitemu zastopniku obračunajo v skladu s predpisi, ki urejajo
povračila stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem v državni upravi.
(3) Zakoniti zastopnik, ki je istega dne zastopal več mladoletnih prosilcev brez spremstva na isti lokaciji, je upravičen
do enkratne povrnitve potnih stroškov, ki jih uveljavlja samo v
enem poročilu za izplačilo nagrade in potnih stroškov zakonitim
zastopnikom iz 4. člena tega pravilnika.
(4) Materialni stroški se ovrednotijo v višini sedem odstotkov neto od odmerjene nagrade in jih ni treba dokazovati.
4. člen
(poročilo za izplačilo nagrade in potnih stroškov)
(1) Zakoniti zastopnik za vsakega mladoletnika posebej
do desetega dne v mesecu za vsa opravljena zastopanja v
preteklem mesecu predloži ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), poročilo za
izplačilo nagrade in potnih stroškov zakonitim zastopnikom na
obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če zakoniti zastopnik poročilo za izplačilo nagrade in
potnih stroškov zakonitim zastopnikom posreduje po elektronski pošti, mora biti podpisano z varnim elektronskim podpisom.
(3) Zakoniti zastopnik za opravljena zastopanja izven ministrstva predloži potrdilo institucije, kjer je zastopanje potekalo,
in sicer v izvirniku, s podpisom in žigom, oziroma v elektronski
obliki, z varnim elektronskih podpisom. V potrdilu mora biti
opredeljeno, koliko časa je zastopanje trajalo.
5. člen
(odmera nagrade in povračilo stroškov)
(1) O odmeri nagrade in povračilu potrebnih stroškov na
podlagi poročila iz prvega odstavka prejšnjega člena v 30 dneh

Uradni list Republike Slovenije
od prejema popolne dokumentacije iz prejšnjega člena odloči
ministrstvo z odločbo.
(2) Izplačilo odmerjene nagrade in stroškov se opravi, ko
zakoniti zastopnik po prejemu odločbe iz prejšnjega odstavka
izstavi e-račun, če zakoniti zastopnik ni zavezanec po zakonu,
ki ureja davek na dodano vrednost, pa po vročeni odločbi iz
prejšnjega odstavka. Izplačilo odmerjene nagrade in stroškov
se opravi skladno s plačilnimi roki v breme državnega proračuna, kot so določeni z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom
mladoletnikov brez spremstva (Uradni list RS, št. 34/17).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 9. novembra 2021.
Št. 007-320/2021
Ljubljana, dne 24. septembra 2021
EVA 2021-1711-0038
Aleš Hojs
minister
za notranje zadeve
Soglašam!
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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Priloga: Poročilo za izplačilo nagrade in potnih stroškov zakonitim zastopnikom
POROČILO ZA IZPLAČILO NAGRADE IN POTNIH STROŠKOV ZAKONITIM ZASTOPNIKOM
Podatki o zakonitem zastopniku:

Ime in priimek: ___________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________________
Davčna številka:__________________________________________________________________
Naziv in naslov banke:_____________________________________________________________
Transakcijski račun: ______________________________________________________________

Ime in priimek mladoletnika: ____________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Datum
zastopanja

Čas
zastopanja

Čas čakanja
na zastopanje

Kraj
zastopanja

Namen
zastopanja

Potni stroški

Priloge:
1. __________________________________
2.___________________________________
3.___________________________________
4.___________________________________

S svojim podpisom jamčim, da so podatki, ki sem jih navedel/a, resnični.
S svojim podpisom soglašam, da ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obdeluje navedene
podatke za namen izplačila nagrade za zakonito zastopanje, kot je določeno v 5. členu Pravilnika o
nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva (Uradni list RS,
št. 167/21).
Podpis zakonitega zastopnika: _________________________
Kraj in datum: _____________________________
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Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o merilih in metodologiji za določanje obsega
sredstev za materialne stroške za izvedbo
programa dvojezične osnovne šole in osnovne
šole z italijanskim učnim jezikom

Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje
četrtega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr., 25/17 – ZVaj in 123/21) ter s soglasjem Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti – Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség in Obalne samoupravne
skupnosti italijanske narodnosti – Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, ministrica za izobraževanje,
znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi
Pravilnika o merilih in metodologiji
za določanje obsega sredstev
za materialne stroške za izvedbo programa
dvojezične osnovne šole in osnovne šole
z italijanskim učnim jezikom
1. člen
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega
sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
(Uradni list RS, št. 41/17 in 47/18) se v 6. členu drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaradi proračunskih zmožnosti, spremembe programa dela ministrstva ali iz drugih utemeljenih razlogov se lahko
vrednost točke v proračunskem letu spremeni.«.
2. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko posamezni šoli dodelijo dodatna sredstva, če zaradi okoliščin,
ki so posledica višje sile, letni obseg sredstev za materialne
stroške v tekočem proračunskem letu ne zadostuje za namene
iz 1. člena tega pravilnika.
(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka se šoli zagotovijo
na podlagi obrazložene vloge. O utemeljenosti vloge odloči
ministrstvo, pri čemer mora šola zagotoviti ministrstvu vpogled v podatke, ki jih potrebuje za ugotovitev utemeljenosti
vloge.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-161/2021
Ljubljana, dne 15. oktobra 2021
EVA 2021-3330-0121
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila
o razporejanju in pošiljanju obsojencev
na prestajanje kazni zapora v zavode
za prestajanje kazni zapora

Na podlagi 207. 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

NAVODILO
o spremembi in dopolnitvi Navodila
o razporejanju in pošiljanju obsojencev
na prestajanje kazni zapora v zavode
za prestajanje kazni zapora
1. člen
V Navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na
prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list RS, št. 60/18) se v 6. členu v 2. točki besedilo
»odprti oddelek« nadomesti z besedilom »odprta oddelka Slovenska vas in«.
2. člen
V 7. členu se v 1. točki besedilo »Slovenska vas« črta.
3. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-573/2021
Ljubljana, dne 11. oktobra 2021
EVA 2021-2030-0044
Marjan Dikaučič
minister
za pravosodje

3277.

Spremembe in dopolnitve Tarife za tolmače
slovenskega znakovnega jezika

Na podlagi 14. člena Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02) minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejema

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE TARIFE
za tolmače slovenskega znakovnega jezika
1. člen
V Tarifi za tolmače slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 106/12) se v 3. členu za drugim odstavkom doda
nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se tolmačenje izvaja na daljavo z uporabo video
tehnologije, za izvedbo tolmačenja tolmač plačniku storitve
pošlje zaznamek o izvedenem tolmačenju po elektronski pošti.
Plačnik storitve prejem zaznamka potrdi in se s tem zaveže k
plačilu računa, izdanega na podlagi zaznamka.«.
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena storitve tolmačenja je 21,00 eurov za vsako
začetno uro tolmačenja. Cena storitve tolmačenja se usklajuje z vsakokratno spremembo minimalne plače v Republiki
Sloveniji.«.
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V petem odstavku se znesek »10,00 EUR« nadomesti z
zneskom »14,00 eurov«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Cena tolmačenja iz tujega jezika v slovenski znakovni
jezik in iz slovenskega znakovnega jezika v tuji jezik je dvakratnik cene storitve, kakor je določena za tolmačenje v prvem do
šestem odstavku tega člena.«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »kilometer«
črtata vejica in besedilo »ki velja na dan opravljene storitve«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
(3) Za obračun kilometrine za povračilo stroškov iz prvega
in drugega odstavka tega člena se za podatek o ceni neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina uporabi referenčni
podatek, ki velja za maloprodajne cene, kakor velja za javne
uslužbence. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja naslednji
dan od dneva objave podatka na osrednjem spletnem mestu
državne uprave.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Razdalja iz prvega, drugega in četrtega odstavka
tega člena se izračuna na podlagi spletnega izračuna najkrajše
razdalje med lokacijami v Republiki Sloveniji na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati 1. novembra
2021.
Št. 007-444/2021/6
Ljubljana, dne 13. oktobra 2021
EVA 2021-2611-0052
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Stran
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USTAVNO SODIŠČE
3278.

Številka:
		
Datum:

Odločba o ugotovitvi, da so bili 3. in 5. točka
prvega odstavka 1. člena odlokov o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah
in samostojnih visokošolskih zavodih
ter Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojnoizobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih
zavodih, kolikor se je uporabljal za šole
in vzgojno izobraževalne zavode za otroke
s posebnimi potrebami, v neskladju z Ustavo
z učinkom razveljavitve

U-I-445/20-22
U-I-473/20-22
16. 9. 2021

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo mladoletnega A. B., C., ki ga
zastopa zakoniti zastopnik Č. D., C., in mladoletnega E. F., C.,
ki ga zastopata zakonita zastopnika G. H. in I. J., oba C., na
seji 16. septembra 2021

o d l o č i l o:
1. V neskladju z Ustavo
so bili:
– 3. in 5. točka prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
(Uradni list RS, št. 152/20);
– 3. in 5. točka prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
(Uradni list RS, št. 181/20);
– 3. in 5. točka prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
(Uradni list RS, št. 183/20 in 190/20) in
– Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS,
št. 181/20), kolikor se je uporabljal za šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami.
2. Ugotovitev iz prejšnje točke izreka ima učinek razveljavitve.

Obrazložitev
A.
Povzetek navedb v pobudah
1. Pobudnika, ki obiskujeta osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami, sta vložila pobudo z dne 10. 11. 2020 (prva
pobuda) in pobudo z dne 9. 12. 2020 (druga pobuda), s katerima
izpodbijata v različnih časovnih obdobjih veljavno ureditev o začasni prepovedi zbiranja ljudi v šolah in vzgojno-izobraževalnih
zavodih za otroke s posebnimi potrebami ter o začasnem izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v teh institucijah na daljavo.
Prvo pobudo sta vložila zoper 3. in 5. točko prvega odstavka
1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20 – v nadaljevanju
Odlok/152) v zvezi s sklepom Vlade št. 00717-49/2020/4 z dne
5. 11. 2020 o podaljšanju uporabe ukrepov in omejitev iz Odloka/152 (v nadaljevanju sklep Vlade z dne 5. 11. 2020) in zoper
Sklep ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z
dne 5. 11. 2020 o začasnem izvajanju vzgojno-izobraževalnega
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dela v osnovnih in glasbenih šolah na daljavo (v nadaljevanju
Sklep ministrice) v delu, v katerem se nanaša na organizacije za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Z drugo
pobudo izpodbijata 3. in 5. točko prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih (Uradni list RS, št. 181/20 – v nadaljevanju Odlok/181)
in Sklep ministrice, pristojne za izobraževanje, o začasni obliki
izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20 – v nadaljevanju Sklep
ministrice/181) v delu, ki se nanaša na organizacije za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.
2. Vsebini obeh pobud sta v bistvenem enaki. Pobudnika
navajata, da jima je zaradi zaprtja šol onemogočen dostop do
vzgoje in izobraževanja po programih, v katere sta usmerjena, in
do dodatne strokovne pomoči ter vseh drugih specialnih obravnav (fizioterapij, delovnih terapij, terapij v bazenu, logopedskih
in psiholoških obravnav), ki so jima zagotovljene v šoli in ki jih
nujno potrebujeta za svoj razvoj, ohranjanje že usvojenih veščin
in spretnosti ter za preprečitev nazadovanja v razvoju. Odvzeti
naj bi jima bili tudi socialni stiki. V drugi pobudi pobudnika posebej opisujeta vidne negativne posledice, ki jima nastajajo zaradi
dolgotrajnega izpada zanju primerne oblike vzgojno-izobraževalnega dela in vsakršne oblike specialne terapije (popolna izguba
notranje motivacije za vsakršno delo in igro, zahteva po nenehni
starševski pozornosti, izguba samostojnosti, poslabšanje oziroma popolna izguba grafomotoričnih spretnosti, izrazite spremembe vedenja, avtoagresivno in agresivno vedenje drugega
pobudnika). Zatrjujeta, da ni več le onemogočen njun razvojni
napredek, temveč da razvojno celo nazadujeta in da bo zamujeno izredno težko nadoknaditi. Pobudnika navajata, da izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo zanju pomeni popolno
izvotlitev njunih pravic do varstva in izobraževanja ter usposabljanja za dejavno delo v družbi. Pojasnjujeta, da pri učenju
potrebujeta specifično pomoč, individualiziran pristop, posebne
strokovne metode dela z več prilagoditvami in ponazoritvami,
ustrezne učne pripomočke in bistveno več prilagoditev kot drugi
vrstniki. Navajata, da njuni starši nimajo niti ustreznih specialnih
znanj niti učnih materialov in pripomočkov, potrebnih za prilagajanje učenja njunim specifičnim potrebam in primanjkljajem.
Individualna obravnava, ki naj bi je bila pobudnika deležna v šoli,
naj doma ne bi bila mogoča tudi zato, ker imata oba pobudnika
vsak po enega zdravega osnovnošolskega sorojenca, ki pri
šolskem delu prav tako potrebuje pomoč in nadzor staršev, ki
morajo poleg tega skrbeti tudi za potrebna gospodinjska opravila. Nasprotujeta stališču Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport (v nadaljevanju MIZŠ), da se v okviru izobraževanja na
daljavo posveča posebna skrb ranljivim skupinam, in zatrjujeta,
da so takšni argumenti vsebinsko povsem prazni.
3. Izpodbijana ureditev je po mnenju pobudnikov v neskladju z 2., 14., 52., 56. in 57. členom Ustave. Sklepoma ministrice
za izobraževanje pobudnika poleg neskladja z navedenimi določbami Ustave očitata tudi neskladje s 104. členom Zakona
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
(Uradni list RS, št. 152/20 – v nadaljevanju ZZUOOP). V neskladju z 2. členom Ustave naj bila izpodbijana ureditev zaradi
neskladja s splošnim načelom sorazmernosti, ker naj bi prekomerno posegla v ustavne pravice pobudnikov. V zvezi z zatrjevanim neskladjem izpodbijane ureditve s 14. členom Ustave
pobudnika izpostavljata, da nista deležna specialnih storitev (npr.
specialne pedagoške obravnave, fizioterapevtske in logopedske
obravnave, delovne terapije, psihološke obravnave), ki naj bi jih
bili deležni otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni npr. v
centre za usposabljanje, delo in varstvo, ki te obravnave izvajajo sami, in otroci, ki so jim te obravnave zagotovljene v zdravstvenih domovih. V zvezi z zatrjevanim neskladjem izpodbijane
ureditve z 52., 56. in 57. členom Ustave pobudnika menita, da
ukrep zaprtja šol za otroke s posebnimi potrebami ni niti nujen
niti sorazmeren v ožjem smislu. Z vidika nujnosti se pobudnika
sklicujeta na strokovne ugotovitve, iz katerih naj bi izhajalo, da
je delež otrok med vsemi okuženimi zelo majhen, da otroci zbo-
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levajo redkeje kot odrasli, da imajo praviloma blažje simptome
bolezni in da so le izjemoma prenašalci bolezni. S tega vidika naj
bi se zastavljalo tudi vprašanje primernosti izpodbijanih ukrepov.
Zaprtje šol naj ne bi bilo nujno tudi zato, ker je odstotek vzgojno-izobraževalnih zavodov za otroke s posebnimi potrebami
v primerjavi z vsemi osnovnimi šolami zelo majhen in je tudi
odstotek otrok, ki se šolajo v teh zavodih, v primerjavi z vsemi
šolajočimi se otroki zelo majhen. Tudi v oddelkih naj bi bilo zelo
majhno število otrok. Enake cilje kot z izpodbijanimi ukrepi naj bi
bilo po mnenju pobudnikov mogoče doseči že z bistveno blažjimi
ukrepi (npr. ohranjanje razdalje, nošenje mask, higiena rok in
kašljanja, razkuževanje prostorov). S stališča nujnosti ukrepov
pobudnika v prvi pobudi opozarjata tudi na to, da je Vlada 5. 11.
2020 podaljšala ukrep začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in hkrati sprostila nekatere
storitvene dejavnosti (prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo
tehnično blago, specializirane otroške trgovine, specializirane
prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, prodajalne, ki v
pretežni meri prodajajo pohištvo, storitve pedikure ter storitve
na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in
zlatarstvo), v drugi pobudi pa se sklicujeta na načrt sproščanja
ukrepov iz decembra 2020, iz katerega naj bi izhajalo, da je
Vlada pri tehtanju, katera področja življenja so tako nujna, da
je treba zagotoviti njihovo čimprejšnje delovanje, pred otroki s
posebnimi potrebami (in drugimi otroki) dala prednost frizerstvu,
manikiri in pedikuri, muzejem, knjižnicam in galerijam. To naj bi
kazalo na to, da je Vlada pri tehtanju med zahtevami zdravstva
na eni strani in stiskami podjetnikov na drugi strani tehnico prevesila v korist gospodarstva, tega pa ni storila pri tehtanju med
zahtevami zdravstva in koristmi otrok s posebnimi potrebami, pri
čemer bi morala biti vrnitev otrok v šole, zlasti otrok s posebnimi
potrebami, po mnenju pobudnikov najvišja državna prioriteta.
V drugi pobudi pobudnika opozarjata tudi na to, da iz kratkega
povzetka mnenja Strokovne svetovalne skupine Ministrstva za
zdravje za epidemijo COVID-19 glede vračanja otrok s posebnimi potrebami v šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ki ga
je na svoji spletni strani povzelo MIZŠ, izhaja, da se je celo
strokovna skupina zavzemala za odprtje šol za otroke s posebnimi potrebami. Pobudnika menita, da je zaprtje šol za otroke
s posebnimi potrebami očitno nesorazmerno s pričakovanimi
koristmi glede širjenja epidemije. V zvezi s tem se sklicujeta
na zgoraj navedene škodljive posledice, ki naj bi jima nastajale
zaradi zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij, in opozarjata na
majhne koristi, ki naj bi jih zaprtje šol in vzgojno-izobraževalnih
zavodov za otroke s posebnimi potrebami pomenilo za ustavitev
epidemije. V drugi pobudi pobudnika v zvezi s tem navajata tudi,
da starši vse od prvega dne šole (1. 9. 2020) niso imeli vstopa
v šolske prostore in so lahko otroke oddajali in prevzemali le v
okviru točno določenega časovnega okna in na točno določenem mestu za posamezni razred. Opozarjata tudi na to, da se
dopušča zbiranje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Povzetek odgovorov Vlade in MIZŠ
4. Pobudi sta bili poslani v odgovor Vladi in ministrici,
pristojni za izobraževanje. Nanju sta odgovorila Vlada in MIZŠ.
Odgovori glede prve in druge pobude so v bistvenem enaki.
Vlada in MIZŠ menita, da sta pobudi neutemeljeni. Navajata,
da je začasna prepoved zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih
zavodih nujen in učinkovit ukrep za obvladovanje epidemije in
za zaščito javnega zdravja. Ob tehtanju med tveganjem, ki bi ga
za varstvo javnega zdravja pomenilo odprtje šol, in pravico do
izobraževanja v šolskih prostorih je treba, upoštevaje stanje epidemije, po njunem mnenju začasno prepovedati zbiranje ljudi v
šolah in postaviti pravico do zdravja na prvo mesto. Zdravstveni
sistem v Sloveniji naj bi bil na robu preživetja, po številu smrti
pa naj bi bila Slovenija med vodilnimi v Evropi. Vlada in MIZŠ
navajata, da so v šolah tudi zaposleni, da tja prihajajo starši ter
da učenci in dijaki uporabljajo javni prevoz, kar so vse okoliščine, ki izrazito negativno vplivajo na širjenje epidemije. Vlada v
odgovoru na drugo pobudo navaja tudi, da je pred odločitvijo o
ukrepih iz Odloka/181 preučila Poročilo strokovne skupine pri
Ministrstvu za zdravje in mnenje pediatrične stroke. Upoštevala
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Stran
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je tudi argumente strokovne javnosti. Vse te dokumente prilaga
k odgovoru. Zaradi učinkovite in hitre vzpostavitve šolanja na
daljavo ukrep zaprtja šol po mnenju Vlade in MIZŠ ni prekomerno posegel v pravico otrok do izobraževanja. Vlada in MIZŠ
navajata, da je prehod na izobraževanje na daljavo gotovo
povezan z določenimi težavami in skrbmi, s katerimi se soočajo
tudi pobudnika in njuni družini, ki pa niso nesorazmerne z nevarnostjo širjenja COVID-19. Izobraževanje na daljavo naj ne
bi pomenilo izključitve določenega dela otrok iz vzgojno-izobraževalnega procesa. Učitelji in svetovalni delavci naj bi posebno
skrb namenjali prav ranljivejšim skupinam otrok, v katere sodijo
tudi otroci s posebnimi potrebami. Vlada in MIZŠ v zvezi s tem
pojasnjujeta, da je bilo šolam, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni
program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program
za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju
ter prilagojene programe z enakovrednim izobraževalnim standardom, dano navodilo, naj izvajajo vzgojno-izobraževalno delo
v okviru možnosti, ki so dodatno pogojene z zdravstvenim stanjem posameznih učencev. Navajata, da je MIZŠ šole pozvalo,
naj za učence s posebnimi potrebami pripravljajo prilagojena
učna gradiva, naj navodila zanje individualizirajo in jih prilagodijo
učenčevemu primanjkljaju, pri čemer naj smiselno upoštevajo
učenčev individualizirani program. Dodajata, da so šole dobile
tudi okrožnico, naj se čim bolj povežejo s starši teh otrok in jih
pozovejo, naj šolo sproti seznanjajo z otrokovimi potrebami in
težavami ter morebitnimi stiskami, ter staršem pomagajo poiskati
optimalno rešitev. MIZŠ in Vlada navajata tudi, da se v pomoč
otrokom pri šolanju na daljavo vključujejo tudi drugi strokovni
ali celo zdravstveni delavci. Vlada meni, da lahko nepopravljive
posledice za otroke s posebnimi potrebami povzroči okužba z virusom in ne začasno izobraževanje na daljavo. Opozarja tudi na
to, da dosledno spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja
virusa med odraslimi prenosa ni omejilo, verjetnost, da se bodo
vseh strogih ukrepov lahko držali otroci s posebnimi potrebami,
pa je še toliko manjša. Vlada meni, da lahko pravico do izobraževanja državljani varno uresničujejo z izobraževanjem na daljavo.
Izjava pobudnikov o odgovorih Vlade in MIZŠ
5. Pobudnika sta na odgovora Vlade in MIZŠ v zvezi z
njuno drugo pobudo odgovorila. V odgovoru najprej podrobneje
opisujeta, v kako težkih razmerah sta se znašli njuni družini zaradi zaprtja šol. Opozarjata, da Vlada in MIZŠ zgolj pavšalno vztrajata, da bi odprtje šol za otroke s posebnimi potrebami pomenilo
škodo za javno zdravje in zdravje posameznika, ne da bi se pri
tem opredelila do navedb o relativno majhnem številu šolajočih
se otrok s posebnimi potrebami in do neizvajanja za otroke s
posebnimi potrebami nujnega terapevtskega dela, čemur pritrjujejo tudi stroka in celo ravnatelji. V nadaljevanju se pobudnika
osredotočata na odgovor ravnateljev, iz katerega naj bi izhajalo,
da ti niso naklonjeni odpiranju vzgojno-izobraževalnih institucij
za otroke, in navajata, da ne verjameta, da gre za skupno mnenje vseh ravnateljev; vzorec izprašanih ravnateljev naj ne bi bil
reprezentativen. Poudarjata, da morebitne kadrovske težave, za
rešitev katerih je bilo ob že vnaprejšnjem pričakovanju epidemije
dovolj časa, ne morejo biti razlog za zaprtje šol. V zvezi s tem
dodajata, da šol glede na trenutno epidemiološko sliko ni treba
takoj odpreti za vse aktivnosti (npr. krožki, jutranje varstvo in podaljšano bivanje), saj bi bili otroci tudi brez tega v veliko boljšem
položaju, kot so, če se ne izvaja nič. Glede morebitnih težav v
zvezi z organiziranjem prevoza sta pobudnika prepričana, da
bi bil vsaj del staršev pripravljen otroke voziti v šolo. Menita
tudi, da ovire za odprtje šol ne bi smelo pomeniti to, da bodo
zaradi zdravstvenih omejitev nekateri otroci morda ostali doma.
Navajata, da je v času sezonskih okužb določen odstotek otrok
tudi pred epidemijo ostajal doma, pa šole zato niso bile zaprte.
Dejstvo, da je pri določenem odstotku učencev večja možnost
za tvegan potek bolezni, naj ne bi moglo povzročiti zaprtja šol
za vse. Pobudnika opozarjata tudi na to, da v mnenju pediatra
ni podatka o številu otrok s težjim potekom bolezni. V zaključku
poudarjata, da bodo otroci s posebnimi potrebami morebitno
okužbo s COVID-19 v veliki večini preboleli brez zapletov, zaprtje
šol in neizvajanje strokovnih obravnav pa lahko pomeni nepo-
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pravljivo škodo za kakovost celotnega nadaljnjega življenja teh
otrok. Izpostavljata, da je vsekakor nujno vsaj takojšnje odprtje
šol za izvajanje specialnih obravnav in terapij. Opozarjata tudi,
da se odpirajo številne dejavnosti.
Dosedanji potek postopka
6. Z delno odločbo in sklepom št. U-I-445/20 z dne 3. 12.
2020 (Uradni list RS, št. 179/20) je Ustavno sodišče sprejelo
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 5. točke
prvega odstavka 1. člena Odloka/152 (3. točka izreka). Ugotovilo
je, da so ukrepi iz tega odloka, ker niso bili veljavno podaljšani,
prenehali veljati, in štelo, da so zaradi precedenčnosti vprašanj,
ki jih odpirata pobudi, izpolnjeni pogoji za presojo ne več veljavnega predpisa (15. do 17. točka obrazložitve). Glede sklepa
Vlade z dne 5. 11. 2020 in Sklepa ministrice je Ustavno sodišče
odločilo, da zaradi neobjave v Uradnem listu Republike Slovenije nista začela veljati (1. in 4. točka izreka ter 14. in 21. točka
obrazložitve). Enako odločitev je sprejelo tudi glede kasneje
sprejetih sklepov Vlade št. 00717-49/2020/6 z dne 12. 11. 2020
in št. 18100-24/2020/4 z dne 26. 11. 2020 (1. in 2. točka izreka in
14. točka izreka delne odločbe in sklepa št. U-I-445/20), v zvezi
s katerima je na podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12,
23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS) samo začelo postopek za
oceno njune ustavnosti. S sklepom št. U-I-473/20 z dne 21. 12.
2020 (Uradni list RS, št. 195/20) je Ustavno sodišče sprejelo tudi
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 5. točke
prvega odstavka 1. člena Odloka/181 in pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti zakonitosti Sklepa ministrice/181,
kolikor se je uporabljal za šole in vzgojno-izobraževalne zavode
za otroke s posebnimi potrebami (1. in 3. točka izreka). Hkrati je
na podlagi 30. člena ZUstS začelo postopek za oceno ustavnosti
3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list
RS, št. 183/20 in 190/20 – v nadaljevanju Odlok/183) (2. točka
izreka). Izvrševanje Odloka/183 v tem delu je zadržalo (4. točka
izreka).
B. – I.
Uvodni poudarki
7. Pobudnika v tej zadevi sta otroka s posebnimi potrebami.1 V času vložitve pobude sta bila stara 6 in 9 let. Prvi pobudnik
je bil kot otrok z lažjo duševno motnjo usmerjen v prilagojeni
program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, drugi pobudnik pa je bil kot otrok z zmerno duševno motnjo
usmerjen v posebni program vzgoje in izobraževanja.2 Zaradi
začasne prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah kot posledice epidemije nalezljive bolezni COVID-19 pobudnika določen del šolskega leta 2020/21 nista mogla obiskovati
osnovne šole, v kateri se izobražujeta oziroma usposabljata, in
sicer osnovne šole za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
1 Po 2. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 in 90/12 – v nadaljevanju ZUOPP-1) so
otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja
oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
2 Po 5. členu ZUOPP-1 poteka vzgoja in izobraževanje otrok
s posebnimi potrebami po koncu predšolskega obdobja po naslednjih vzgojno-izobraževalnih programih: vzgojno-izobraževalnih
programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom; prilagojenih programih vzgoje
in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; posebnem
programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih;
vzgojnem programu.
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vzgojno-izobraževalnimi potrebami.3 Njuno izobraževanje oziroma usposabljanje je v tem obdobju potekalo na daljavo.
8. Pobudnika izpodbijata ureditev, s katero je bilo z namenom obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepovedano
(tudi) zbiranje ljudi v šolah oziroma zavodih za otroke s posebnimi potrebami in odrejeno, da se vzgojno-izobraževalno delo
v teh organizacijah izvaja na daljavo. Gre sicer za dva različna
ukrepa, pri čemer pa je bil drugi ukrep (odreditev izobraževanja
na daljavo) zgolj posledica sprejetja prvega ukrepa (začasna
prepoved zbiranja v vzgojno-izobraževalnih institucijah). Zato
ju bo Ustavno sodišče v nadaljevanju obravnavalo kot celoto
oziroma kot dva povezana ukrepa.
9. Začasna prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja, vključno s šolami s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami (v nadaljevanju šole in vzgojno-izobraževalni zavodi za otroke s posebnimi potrebami), ter odreditev izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v teh institucijah na daljavo
sta veljali že v obdobju epidemije nalezljive bolezni COVID-19
spomladi 2020 (prvi val epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije).4 Ponovno je bila takšna ureditev uveljavljena po
vnovični razglasitvi epidemije te bolezni na območju Republike
Slovenije v oktobru 2020 (v nadaljevanju jesensko-zimski val
epidemije COVID-19).5 Sporna v tej zadevi sta (le) zapiranje
šol in vzgojno-izobraževalnih zavodov za otroke s posebnimi
potrebami in odreditev izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v
teh organizacijah na daljavo v obdobju jesensko-zimskega vala
epidemije COVID-19.
10. V obdobju jesensko-zimskega vala epidemije
COVID-19 je bila začasna prepoved zbiranja ljudi v šolah in
vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami urejena z več odloki. Najprej je bila določena s 3. in 5. točko
prvega odstavka 1. člena Odloka/152, ki se je začel uporabljati
26. 10. 2020.6 Ta odlok je, kot je Ustavno sodišče pojasnilo že v
delni odločbi in sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-445/20, zaradi
formalnih pomanjkljivosti sklepov o podaljšanju ukrepov iz tega
odloka formalno prenehal veljati že po prvih sedmih dneh od
začetka njegove uporabe (15. točka obrazložitve), dejansko pa
so bili šole in vzgojno-izobraževalni zavodi za otroke s posebnimi potrebami na njegovi podlagi zaprti vse do 6. 12. 2020,
ko je začel veljati Odlok/181. S 3. in 5. točko prvega odstavka
1. člena Odloka/181 je bila začasna prepoved zbiranja ljudi v
šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi
potrebami določena ponovno. Ta odlok je veljal v obdobju od 6.
do 11. 12. 2020,7 nato pa je bila začasna prepoved zbiranja ljudi
v šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi
potrebami določena še s 3. in 5. točko prvega odstavka 1. člena
Odloka/183, ki je veljal od 12. 12. 2020 do 4. 1. 2021. Od 5. 1.
3 Gre za eno od vrst institucij, v katerih potekata vzgoja in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Iz 18. člena ZUOPP-1
namreč izhaja, da programe za otroke s posebnimi potrebami oziroma posamezne izmed teh programov poleg javnih šol oziroma
podružnic šol, ki so ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje
prilagojenih programov in posebnega programa, izvajajo tudi javne
šole v rednih oddelkih, javne šole v posebnih oddelkih s prilagojenim programom, javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s
posebni potrebami ter javni socialnovarstveni zavodi.
4 Glej Odredbo o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20), Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list
RS, št. 25/20, 29/20 in 65/20), Odlok o začasni prepovedi zbiranja
ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 67/20) in Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 78/20).
5 Epidemija je bila razglašena z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 146/20), ki je začel veljati 19. 10. 2020, ter nato
podaljševana z novimi odloki.
6 V zvezi z datum začetka uporabe glej 5. člen Odloka/152.
7 Glej 5. člen Odloka/183.
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2021 dalje prepoved zbiranja ljudi v šolah in zavodih za otroke s
posebnimi potrebami ni več veljala.8
11. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo v
jesensko-zimskem obdobju epidemije COVID-19 je bilo za pobudnika odrejeno z dvema sklepoma ministrice za izobraževanje, in sicer s Sklepom ministrice z dne 5. 11. 2020 in Sklepom
ministrice/181.9 Na podlagi Sklepa ministrice, ki formalnopravno
ni nikoli začel veljati,10 je vzgojno-izobraževalno delo za pobudnika na daljavo dejansko potekalo od 9. 11. vse do 6. 12. 2020,11
na podlagi Sklepa ministrice/181 pa v preostalem obdobju začasne prepovedi zbiranja ljudi v šolah in zavodih za otroke s
posebnimi potrebami, razen v obdobju novoletnih počitnic.
12. O pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa
ministrice je Ustavno sodišče, kot že navedeno, že odločilo.
Glede na to so predmet presoje v tej zadevi 3. in 5. točka
prvega odstavka Odloka/152, 3. in 5. točka prvega odstavka
Odloka/181, 3. in 5. točka prvega odstavka Odloka/183 ter Sklep
ministrice/181 o posledičnem izvajanju vzgojno-izobraževalnega
delo na daljavo, kolikor se je uporabljal za šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami. Ker je Odlok/152, kot navedeno, formalno veljal le kratek čas po njegovi
izdaji, bi se lahko zastavilo vprašanje, ali naj Ustavno sodišče
presojo ustavnosti izpodbijanih določb tega odloka omeji le na
to obdobje. Ker pa je Ustavno sodišče delno odločbo in sklep
št. U-I-445/20, s katerima je ugotovilo, da je Odlok/152 formalno
prenehal veljati, izdalo 3. 12. 2020 in ker so bili šole in zavodi
za otroke s posebnimi potrebami na podlagi Odloka/152 dejansko zaprti do 6. 12. 2020, še po izdaji delne odločbe in sklepa
Ustavnega sodišča, ko je začel veljati Odlok/181, ki je na novo
določil začasno prepoved zbiranja ljudi v šolah in zavodih za
otroke s posebnimi potrebami, pa je treba šteti, da je Odlok/152
dejansko učinkoval ves ta čas. To pa pomeni, da mora Ustavno
sodišče ob presoji njegove ustavnosti upoštevati celotno obdobje
njegovega učinkovanja.
13. S 3. točko prvega odstavka 1. člena navedenih odlokov
je bilo začasno prepovedano zbiranje ljudi v osnovnih šolah s
prilagojenim programom, s 5. točko prvega odstavka 1. člena
navedenih odlokov pa zbiranje ljudi v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
razen v tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami. S točko I) Sklepa ministrice/181 je bilo
določeno, da se zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19
vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih
začasno izvaja na daljavo. V prvi pobudi sta pobudnika izrazila
dvom o tem, ali se Odlok/152 nanaša na drugega pobudnika, ki
obiskuje posebni program osnovnošolskega izobraževanja, in
ali se nanju sploh nanaša Sklep ministrice/181, ki zgolj na splošno omenja osnovne šole. Ustavno sodišče je v delni odločbi in
sklepu št. U-I-445/2 zavzelo stališče, da se izpodbijani določbi
Odloka/152 in Sklep ministrice/181 nanašajo na oba pobudnika
(10. in 19. točka obrazložitve). Enako velja tudi glede izpodbijanih določb Odloka/181 in Odloka/183 ter Sklepa ministrice/181.
14. Ustavno sodišče uvodoma še pojasnjuje, da je v zvezi
s 5. točko prvega odstavka 1. člena Odloka/183 že zavzelo
stališče, da pobudnika sicer ne izkazujeta pravnega interesa
za njeno presojo v delu, v katerem se nanaša na druge vzgojno-izobraževalne institucije za otroke s posebnimi potrebami,

kot jo obiskujeta pobudnika, da pa bo, upoštevaje medsebojno
povezanost problematike zaprtja vseh zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, na katere se nanaša 5. točka prvega odstavka 1. člena Odloka/183, na podlagi
30. člena ZUstS ustavnost te določbe presodilo v njenem celotnem obsegu (glej 11. točko obrazložitve sklepa št. U-I-473/20).
Enako velja tudi glede 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka/152 in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka/181.
Glede pravovarstvene potrebe za nadaljevanje postopka kljub prenehanju veljavnosti odlokov in Sklepa ministrice/181
15. Izpodbijane določbe odlokov o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter
Sklep ministrice/181 ne veljajo več. Točki 3 in 5 prvega odstavka
1. člena Odloka/152 ter 3. in 5. točka prvega odstavka 1. člena
Odloka/181 so prenehale veljati že pred odločitvijo Ustavnega
sodišča o sprejemu pobud v tem delu,12 3. in 5. točka prvega
odstavka 1. člena Odloka/183 ter Sklep ministrice/181 pa so
prenehali veljati po sprejetju odločitve Ustavnega sodišča, da
sprejme pobudo za oceno ustavnosti Sklepa ministrice/181 in
začne postopek za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka/183.13
16. V primeru neveljavnega predpisa Ustavno sodišče v
skladu z drugim odstavkom 47. člena ZUstS odloči o njegovi
skladnosti z Ustavo, če so izkazani pogoji iz prvega odstavka
47. člena ZUstS, tj. če pobudnik izkaže, da niso bile odpravljene
posledice njegove protiustavnosti. Gre za procesno oviro, ki
omejuje Ustavno sodišče v možnosti presoje neveljavnih predpisov. Vendar pa je Ustavno sodišče že v 43. točki obrazložitve odločbe št. U-I-129/19 z dne 1. 7. 2020 (Uradni list RS,
št. 108/20) sprejelo stališče, ki ga je ponovilo tudi v kasnejših
odločitvah, najprej v 27. točki obrazložitve odločbe št. U-I-83/20
z dne 27. 8. 2020 (Uradni list RS, št. 128/20), da lahko v primeru
presoje predpisov, ki se sprejemajo periodično in za časovno
omejeno dobo, posebej izražen javni interes po vsebinski presoji
Ustavnega sodišča utemelji izjemo od procesne ovire iz drugega
odstavka 47. člena ZUstS. To bo takrat, kadar zahteva po pravni
predvidljivosti na določenem področju urejanja družbenih razmerij izjemoma narekuje odločitev Ustavnega sodišča o posebno
pomembnih precedenčnih ustavnopravnih vprašanjih sistemske
narave, ki se po razumni oceni utegnejo zastavljati tudi v zvezi
z akti enake narave in primerljive vsebine, periodično sprejemanimi v prihodnosti.
17. Stališče, da so zgoraj navedeni pogoji za izjemno presojo ne več veljavnega predpisa izpolnjeni glede 3. in 5. točke
prvega odstavka 1. člena Odloka/152 ter glede 3. in 5. točke
prvega odstavka 1. člena Odloka/181, je Ustavno sodišče zavzelo že v delni odločbi in sklepu št. U-I-445/20 (15. do 17. točka
obrazložitve) ter v sklepu št. U-I-473/20 (10. točka obrazložitve).
Enako odločitev pa je treba sprejeti tudi glede 3. in 5. točke
prvega odstavka 1. člena Odloka/183 ter Sklepa ministrice/181,
kolikor se je uporabljal za šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami. Glede na to, da virus
SARS-CoV-2 niti v Republiki Sloveniji niti drugod po svetu še ni
v celoti obvladan, je razumno pričakovati, da bi se ukrep začasne
prepovedi zbiranja ljudi v osnovnih šolah oziroma v zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter ukrep

8 Glej 5. člen Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21 in
5/21 – v nadaljevanju Odlok/204) v zvezi s 6. členom Odloka/183.
9 Zgolj pojasniti kaže, da je šolanje na daljavo za učence
od 6. do 9. razreda osnovne šole na podlagi sklepa ministrice za
izobraževanje št. 603-33/2020/1 z dne 16. 10. 2020, ki ni predmet
presoje v tej zadevi, potekalo že pred jesenskimi počitnicami, in
sicer v obdobju od 19. do 23. 10. 2020.
10 Glej 4. točko izreka in 21. točko obrazložitve delne odločbe
in sklepa št. U-I-445/20.
11 V obdobju od 26. 10. do 1. 11. 2020 sta imela pobudnika
jesenske počitnice, v obdobju od 2. do 8. 11. 2020 pa podaljšane
jesenske počitnice.

12 V zvezi s prenehanjem veljavnosti Odloka/152 glej 15. točko delne odločbe in sklepa št. U-I-445/20. Odlok/181 pa je prenehal
veljati na podlagi 5. člena Odloka/183.
13 Odlok/183 je prenehal veljati na podlagi 5. člena Odloka/204 v zvezi s 6. členom Odloka/183. Formalno podlago za prenehanje veljavnosti Sklepa ministrice/181 pomeni točka III Sklepa o
izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS,
št. 32/21 – v nadaljevanju Sklep ministrice/32), ki je začela veljati
9. 3. 2021. Dejansko pa je splošna zapoved izvajanja izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na daljavo prenehala veljati že s
prenehanjem veljavnosti zadnjega odloka, ki je določal začasno
prepoved zbiranja ljudi v šolah in zavodih za otroke s posebnimi
potrebami. Kot že navedeno, prepoved zbiranja ljudi v šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami ni več veljala od 5. 1. 2021.
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odreditve vzgojno-izobraževalnega dela v teh institucijah na
daljavo, ki jih določata omenjena predpisa, še kdaj ponovila.
Časovna omejenost ukrepa o zaprtju teh institucij in posledičnega ukrepa o odreditvi izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela
na daljavo, ki je nujna posledica tega, da se s tema ukrepoma
zaradi epidemije v človekove pravice posega le začasno, bi
lahko povzročila, da Ustavno sodišče nikoli ne bi moglo opraviti
vsebinske presoje ustavnosti takšnih ukrepov. Glede na to, da
lahko izpodbijana ureditev pomeni omejitve človekovih pravic
ali temeljnih svoboščin tako ranljive skupine oseb, kot so otroci
s posebnimi potrebami, in sicer zlasti omejitev pravice otrok s
posebnimi potrebami do izobraževanja in usposabljanja (drugi
odstavek 52. člena Ustave), pa pomeni odločitev o ustavnosti
teh ukrepov tudi odločitev o posebej pomembnem precedenčnem ustavnopravnem vprašanju. Zato je podan posebej izražen
javni interes, da Ustavno sodišče vsebinsko presodi tudi ne več
veljavne 3. in 5. točko prvega odstavka 1. člena Odloka/183 ter
Sklep ministrice/181, kolikor se je uporabljal za šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami.
B. – II.
Zgornja premisa za presojo
18. Pobudnika zatrjujeta neskladje izpodbijane ureditve z
2., 14., 52., 56. in 57. členom Ustave. Z izpodbijano ureditvijo je
bilo začasno prepovedano zbiranje v osnovnih šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami ter
odrejeno, da te institucije začasno izvajajo vzgojno-izobraževalno delo na daljavo. Kot takšna se ta ureditev primarno dotika
področja vzgoje in izobraževanja. Zato so še posebej bistveni
očitki pobudnikov, ki se nanašajo na kršitev človekovih pravic in
temeljnih svoboščin s tega področja. Ustava pravico do izobrazbe in šolanja na splošno ureja že v 57. členu. Drugi odstavek
52. člena Ustave pa pomeni specialno določbo v razmerju do
57. člena Ustave in pravico otrok s posebnimi potrebami do izobraževanja in usposabljanja ureja še posebej. Zato je Ustavno
sodišče presojo osredotočilo na preizkus skladnosti izpodbijane
ureditve s to določbo Ustave.
O vsebini pravice iz drugega odstavka 52. člena Ustave
19. Po drugem odstavku 52. člena Ustave imajo otroci z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju (v nadaljevanju otroci
s posebnimi potrebami) pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno delo v družbi. Vsebina te človekove pravice z
Ustavo ni podrobno določena. Njena narava zahteva, da zakon
določi način njenega uresničevanja (drugi odstavek 15. člena
Ustave).14 Zakonodajalec (oziroma v obravnavani zadevi Vlada
in ministrica za izobraževanje, ki ju je zakonodajalec pooblastil
za sprejemanje ukrepov, s katerimi se omejuje ta pravica) pri tem
ni povsem neomejen. Upoštevati mora ustavno zagotovljeno jedro, ki ga ima ta človekova pravica.15 Pri tem mora izhajati iz posebnega namena te pravice. Namen posebne določbe drugega
odstavka 52. člena Ustave je v spoznanju, da otroci s posebnimi
potrebami dejansko težje dostopajo do dobrin, ugodnosti in tudi
pravic, ki so sicer formalnopravno enako priznane vsem. Ker so
otroci s posebnimi potrebami osebe v manj ugodnem položaju,
mora država z aktivnimi ukrepi nevtralizirati ovire, ki jim otežujejo
ali celo onemogočajo enakopraven dostop do javnih dobrin in
storitev oziroma enakopravno uresničevanje njihovih človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, vključno s pravico do izobraževanja in usposabljanja.16 Otrokom s posebnimi potrebami mora biti
(tudi) na tem področju zagotovljeno posebno varstvo.
14 Tako Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-118/09 z dne
10. 6. 2010 (Uradni list RS, št. 52/10, in OdlUS XIX, 6), 11. točka
obrazložitve.
15 Primerjaj z odločbo št. U-I-11/07 z dne 13. 12. 2007 (Uradni
list RS, št. 122/07, in OdlUS XVI, 86), 18. točka obrazložitve, v kateri je Ustavno sodišče to stališče zavzelo glede prvega odstavka
52. člena Ustave.
16 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-118/09, 17. točka
obrazložitve. Glej tudi B. Kresal v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske, državne in
evropske študije, Ljubljana 2002, str. 559, kjer govori o pomenu
52. člena Ustave.
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20. Pri opredeljevanju ustavnopravnega pomena drugega
odstavka 52. člena Ustave je treba izhajati tudi iz mednarodnih
instrumentov, ki urejajo to pravico.17 Iz njih izhaja, da so otroci s posebnimi potrebami na področju izobraževanja varovani
dvakrat, in sicer kot otroci in še posebej kot invalidi. Konvencija
o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ, MP, št. 15/90; Akt o
nostrifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za
atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/92, in MP, št. 9/92 – v
nadaljevanju KOP) ureja pravico do izobraževanja v 28. členu.
Ta člen med drugim določa, da države pogodbenice priznavajo
otrokovo pravico do izobrazbe in z namenom, da bi bila ta
pravica sčasoma dosežena na podlagi enakih možnosti, še posebej zagotavljajo (tudi) obvezno in vsem brezplačno dostopno
osnovno šolanje. Ta določba KOP se sicer izrecno ne nanaša
na otroke s posebnimi potrebami, vendar pa 2. člen KOP določa,
da pravice, določene s to konvencijo, države pogodbenice zagotavljajo vsakemu otroku, ki sodi pod njihovo pravno pristojnost,
brez kakršnegakoli razlikovanja, med drugim tudi ne glede na
invalidnost. Položaj otrok s posebnimi potrebami na področju izobraževanja je še posebej urejen v 23. členu KOP. Po tej določbi
države pogodbenice otrokom s posebnimi potrebami priznavajo
pravico do posebne skrbi in skladno s svojimi zmožnostmi zagotavljajo, da so ti otroci in tisti, ki skrbijo zanje, deležni pomoči. Ta
pomoč naj bo, kadarkoli je to mogoče, brezplačna in naj otroku
s posebnimi potrebami zagotavlja tudi, da ima učinkovit dostop
do nje in da je deležen izobraževanja ter usposabljanja na način,
ki pospešuje njegovo kar največjo možno vključitev v družbo in
njegov osebnostni razvoj (2. in 3. točka). Pri tem morajo biti pri
vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne ali
zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi
ali zakonodajna telesa, glavno vodilo otrokove koristi (prvi odstavek 3. člena KOP).
21. Pravico do izobraževanja ureja tudi Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 37/08,
in MP, št. 10/08 – v nadaljevanju MKPI), in sicer v 24. členu. Z
vključitvijo te določbe v MKPI je posebej poudarjeno, da pravica
do izobraževanja pripada tudi invalidom oziroma otrokom s
posebnimi potrebami. Države podpisnice MKPI morajo zagotavljati, da invalidi zaradi invalidnosti niso izključeni iz splošnega
izobraževalnega sistema ter da imajo enako kot drugi dostop do
vključujočega, kakovostnega, brezplačnega osnovnošolskega in
srednješolskega izobraževanja (a in b točka drugega odstavka).
Invalidom morajo države podpisnice zagotoviti tudi ustrezne prilagoditve v sistemu izobraževanja (c točka drugega odstavka) in
jim nuditi potrebno pomoč v splošnem izobraževalnem sistemu
ter jim zagotoviti možnost učinkovitega izobraževanja (d in e
točka drugega odstavka). Kot splošno določbo, pomembno za
otroke s posebnimi potrebami, je treba upoštevati tudi 7. člen
MKPI, po katerem sprejmejo države pogodbenice vse potrebne
ukrepe, s katerimi invalidnim otrokom zagotovijo, da enako kot
drugi otroci uživajo vse človekove pravice in temeljne svoboščine, pri čemer mora biti pri vseh dejavnostih v zvezi z invalidnimi
otroki poglavitna skrb otrokova korist.
22. Mednarodni instrument, ki zavezuje Republiko Slovenijo in posebej omenja pravico invalidov do izobraževanja, je
tudi Evropska socialna listina – spremenjena (Uradni list RS,
št. 24/99, MP, št. 7/99 – v nadaljevanju MESL). Ta v 15. členu
ureja pravico invalidnih oseb do samostojnosti, vključevanja v
družbo in sodelovanja v življenju skupnosti. Pri tem med drugim
določa, da se pogodbenice zavezujejo, da ukrenejo vse potrebno, da invalidnim osebam zagotovijo izobraževanje (1. točka
prvega odstavka 15. člena MESL).
23. V aktualnih razmerah epidemije COVID-19 v Republiki
Sloveniji, ki lahko zaradi sprejetja različnih ukrepov, s katerimi
se želi zajeziti epidemija, ogrožajoče vplivajo tudi na pravico do
izobraževanja, kaže izpostaviti tudi 11. člen MKPI. Po tej določbi
morajo države pogodbenice v skladu z obveznostmi po mednarodnem pravu, tudi po mednarodnem humanitarnem pravu
17

Glej B. Kresal, nav. delo, str. 560.
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in mednarodnem pravu o človekovih pravicah, sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev varstva in varnosti invalidov tudi v
nevarnih razmerah (situations of risk). Kot nevarne razmere so v
tej določbi navedene situacije oboroženih spopadov (armed conflicts), humanitarnih kriz (humanitarian emergencies) in naravnih
nesreč (natural disasters), pri čemer pa so te situacije navedene
le primeroma.18 Pri tem se kot ena od temeljnih pravic otrok, ki
je pogosto ogrožena v takšnih razmerah, omenja pravica do izobraževanja.19 Tudi Odbor OZN za otrokove pravice (Committee
on the Rights of the Child) je sprejel stališče, da mora biti osnovnošolsko izobraževanje učinkovito zagotovljeno tudi v kriznih
razmerah (emergeny situations), pri čemer mora biti vključujoče
tudi za otroke iz marginaliziranih skupin, med katere sodijo tudi
otroci invalidi.20 Na to, da je treba v takšnih primerih posebno
pozornost nameniti temu, da je izobraževanje zagotovljeno tudi
otrokom invalidom, enako kot drugim, izhaja tudi iz splošnega
komentarja Odbora OZN za pravice invalidov (Committee on the
Rights of Persons with Disabilities).21 Ustavno sodišče se na tem
mestu ne opredeljuje do vprašanja, ali je v okvir 11. člena MKPI
mogoče uvrstiti tudi situacijo epidemije COVID-19, ugotavlja pa,
da iz te določbe izhaja, da si je tudi v zelo težkih in neobičajnih
razmerah treba prizadevati za uresničevanje pravice otrok s
posebnimi potrebami do izobraževanja.
24. Drugi odstavek 52. člena Ustave torej otrokom s posebnimi potrebami na področju izobraževanja zagotavlja posebno
varstvo. Država mora zagotoviti, da se tudi tem otrokom omogoči
učinkovit dostop do vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja.
Kolikor je to potrebno, mora država v ta namen sprejeti tudi
določene pozitivne ukrepe. Navedeno pomeni, da mora država pri urejanju vprašanj, ki lahko ogrozijo oziroma prizadenejo
pravice otrok s posebnimi potrebami na tem področju, ravnati
še posebej skrbno in iskati rešitve, ki naj posebno varstvo teh
otrok zagotovijo v največji mogoči meri.22 Upoštevaje pomembnost izobraževanja in usposabljanja za razvoj otrok s posebnimi
potrebami, mora navedeno veljati tudi v času kriznih razmer v
družbi, med katere je mogoče uvrstiti tudi obdobje epidemije
nalezljive bolezni COVID-19 v Republiki Sloveniji. Iz drugega
odstavka 52. člena Ustave tako izhaja zahteva, da mora država
tudi v takšnih razmerah, ki terjajo sprejemanje številnih ukrepov,
s katerimi se želi zajeziti epidemija, nameniti posebno skrb temu,
da pravica otrok s posebnimi potrebami do izobraževanja in
usposabljanja ni nesorazmerno prizadeta.
25. Ustavno sodišče v zvezi z vsebino pravice iz drugega
odstavka 52. člena Ustave še pojasnjuje, da v njen okvir ne sodi
le zagotavljanje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v
najožjem pomenu te besede, to je v smislu pridobivanja klasičnih
znanj, določenih s šolskimi programi. Na to kaže že samo besedilo te določbe, iz katerega izhaja, da ta določba zagotavlja tudi
pravico do usposabljanja in da se torej nanaša na več kot na golo
izobraževanje.23 Kot del pravice iz drugega odstavka 52. člena
Ustave je zato treba šteti tudi pravico otrok s posebnimi potrebami do zagotavljanja različnih komplementarnih dejavnosti k
osnovnemu izobraževanju, ki jih po presoji strokovnjakov ti otroci
nujno potrebujejo, da se doseže njihov največji možni razvoj
oziroma da ti otroci ohranijo že usvojene veščine in spretnosti.
18 Glej I. Bantekas, M. A. Stein in D. Anastasiou, The UN
Convention on the right of persons with disabilities, A Commentary,
Oxford University Press, Oxford 2018, str. 334.
19 Prav tam, str. 326.
20 Odbor OZN za otrokove pravice, Day of General Discussion on »The Right of Child to Education in Emergency Situations«
Recommendations, 19. 9. 2008, 23. in 36. točka.
21 Odbor OZN za pravice invalidov, Splošni komentar št. 4
(2016), 14. točka.
22 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-118/09, 17. točka
obrazložitve.
23 To, da se mora otrokom s posebnimi potrebami v okviru
pravice do izobraževanja zagotavljati tudi pomoč v okviru zagotavljanja najrazličnejših dodatnih ukrepov, izhaja tudi iz komentarja
Odbora za pravice iz invalidov, podanega k točki d) drugega odstavka 24. člena MKPI (Splošni komentar št. 4 (2016), 31. točka.
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Gre za različne oblike terapij oziroma specialnih obravnav, kot
so npr. fizioterapije, delovne terapije, logopedske in psihološke
obravnave, ki so lahko za te otroke celo pomembnejše od golega
učnega procesa. Poleg tega pa je treba v okvir določbe drugega
odstavka 52. člena Ustave uvrstiti tudi pravico otrok s posebnimi
potrebami do socialnega in čustvenega učenja, v smislu razvijanja njihovih socialnih spretnosti oziroma učenja učinkovitega
spoprijemanja z medvrstniškimi situacijami, kar se doseže z
zagotavljanjem socialnih stikov teh otrok z drugimi osebami in
predvsem z njihovimi vrstniki. Tudi na ta način se namreč zagotavlja njihov polni razvoj kot smisel pravice do izobraževanja in
usposabljanja otrok s posebnimi potrebami.
O posegu v pravico iz drugega odstavka 52. člena Ustave
26. V tej zadevi sta izpodbijana ukrep začasne prepovedi
zbiranja ljudi v šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke
s posebnimi potrebami in posledični ukrep začasnega izvajanja
vzgojno-izobraževalnega dela s temi otroki na daljavo. Ukrep
prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah
sam po sebi, brez odreditve izvajanja vzgojno-izobraževalne
dejavnosti na daljavo, pomeni očiten poseg v pravico iz drugega
odstavka 52. člena Ustave. Vzgojno-izobraževalno delo z otroki
s posebnimi potrebami se namreč v takšnem primeru sploh ne
izvaja. Za takšen primer je šlo v obdobju od 2. do 8. 11. 2020,
ko je ministrica za izobraževanje s sklepom št. 603-33/2020/2 z
dne 30. 10. 2020 zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in
preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 za osnovnošolce
nepričakovano podaljšala jesenske počitnice.
27. Glede obdobij, ko se je v času prepovedi zbiranja ljudi
v vzgojno-izobraževalnih institucijah izvajal tudi ukrep izvajanja
vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, pa se je moralo Ustavno sodišče opredeliti do tega, kaj je z vidika posega v omenjeno
človekovo pravico pomenila okoliščina, da izobraževanje otrok s
posebnimi potrebami v tem času ni bilo povsem prekinjeno, temveč je potekalo v drugačni obliki. Vlada in MIZŠ v odgovorih na
pobudi navajata, da izobraževanje na daljavo ni pomenilo izključitve določenega dela otrok iz vzgojno-izobraževalnega procesa
in da je bila pri tem posebna skrb namenjena prav ranljivejšim
skupinam otrok, v katere sodijo tudi otroci s posebnimi potrebami. Šole naj bi bile posebej pozvane, kako naj izvajajo šolanje
na daljavo za otroke s posebnimi potrebami (izvajanje vzgojnoizobraževalnega dela v okviru možnosti, priprava prilagojenih
učnih gradiv, individualiziranje navodil), poleg tega pa naj bi se v
pomoč otrokom s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo vključevali tudi drugi strokovni ali celo zdravstveni delavci.
28. Po presoji Ustavnega sodišča so omenjena prizadevanja MIZŠ za čim učinkovitejše izvajanje procesa izobraževanja
otrok s posebnimi potrebami na daljavo sicer lahko v določeni
meri omilila posledice, ki jih je za uresničevanje pravice otrok s
posebnimi potrebami imel ukrep začasne prepovedi zbiranja ljudi
v šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi
potrebami. Vendar pa to ne pomeni, da sta izobraževanje in
usposabljanje otrok v takšni obliki pomenili enako učinkovito
obliko izobraževanja oziroma usposabljanja, kot je zagotovljena
v primeru izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v samih
vzgojno-izobraževalnih institucijah. Izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo lahko poteka v različnih oblikah, v
vsakem primeru pa pomeni, da izobraževalni proces poteka brez
fizične navzočnosti učiteljev in učencev na istem kraju, torej brez
neposrednega stika med učiteljem in učenci. 24 To velja tudi za
izobraževanje na daljavo z uporabo računalniške tehnologije, kot
je to potekalo pri pobudnikih. Tehnologija, preko katere poteka
izobraževanje na daljavo, je lahko namreč sicer pomembno
orodje, ki omogoča takšno obliko izobraževanja, vendar nikakor
ne more nadomestiti učenja v vzgojno-izobraževalnih institucijah
in neprecenljivega neposrednega stika med učiteljem in učen24 Npr. s pomočjo prevzema pisnih gradiv in navodil na določenem kraju ali z njihovim pošiljanjem učencem po pošti oziroma
s posredovanjem preko elektronskih komunikacijskih sredstev, kot
tudi z možnostjo elektronskega dostopa do določenih vnaprej pripravljenih posnetih učnih vsebin oziroma s predvajanjem posnetkov izobraževalnih vsebin na radiu ali televiziji ter ne nazadnje tudi
z izvajanjem pouka preko različnih elektronskih aplikacij.
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cem, kar še posebej velja za vzgojno-izobraževalno delo z otroki
s posebnimi potrebami.25 To pomeni, da je izpodbijana ureditev,
kljub temu da je obsegala tudi ukrep izobraževanja na daljavo,
pomenila poseg v pravico iz drugega odstavka 52. člena Ustave.
V zvezi s tem pa je treba še posebej izpostaviti tudi to, da so bili
otroci s posebnimi potrebami, ki se jim v vzgojno-izobraževalnih
institucijah zagotavljajo določene za njihov razvoj nujno potrebne
specialne oziroma terapevtske obravnave, v obdobju prepovedi
zbiranja ljudi v teh institucijah za te storitve praviloma v celoti
prikrajšani oziroma zagotavljanje teh storitev, kolikor jih je bilo
mogoče izvajati na daljavo, ni moglo biti enako učinkovito. Poleg
tega pa so bili ti otroci prikrajšani tudi za socialne stike, ki so jim
sicer zagotovljeni v vzgojno-izobraževalni instituciji.
B. – III.
Presoja skladnosti izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 120. člena Ustave
29. V obravnavani zadevi se v pravico otrok s posebnimi
potrebami do izobraževanja in usposabljanja iz drugega odstavka 52. člena Ustave izvorno posega s podzakonskimi akti. Ti
akti sicer temeljijo na zakonu, in sicer odloki na 3. točki prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21 – v
nadaljevanju ZNB),26 Sklep ministrice/181 pa na prvem odstavku
104. člena ZZUOOP. Vendar pa zakonodajalec z omenjenima
zakonskima določbama ni predvidel, da bo sam odločil o tem,
kdaj so izpolnjeni pogoji za začasno prepoved zbiranja ljudi v
vzgojno-izobraževalnih institucijah in za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo, temveč je odločanje o tem
prepustil Vladi in ministru, pristojnemu za izobraževanje.27, 28 Takšna zakonska ureditev in posledično tudi podzakonski predpisi,
ki temeljijo na njej, je, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, sporna z
vidika načela legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave.
To načelo je pomembna prvina pravne države iz 2. člena Ustave.
30. Pobudnika neskladja izpodbijanih podzakonskih predpisov z načelom legalitete sicer ne zatrjujeta. Uveljavljata (le)
vsebinsko neskladje (nesorazmernost) izpodbijane ureditve z
določbo drugega odstavka 52. člena Ustave. Ne glede na to
25 V zvezi s tem kaže opozoriti na stališče Skupine Združenih
narodov za razvoj (United Nations Sustainable Development Group), zavzeto v poročilu »Vpliv COVID-19 na otroke«, po katerem je
za otroke s posebnimi potrebami najmanj verjetno, da bodo imeli
koristi od šolanja na daljavo, str. 12, dostopno na
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420_Covid_Children_Policy_Brief.pdf.
26 Kot zakonska podlaga za sprejetje odlokov je v njihovem
uvodnem delu sicer naveden tudi tretji odstavek 21. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17 – v nadaljevanju ZVRS), ki pa določa le vrsto akta, s katerim Vlada ureja
vprašanja splošnega pomena, in kot takšen ne pomeni vsebinske
podlage za podzakonsko urejanje ukrepov, s katerimi se zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni posega v človekove pravice in
temeljne svoboščine. Tretji odstavek 21. člena ZVRS namreč določa, da Vlada z odlokom ureja posamezna vprašanja ali sprejema
posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge
odločitve, za katere je z zakonom ali uredbo določeno, da jih ureja
Vlada z odlokom.
27 S 3. točko prvega odstavka 39. člena ZNB je zakonodajalec pooblastil Vlado, da lahko, kadar z (drugimi) ukrepi, določenimi
s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo
zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, odredi tudi
ukrep prepovedi zbiranja ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja
nalezljive bolezni.
28 Prvi odstavek 104. člena ZZUOOP se glasi: »Vzgojnoizobraževalno delo (pouk in druge oblike organiziranega dela) z
učenci, dijaki in študenti v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih in
višjih strokovnih šolah lahko, če je to potrebno za omilitev in odpravo posledic COVID-19, poteka v obliki izobraževanja na daljavo. O
tem s sklepom odloči minister, pristojen za izobraževanje.«
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je Ustavno sodišče izpodbijano ureditev po uradni dolžnosti
presodilo tudi s tega vidika. Presojo skladnosti podzakonskih
ukrepov z vsebinsko določbo Ustave je smiselno opraviti le, če
temeljijo na zadostni zakonski podlagi. Podzakonski ukrep, s katerim se posega v posamezno človekovo pravico in ki ne temelji
na zadostni zakonski podlagi, namreč ne more biti v skladu z
Ustavo. To pa pomeni, da se vsaj v primerih, ko se poraja očiten
dvom glede skladnosti zakonske ureditve in na njej temelječe
podzakonske ureditve z načelom legalitete, za kar gre, kot bo
razvidno v nadaljevanju, tudi v obravnavani zadevi, Ustavno
sodišče glede na naravo stvari takšni presoji, četudi pobuda za
njo ne daje trditvene podlage, ne more izogniti.
31. Iz načela legalitete, ki pomeni vezanost delovanja
upravnih organov na ustavno in zakonsko podlago ter okvir,
izhaja, da je lahko predpis, s katerim se izvirno urejajo človekove pravice in temeljne svoboščine, le zakon. V običajnih
okoliščinah sme zato zakonodajalec izvršilni oblasti prepustiti
zgolj podrobnejše urejanje omejitev človekovih pravic, ki jih je
pred tem sam predpisal, pri čemer mora biti pooblastilo izvršilni
oblasti za podrobnejše urejanje teh omejitev dovolj določno. Pri
odzivanju na pojav nalezljive bolezni COVID-19 gre za poseben
položaj, ko Državni zbor predpisovanje takšnih ukrepov izjemoma sme prepustiti izvršilni oblasti, ker se lahko okoliščine, ki so
pomembne za njihovo predpisovanje, hitro spreminjajo in terjajo
zelo hiter odziv ter prilagajanje sprejetih ukrepov, zakonodajni
postopek pa temu ni prilagojen. Vendar pa mora zakonodajalec
najprej v zakonu sam določiti dovolj natančna vsebinska merila,
ki jih mora izvršilna oblast pri tem upoštevati.29
32. Z odločbo št. U-I-79/20 je Ustavno sodišče presodilo,
da je 3. točka prvega odstavka 39. člena ZNB, s katero se daje
Vladi pooblastilo za sprejetje ukrepov, s katerimi se izvorno posega v človekovo pravico do zbiranja in združevanja iz prvega
in drugega odstavka 42. člena Ustave, v neskladju s tretjim
odstavkom 42. člena Ustave, ker ne določa zadostne vsebinske
podlage za izvrševanje takšnega pooblastila (1. točka izreka ter
91. do 96. točka obrazložitve). Dejansko je takšna presoja pomenila (tudi) presojo skladnosti 3. točke prvega odstavka 39. člena
ZNB z načelom legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave. Tretji odstavek 42. člena Ustave pomeni namreč le specialno
določbo v razmerju do drugega odstavka 120. člena Ustave,30
merila, ki so uporabljena za presojo, pa so v obeh primerih
povsem enaka. V obravnavani zadevi se vprašanje, ali pomeni
3. točka prvega odstavka 39. člena ZNB, kolikor se nanaša na
prepoved zbiranja ljudi v šolah in zavodih za otroke s posebnimi
potrebami, zadostno zakonsko podlago za omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zastavlja sicer z vidika posega
v človekovo pravico iz drugega odstavka 52. člena Ustave in ne
z vidika posega v človekovo pravico iz prvega in drugega odstavka 42. člena Ustave, kot se je zastavljalo v zadevi št. U-I-79/20.
Vendar pa Ustavno sodišče, naslanjajoč se na razloge iz odločbe
št. U-I-79/20, ugotavlja, da 3. točka prvega odstavka 39. člena
ZNB prav tako ne pomeni zadostne vsebinske podlage za podelitev pooblastila Vladi, da sprejema ukrepe, s katerimi se posega
29 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5.
2021 (Uradni list RS, št. 88/21), 72. in 83. točka obrazložitve. Glej
tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-8/21 z dne 16. 9. 2021, 17.
in 18. točka obrazložitve.
30 Drugi odstavek 120. člena Ustave pomeni temeljno ustavno določbo na tem področju. Iz ustavnosodne presoje pa izhaja,
da ima ta določba tudi specialen izraz v nekaterih drugih določbah
Ustave, iz katerih izhaja zahteva, da mora biti posamezno vprašanje urejeno v zakonu. Glej npr. odločbo št. U-I-178/10 z dne
3. 2. 2011 (Uradni list RS, št. 12/11, in OdlUS XIX, 17), 19. točka
obrazložitve, glede 149. člena Ustave; odločbo št. U-I-156/08 z
dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 34/11), 42. točka obrazložitve,
glede drugega odstavka 58. člena Ustave; odločbo št. U-I-215/11,
Up-1128/11 z dne 10. 1. 2013 (Uradni list RS, št. 14/13), 7. in 8. točka obrazložitve, glede 147. člena Ustave; odločbo št. Up-459/17,
U-I-307/19 z dne 21. 1. 2021 (Uradni list RS, št. 42/21), 14. točka
obrazložitve, glede prvega odstavka 51. člena Ustave v zvezi z
drugim odstavkom 50. člena Ustave.
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v človekovo pravico iz drugega odstavka 52. člena Ustave, in je
(tudi) zato v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave.
33. Z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-8/21 je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z drugim odstavkom
120. člena Ustave, ker ne pomeni zadostne vsebinske podlage
za podelitev pooblastila ministru, pristojnemu za izobraževanje,
da odredi izobraževanje na daljavo in s tem poseže v človekovo
pravico iz drugega odstavka 52. člena Ustave, tudi 104. člen
ZZUOOP (1. točka izreka in 26. do 34. točka obrazložitve).
34. Presojani odloki Vlade in Sklep ministrice/181, s katerimi se izvirno posega v pravice otrok s posebnimi potrebami iz
drugega odstavka 52. člena Ustave, temeljijo torej na zakonski
ureditvi, ki ne pomeni zadostne vsebinske podlage za njihovo
izdajo in je kot takšna v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave. Zato so v neskladju z drugim odstavkom 120. člena
Ustave tudi navedeni podzakonski predpisi.
B. – IV.
Presoja izpodbijane ureditve z vidika sorazmernosti
posegov v pravico iz drugega odstavka 52. člena Ustave
35. Ker so bile obravnavane določbe odlokov Vlade in
Sklep ministrice/181 v neskladju z Ustavo že zato, ker so ti
predpisi temeljili na pomanjkljivi zakonski podlagi (neskladje z
drugim odstavkom 120. člena Ustave), zatrjevanega očitka pobudnikov, da sta pomenili zaprtje šol in vzgojno-izobraževalnih
zavodov za otroke s posebnimi potrebami in posledično izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti za te otroke na daljavo
nesorazmeren poseg v ustavno pravico otrok s posebnimi potrebami do izobraževanja in usposabljanja iz drugega odstavka 52. člena Ustave, Ustavnemu sodišču niti ne bi bilo treba
presojati. Ne glede na to pa se je Ustavno sodišče odločilo,
da presodi skladnost izpodbijane ureditve z Ustavo tudi s tega
vidika. Prav to vprašanje je imelo namreč Ustavno sodišče kot
precedenčno vprašanje v mislih, ko je v delni odločbi in sklepu
št. U-I-445/20 (17. točka obrazložitve) in sklepu št. U-I-473/20
(10. točka obrazložitve) zavzelo stališče, da obstaja posebej
izražen javni interes za vsebinsko presojo ne več veljavnih 3. in
5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka/152 ter 3. in 5. točke
prvega odstavka 1. člena Odloka/181. Kot že navedeno, pa
velja enako tudi glede 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena
Odloka/183 in Sklepa ministrice/181, ki so prenehali veljati med
postopkom pred Ustavnim sodiščem.
36. Človekovo pravico je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic
drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni ustavnosodni presoji je mogoče omejiti človekovo pravico, če je zakonodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev
skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim
izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države
(splošno načelo sorazmernosti). Oceno, ali ne gre morda za
čezmeren poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti, ki obsega presojo primernosti, nujnosti
in sorazmernosti posega.31 Vse navedeno velja tudi v primeru,
kot je obravnavani, ko je bilo v človekovo pravico otrok s posebnimi potrebami poseženo s podzakonskimi akti.
Ustavno dopusten cilj
37. Iz 1. člena izpodbijanih odlokov izhaja, da je Vlada
ukrep začasne prepovedi zbiranja ljudi v institucijah s področja
vzgoje in izobraževanja sprejela zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. To povsem jasno pomeni, da je bil
cilj tega ukrepa varovanje zdravja in življenja ljudi, ki jih ogroža
nalezljiva bolezen COVID-19. Nekoliko drugačno je besedilo
1. člena Sklepa ministrice/181. Ta člen določa, da je bil ukrep
začasnega izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo sprejet zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19. Ena
od posledic epidemije COVID-19 je bilo tudi sprejetje ukrepa
začasne prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih in31 Glej 25. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in
OdlUS XII, 86).
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stitucijah. Kot cilj ukrepa odreditve izobraževanja na daljavo je
zato mogoče razumeti omilitev posledic, ki jih je zaprtje vzgojno-izobraževalnih institucij pomenilo za uresničevanje pravice
do izobraževanja. Ker pa sta, kot že navedeno, ukrep začasne
prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah in
ukrep začasnega izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti
na daljavo tesno povezana oziroma je bil drugi ukrep zgolj
posledica prvega, pa je treba šteti, da se je tudi z ukrepom
izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo zasledovalo varovanje zdravja in življenja ljudi, ki jih ogroža nalezljiva
bolezen COVID-19. Ta cilj je zato Ustavno sodišče v nadaljevanju upoštevalo kot osrednji namen obeh izpodbijanih ukrepov.
38. Varovanje zdravja in življenja ljudi pomeni ustavno
dopusten cilj za poseg v pravico iz drugega odstavka 52. člena
Ustave. Ustavno sodišče je namreč že v odločbi št. U-I-83/20
(42. točka obrazložitve) poudarilo, da ima državna oblast v
primeru pojava nalezljive bolezni po Ustavi tudi dolžnost, da
ustrezno zavaruje zdravje in življenje ljudi. Prvi odstavek 5. člena Ustave zavezuje državo, da na svojem ozemlju varuje
človekove pravice in temeljne svoboščine. V zvezi z varstvom
človekovih pravic in temeljnih svoboščin ima država tako negativne kot pozitivne obveznosti. Negativne obveznosti pomenijo,
da se mora država vzdrževati posegov v človekove pravice in
temeljne svoboščine. Pozitivne obveznosti pa zavezujejo državo oziroma njene posamezne veje oblasti k aktivnemu ravnanju
pri varstvu človekovih pravic in svoboščin. Ob tem velja, da so
pozitivne obveznosti države toliko bolj poudarjene, kolikor je
varovana vrednota više v hierarhiji človekovih pravic. V primeru pojava epidemije nalezljive bolezni, ki lahko resno ogrozi
zdravje ali celo življenje ljudi, bi bil prepočasen ali nezadosten
odziv državne oblasti v neskladju s pozitivnimi obveznostmi
države, da varuje pravico do življenja (17. člen Ustave), pravico
do telesne in duševne celovitosti (35. člen Ustave) ter pravico
do zdravstvenega varstva (prvi odstavek 51. člena Ustave).
Državna oblast ima torej po Ustavi celo dolžnost, da v primeru
pojava nalezljive bolezni ustrezno zavaruje zdravje in življenje
ljudi ter sprejema v ta namen potrebne ukrepe, četudi ti pomenijo poseg v določene človekove pravice. Vendar pa mora
ob tem upoštevati, da takšen poseg ne sme biti prekomeren.
Glede na to je Ustavno sodišče v nadaljevanju ocenilo, ali je
omejitev pravice iz drugega odstavka 52. člena Ustave, ki sta
jo povzročila izpodbijana ukrepa, skladna s splošnim načelom
sorazmernosti, to je, ali sta izpodbijana ukrepa primerna, nujna
in sorazmerna v ožjem smislu.
Presoja primernosti
39. Presoja primernosti ukrepa zajema presojo, ali je
zasledovani cilj s posegom sploh mogoče doseči oziroma ali
lahko ukrep sam ali v kombinaciji z drugimi ukrepi prispeva
k doseganju tega cilja. S prepovedjo zbiranja ljudi v šolah in
zavodih za otroke s posebnimi potrebami ter posledičnim izvajanjem šolanja na daljavo je mogoče prispevati k preprečevanju
širjenja nalezljive bolezni COVID-19, saj se tako zmanjšuje
možnost stikov med posamezniki in s tem možnost prenosa
bolezni z okuženih oseb na zdrave. Iz strokovnih ugotovitev
namreč izhaja, da so otroci vseh starosti dovzetni za okužbo z
virusom SARS-Cov-2 in lahko virus tudi prenašajo. Do prenosa
okužb lahko pride tudi v okviru vzgojno-izobraževalnih ustanov. Glede na to tudi zaprtje šol, čeprav ne kot izoliran ukrep,
lahko prispeva k zmanjšanju prenosa okužb v družbi.32 To za
oceno primernosti izpodbijanih ukrepov zadostuje. Pobudnika
32 Glej Poročilo Evropskega centra za preprečevanje in
obvladovanje bolezni (European Centre for Disease Prevention and Control – v nadaljevanju ECDC) o prenosu okužb med
otroki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah z dne 23. 12. 2020
(COVID-19 in children and the role of school settings in trasmission), dostopno na https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/
children-and-school-settings-covid-19-transmission), str. 1–2, 10.
Glede možnosti, da se otroci okužijo s SARS-CoV-2 in so
prenašalci tega virusa, glej tudi B. Lee, MD, W. V. Raszka, Jr. MD,
Covid-19 in Children: Looking Forward, Not Back, dostopno na
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/1/e2020029736.
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sicer navajata, da dvomita o primernosti izpodbijanih ukrepov
zato, ker naj bi bil delež okuženih otrok (še posebej v starostni skupini pobudnikov) med vsemi dokazanimi okuženimi
osebami z virusom SARS-CoV-2 majhen in ker naj bi otroci
redkeje zbolevali zaradi bolezni COVID-19 oziroma naj bi bil
pri njih potek te bolezni praviloma blažji, poleg tega pa naj bi
bili le redko prenašalci okužbe. Po mnenju pobudnikov torej
izpodbijana ukrepa začasne prepovedi zbiranja ljudi v vzgojnoizobraževalnih institucijah za otroke s posebnimi potrebami
in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti za te otroke na
daljavo nista primerna, ker naj ne bi v bistvenem prispela k
zajezitvi epidemije. Vendar pa Ustavno sodišče, ne da bi se
spuščalo v vprašanje utemeljenosti navedenih trditev pobudnikov, poudarja, da gre za dva od več součinkujočih ukrepov, ki
so bili sprejeti z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije
in ki lahko (vsak delno) soprispevajo k doseganju zastavljenega
cilja varovanja zdravja in življenja ljudi. Zgolj morebiten manjši
prispevek posameznega ukrepa k doseganju tega cilja še ne
pomeni njegove neprimernosti, lahko pa se to upošteva pri
oceni sorazmernosti ukrepa v ožjem smislu.
Presoja nujnosti
40. Poseg v človekovo pravico ali temeljno svoboščino je
nujen, če zasledovanega cilja ni mogoče doseči brez posega
(kateregakoli) nasploh oziroma ga ni mogoče (v enaki meri)
doseči s kakšnim milejšim, a enako učinkovitim ukrepom, kot
je presojani ukrep. Pobudnika tudi to, da naj izpodbijana ukrepa
ne bi bila nujna, utemeljujeta z okoliščinami, ki naj bi kazale na
to, da zaprtje šol in vzgojno-izobraževalnih zavodov za otroke s posebnimi potrebami ter izvajanje vzgojno-izobraževalne
dejavnosti na daljavo nista mogli bistveno prispevati k zajezitvi
in obvladovanju epidemije COVID-19. Poleg sklicevanja na že
naštete okoliščine, ki naj bi kazale na neprimernost izpodbijanih ukrepov, pobudnika v zvezi s tem, da naj ukrepa ne bi bila
nujna, navajata še to, da vzgojno-izobraževalne institucije za
otroke s posebnimi potrebami pomenijo le zelo ozek segment
vseh takšnih institucij, da je v teh institucijah v razredu majhno
število otrok in da naj bi bil delež okužb v teh institucijah zanemarljivo majhen. Vendar pa te navedbe pobudnikov tudi na
oceno nujnosti posega ne morejo vplivati. Sprejemanje različnih ukrepov kot odziv na epidemijo nalezljive bolezni COVID-19
je bilo nujno, pri njihovi izbiri pa je imela država široko polje
proste presoje, pri čemer je izbrala tudi izpodbijana ukrepa.
Morebiten manjši prispevek posameznega od ukrepov k doseganju zastavljenega cilja še ne pomeni, da takšnega ukrepa
ne bi mogli šteti za nujnega, lahko pa se to upošteva pri oceni
sorazmernosti ukrepa v ožjem smislu.
41. Z vidika sklicevanja pobudnikov na to, da ukrepa
nista nujna, bi lahko bile upoštevne navedbe pobudnikov, da
je imela Vlada namesto ukrepov začasne prepovedi zbiranja
ljudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah za otroke s posebnimi
potrebami in izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti za te
otroke na daljavo na voljo milejše ukrepe, s katerimi naj bi se
dosegli enaki učinki kot z zaprtjem teh institucij (npr. ohranjanje
razdalje, nošenje mask, skrb za higieno rok in higieno kašljanja
in kihanja, razkuževanje prostorov). Vendar pa zlasti upoštevaje, da izobraževanje poteka v zaprtih prostorih, kjer je možnost
za prenos virusa večja, in tudi to, da povsem doslednega izvajanja vseh navedenih ukrepov ni mogoče vedno pričakovati,33
ni mogoče trditi, da bi lahko izvajanje teh ukrepov na zajezitev
epidemije vplivalo v povsem enaki meri kot izpodbijana ukrepa,
na podlagi katerih so bili preprečeni vsi neposredni stiki med
udeleženci izobraževalnega procesa.
Presoja sorazmernosti v ožjem smislu
42. Poseg v človekovo pravico je sorazmeren v ožjem
smislu, če je teža njegovih posledic (v tem primeru teža posledic posega v pravico do izobraževanja in usposabljanja otrok
33 Npr. nošenje mask, kolikor sploh gre za sorazmeren ukrep,
vsaj med prehranjevanjem otrok ni mogoče. Tudi zračenje prostorov je ob določenih vremenskih okoliščinah lahko manj dosledno
izvajano, v šolah pa (še) ni ustreznih prezračevalnih sistemov.
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s posebnimi potrebami) sorazmerna vrednosti zasledovanega
cilja oziroma pričakovanim koristim, ki bodo zaradi posega
nastale (v tem primeru koristi, ki jih je zaprtje vzgojno-izobraževalnih institucij za otroke s posebnimi potrebami imelo za
varovanje zdravja in življenja ljudi).
43. Nasprotna udeleženca navajata, da je bilo treba v
času sprejetja izpodbijanih ukrepov, upoštevaje takratno stanje
epidemije, ob tehtanju med tveganjem, ki bi ga za varstvo javnega zdravja pomenilo odprtje šol, in pravico do izobraževanja
v šolskih prostorih, dati prednost pravici do zdravja. Menita, da
z izpodbijano ureditvijo ni bilo prekomerno poseženo v pravico
otrok s posebnimi potrebami do izobraževanja oziroma usposabljanja, ker je bil hitro in učinkovito vzpostavljen sistem izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo. Kot je Ustavno
sodišče pojasnilo že v 28. točki obrazložitve te odločbe, je
vzpostavitev sistema izobraževanja na daljavo sicer lahko v
določeni meri pomenila omilitev posledic zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij, vendar takšna oblika izobraževanja nikakor ni mogla nadomestiti izobraževanja oziroma usposabljanja
otrok s posebnimi potrebami v samih vzgojno-izobraževalnih
institucijah.
44. V zvezi s tem Ustavno sodišče uvodoma ugotavlja,
da izobraževanje na daljavo, ki je v spornem obdobju potekalo s pomočjo računalniške tehnologije, za nekatere otroke
s posebnimi potrebami sploh ni moglo biti učinkovito že zato,
ker ti doma niso imeli na voljo (ustrezne) računalniške opreme
oziroma dostopa do interneta. Prepreko za učinkovito izvajanje
izobraževanja na daljavo pa je lahko za nekatere od njih pomenilo tudi to, da jim doma ni bil na voljo ustrezen prostor za
izobraževanje. Izpodbijana ureditev teh problemov in iskanja
rešitev v zvezi z njimi sploh ni naslavljala. V delu, kolikor se je
nanašala tudi na takšne otroke, je bila teža posledic posega v
pravico iz drugega odstavka 52. člena Ustave, do katerega je
prišlo na njeni podlagi, že zato velika.
45. Četudi so bili navedeni osnovni pogoji za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami od doma izpolnjeni, pa
Ustavno sodišče, kot je to storilo že v sklepu št. U-I-473/20
(18. točka obrazložitve), poudarja, da otroci s posebnimi potrebami, upoštevaje njihove posebnosti in primanjkljaje, potrebujejo zanje še posebej prilagojeno izvajanje izobraževanja
oziroma usposabljanja, ki so ga lahko praviloma deležni le v
institucijah, v katerih se z njimi ves čas ukvarjajo za to posebej
strokovno usposobljeni delavci, kar jim doma ni zagotovljeno.
Starši tem otrokom namreč ustrezne pomoči pri izobraževanju in usposabljanju morda ne morejo oziroma niti ne znajo
zagotoviti.34 Omeniti je treba tudi to, da staršem doma tudi
niso bili na voljo ustrezni pripomočki in materiali, ki se uporabljajo pri izobraževanju teh otrok v šolah in zavodih za otroke
s posebnimi potrebami. Poleg tega pa je izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo pomenilo tudi to, da so bili
s takšno obliko izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami
odvzeti neposredni stiki z vrstniki v okviru vzgojno-izobraževalnih institucij, zagotavljanje takšnih stikov pa je pomembno za
socialni in čustveni razvoj (tudi teh) otrok. Še prav posebej je
treba izpostaviti tudi to, da so bili otroci s posebnimi potrebami
v obdobju zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij praviloma v
celoti prikrajšani za terapije oziroma specialne obravnave, ki
se jim sicer zagotavljajo v teh institucijah in so nujne za njihov
34 Vzroki za to so lahko različni. Ob izhodiščnem upoštevanju
tega, da starši teh otrok za izvajanje dejavnosti izobraževanja otrok
s posebnimi potrebami praviloma niso strokovno usposobljeni, je
lahko šlo tudi za različne druge prepreke, npr. za obremenjenost
z drugimi domačimi obveznostmi, s katerimi so se starši soočali
v času zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij (npr. ukvarjanje s
sorojenci otrok s posebnimi potrebami, skrb za zagotovitev celodnevne prehrane), in seveda tudi za obremenjenost s službenimi
obveznosti, ki se jim kljub načelni možnosti koriščenja odsotnosti z
dela zaradi varstva otrok v obdobju zaprtja vzgojno-izobraževalnih
institucij (drugi in tretji odstavek 57. člena ZZUOOP) marsikateri od
staršev ni mogel izogniti. Omeniti je treba tudi to, da nekateri starši
(tujci) ne obvladajo dobro jezika, v katerem poteka izobraževanje.
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razvoj ter jih na daljavo sploh ni mogoče izvesti ali pa njihovo
izvajanje na daljavo, kolikor je bilo to mogoče, ni moglo biti
enako učinkovito. Tudi po mnenju specialista pediatrije, ki ga je
predložila sama Vlada, je namreč izvajanje teh obravnav oziroma terapij za izobraževalni proces teh otrok enako pomembno,
če ne še celo pomembnejše kot samo učenje v okviru pouka.
Vse navedeno pomeni, da je bila teža posledic posega v človekovo pravico otrok s posebnimi potrebami do izobraževanja in
usposabljanja, do katerega je prišlo z ukrepoma zaprtja vzgojno-izobraževalnih institucij za otroke s posebnimi potrebami in
njihovim posledičnim izobraževanjem oziroma usposabljanjem
na daljavo, nedvomno zelo velika.
46. Ustavno sodišče ob tem poudarja, da je teža posledic
izpodbijanih posegov v pravico iz drugega odstavka 52. člena
Ustave gotovo manjša, kolikor trajajo takšni posegi določeno
res krajše obdobje, v katerem je otrokom s posebnimi potrebami sicer zagotovljeno izvajanje zanje nujno potrebnih posebnih
terapij oziroma obravnav. V primeru izpolnjenosti tega pogoja
bi se lahko zato posebej zastavilo vprašanje, kolikšna je bila
teža posledic posega izpodbijanih ukrepov v pravico otrok
s posebnimi potrebami do izobraževanja in usposabljanja v
začetnem obdobju učinkovanja teh ukrepov. Glede na to, da,
kot že navedeno, v času zaprtja teh organizacij praviloma ni bil
izpolnjen pogoj zagotavljanja posebnih obravnav in terapij, pa
se Ustavnemu sodišču s tem vprašanjem ni bilo treba nadalje
ukvarjati. Pri tem ne gre spregledati, da do omenjenih obravnav
otroci s posebnimi potrebami praviloma niso upravičeni že med
počitnicami. Poleg tega pa je šlo že za drugo zapiranje navedenih institucij v kratkem časovnem obdobju; vzgojno-izobraževalne institucije so bile namreč zaradi epidemije COVID-19
dolgo časa zaprte že spomladi 2020.
47. Glede koristi, ki naj bi jih imela izpodbijana ukrepa za
varovanje zdravja in življenja ljudi v spornem obdobju, Ustavno sodišče uvodoma poudarja (podobno že v 16. točki sklepa
št. U-I-473/20), da, upoštevaje majhno število otrok v šolah
in zavodih za otroke s posebnimi potrebami ter tudi majhno
število otrok v razredih v teh institucijah, ni mogoče šteti, da je
zaprtje vzgojno-izobraževalnih institucij za otroke s posebnimi potrebami bistveno prispevalo k obvladovanju epidemije.35
Ob tem je treba upoštevati tudi, da Vlada sploh ni pojasnila,
kakšna je bila v času sprejemanja spornih ukrepov dejanska
vloga vzgojno-izobraževalnih institucij za otroke s posebnimi
potrebami v kontekstu širjenja epidemije. V zvezi s sklicevanjem Vlade in MIZŠ na to, da je ob sprejemanju Odloka/181
in Sklepa ministrice/181 Vlada upoštevala tudi mnenje stroke,
Ustavno sodišče ponavlja svoje stališče, zavzeto že v sklepu
št. U-I-473/20 (16. točka obrazložitve), da tudi iz mnenja Strokovne svetovalne skupine Ministrstva za zdravje za epidemijo
COVID-19, ki ga je predložila Vlada, ne izhaja, da institucij za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami sploh
ne kaže odpirati, temveč le, da naj bo odpiranje individualno
glede na to, kakšne so diagnoze otrok s posebnimi potrebami
v posamezni šoli, ali gre za šole, kjer so otroci v zavodu, in
individualno glede na pričakovanja otrok in staršev. Prav tako
pa odpiranju organizacij za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ob upoštevanju priporočil za varno odpiranje
še v času epidemije načeloma ni nasprotoval niti specialist
pediatrije, čigar mnenje je predložila Vlada.
48. Neutemeljeno je tudi sklicevanje Vlade na probleme z
zagotovitvijo javnega prevoza otrok v zavode in šole ter na to,
da odprtje šol ne bi pomenilo le prihoda učencev v šole, temveč
prihod vseh zaposlenih in tudi staršev. Kot je Ustavno sodišče
pojasnilo že v sklepu št. U-I-473/20 (17. točka), se je Vlada za
določeno obliko sproščanja javnega prevoza odločila že v času
epidemije, kar kaže na to, da je bilo izvajanje javnih prevozov
35 V decembru 2020 je bilo takšno sporočilo strokovnjakov,
ki so hkrati tudi člani Strokovne svetovalne skupine Ministrstva za
zdravje za epidemijo COVID-19, objavljeno tudi v medijih. Glej npr.
https://www.rtvslo.si/slovenija/beoviceva-proti-sproscanju-ukrepovodprtje-trgovin-bi-pomenilo-dodatno-srecevanje/544896.
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pod določenimi pogoji vsaj v delu spornega obdobja mogoče
(Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 188/20).
Poleg tega pobudnika zatrjujeta, da bi bila večina staršev
pripravljena otroke tudi sama voziti v vzgojno-izobraževalne
ustanove. Glede prihoda zaposlenih in staršev v šole oziroma
zavode pa pobudniki utemeljeno opozarjajo, da prepoved zbiranja v teh institucijah za zaposlene ni veljala (prva alineja prvega odstavka 2. člena Odloka/152, Odloka/181 in Odloka/183),
staršem pa vstopa v vzgojno-izobraževalne institucije ni bilo
treba omogočiti, saj je bilo mogoče sprejem in oddajo otrok
organizirati že na zbirnih mestih zunaj teh institucij.
49. Poleg tega je bilo, kot je Ustavno sodišče prav tako
pojasnilo že v sklepu št. U-I-473/20 (glej 16. in 21. točko obrazložitve), na voljo več ukrepov, s katerimi bi se lahko omilili
negativni učinki delovanja teh institucij na širjenje epidemije.
V kar največji možni meri bi si bilo treba tudi v teh institucijah
prizadevati za uporabo od stroke priporočenih ukrepov za
preprečitev širjenja okužb z virusom (npr. higieno rok, skrb za
higieno kašljanja in kihanja, prezračevanje prostorov, ukrepe v
zvezi z oddajanjem otrok v šole in zavode ter v zvezi z njihovim prevzemanjem …). Delovanje teh institucij bi lahko bilo po
potrebi tudi le delno. Z namenom preprečiti stike med ljudmi
izven okvirov posameznega razreda bi se namreč vzgojno-izobraževalno delo neposredno v šolah in zavodih za otroke s
posebnimi potrebami morda lahko izvajalo v manjšem obsegu
od običajnega (npr. brez izvajanja krožkov in dodatnih aktivnosti oziroma celo jutranjega varstva ali podaljšanega bivanja).
Zaradi morebitne povečane nevarnosti širjenja okužb v okviru
določenih institucij za otroke s posebnimi potrebami pa bi bilo
mogoče začasno zapirati samo te institucije oziroma samo njihove posamezne oddelke in ne vseh šol in zavodov za otroke s
posebnimi potrebami. Prav tako bi bilo mogoče sporne ukrepe
omejiti zgolj na posamezna prostorska območja (npr. statistične
regije) s slabšo epidemiološko sliko.
50. Nenazadnje pa bi bilo mogoče ob delovanju teh institucij poskrbeti tudi za to, da bi se posebej zaščitili tisti udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, katerih okužba z virusom
bi zanje ali njihove družinske člane pričakovano pomenila
povečano verjetnost nastanka hudih zdravstvenih zapletov.
Tem bi bilo treba omogočiti, da bi v vzgojno-izobraževalnih
procesih še naprej sodelovali brez neposrednega stika z drugimi udeleženci. Tudi s tem bi se lahko namreč bistveno omilile
hude posledice, ki bi jih za zdravje in življenje ljudi lahko imelo
delovanje šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami.
51. Glede na navedeno Ustavno sodišče, kljub temu da
se zaveda, da bi odprtje šol in zavodov za otroke s posebnimi
potrebami lahko pomenilo povečano tveganje za prenos okužb
z virusom SARS-CoV-2 in da je morala Vlada ob sprejemanju
ukrepov za obvladovanje epidemije upoštevati njeno zaostreno
stanje v spornem obdobju ter obstoječe zmogljivosti zdravstvenega sistema, ocenjuje, da so bili negativni učinki vsesplošnega zaprtja šol in vzgojno-izobraževalnih zavodov za otroke s
posebnimi potrebami na uresničevanje pravice teh otrok do
izobraževanja in usposabljanja večji, kot so bile koristi, ki jih
je izvajanje teh ukrepov lahko pomenilo za varovanje zdravja
in življenja ljudi. Pri odrejanju spornih ukrepov za otroke s posebnimi potrebami ni bilo upoštevano, da daje drugi odstavek
52. člena Ustave otrokom s posebnimi potrebami na področju
izobraževanja in usposabljanja prav posebno varstvo, kar pomeni, da mora država pri urejanju vprašanj, ki lahko ogrozijo
uresničevanje teh pravic, tudi v kriznih razmerah ravnati posebej skrbno in iskati rešitve, ki v največji možni meri zagotovijo
pravice teh otrok.
52. Glede na to je bilo z izpodbijano ureditvijo nesorazmerno poseženo v pravico otrok s posebnimi potrebami iz
drugega odstavka 52. člena Ustave. Ob tem Ustavno sodišče
še enkrat poudarja, da lahko takšna ugotovitev velja le ob predpostavki, da bi se ob delovanju vzgojno-izobraževalnih institucij
v zadostni meri upoštevali v prejšnjih točkah obrazložitve navedeni ukrepi, s katerimi je mogoče omiliti negativne učinke
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odprtja vzgojno-izobraževalnih institucij na širjenje epidemije, in
da bi se ob odpiranju vzgojno-izobraževalnih institucij ustrezno
zavarovali posamezniki, katerih okužba z virusom SARS-CoV-2
bi zanje oziroma za njihove družinske člane pričakovano pomenila povečano verjetnost nastanka hudih zdravstvenih zapletov.
B. – V.
Odločitev
53. Izpodbijane določbe Odloka/152, Odloka/181 in Odloka/183 ter Sklep ministrice/181 so bili v neskladju z drugim
odstavkom 120. člena in z drugim odstavkom 52. člena Ustave (1. točka izreka). Ker ti predpisi ne veljajo več, je moralo
Ustavno sodišče v skladu s prvim odstavkom 47. člena ZUstS
določiti tudi, ali ima takšna ugotovitev učinek razveljavitve ali
odprave. Odločitev o tem je odvisna od tega, ali in na kakšen
način je mogoče odpraviti škodljive posledice protiustavnih
predpisov. Kot izhaja iz drugega odstavka 45. člena ZUstS,
namreč Ustavno sodišče protiustavni podzakonski predpis odpravi, kadar ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice,
ki so nastale zaradi protiustavnosti. Pobudnika odprave niti ne
predlagata. Sicer pa v zvezi s posledicami, ki naj bi jima nastale na podlagi protiustavnih predpisov, opisujeta, kako naj bi
zaprtje njune šole in izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti
vplivalo na njun razvoj, ter navajata težke razmere, v katerih
sta se v spornem obdobju znašli njuni družini. Teh posledic z
odpravo protiustavnih predpisov po naravi stvari ni mogoče
odpraviti. Zato je Ustavno sodišče odločilo, da ima ugotovitev
o neskladnosti presojanih odlokov in Sklepa ministrice/181 z
drugim odstavkom 120. člena in z drugim odstavkom 52. člena
Ustave učinek razveljavitve (2. točka izreka).
54. Glede na sprejeto odločitev o neskladnosti presojanih
odlokov in Sklepa ministrice/181 z drugim odstavkom 120. člena in z drugim odstavkom 52. člena Ustave Ustavno sodišče
ni presojalo še drugih očitkov pobudnikov, ki se nanašajo na
te predpise.
C.
55. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka v zvezi
s petim odstavkom 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej
Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen
Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan
Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je
sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodnica
Jadek Pensa ter sodniki Jaklič, Knez in Šorli. Sodnici Mežnar in
Šugman Stubbs ter sodnika Accetto in Pavčnik so dali pritrdilna
ločena mnenja. Sodnica Jadek Pensa ter sodnik Knez sta dala
odklonilni ločeni mnenji.
Dr. Rajko Knez
predsednik

3279.

Številka:
Datum:

Odločba o ugotovitvi, da je 104. člen Zakona
o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic COVID-19 v neskladju z Ustavo

U-I-8/21-34
16. 9. 2021

DELNA ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo mladoletnih A. B. in C. Č., obe
D., ki ju zastopa zakonita zastopnica E. F., D., na seji 16. septembra 2021

Uradni list Republike Slovenije
o d l o č i l o:
1. Člen 104 Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), kolikor
se nanaša na osnovne šole ter na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami, je v neskladju z
Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje iz prejšnje
točke izreka odpraviti v roku dveh mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljenega neskladja iz 1. točke izreka
se uporablja prvi odstavek 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

Obrazložitev
A.
Povzetek navedb v pobudi
1. Pobudnici sta 8. 1. 2021 vložili pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti 1. in 2. točke prvega odstavka
1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih
s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21 in
5/21 – v nadaljevanju Odlok/204) ter za oceno ustavnosti in
zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Uradni list RS,
št. 181/20 – v nadaljevanju Sklep ministrice/181) v delu, ki se
nanaša na osnovne šole. Med trajanjem postopka pred Ustavnim sodiščem sta temu sodišču sporočili, da vse navedeno v
pobudi in drugih njunih vlogah velja tudi za nove morebitne
odloke, ki bodo pomenili v bistvenem enako ureditev začasne
prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kot
jo izpodbijata. Pobudnici sta pobudo razširili tudi na 104. člen
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (v nadaljevanju ZZUOOP). Podali sta tudi predlog
za zadržanje izvrševanja Odloka/204 in Sklepa ministrice/181,
kolikor se nanaša na osnovne šole.
2. Pobudnici navajata, da se vse od 26. 10. 2020, odkar
veljata izpodbijani prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja ter odreditev izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, prva šola na daljavo, druga pa je
doma v varstvu. Pojasnjujeta, da sta njuna starša zaposlena
s polnim delovnim časom, da delata enoizmensko pet dni na
teden, pri čemer si skušata delo organizirati tako, da vsaj eden
od njiju dela od doma, kadar pa to ne gre, se v varstvo vključijo
stari starši. Poudarjata, da njuna starša nista strokovno usposobljena za poučevanje v osnovni šoli oziroma za izvajanje
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Posebej opozarjata na
dolžino trajanja izpodbijanih ukrepov, pri čemer menita, da je
treba upoštevati tudi trajanje zaprtja zavodov s področja vzgoje
in izobraževanja v spomladanskem delu leta 2020. V pobudi
podrobneje opisujeta, kakšna škoda naj bi nastajala otrokom
zaradi dolgotrajnega zaprtja vrtcev in šol. Po mnenju pobudnic
so izpodbijani odloki in Sklep ministrice/181 v neskladju z 2.,
14., 56. in 57. členom Ustave. Pobudnici ob tem izpostavljata,
da naj bi šlo za nesorazmeren poseg v njune pravice iz 56. in
57. člena Ustave. Sklep ministrice/181 naj bi bil tudi v neskladju
s 104. členom ZZUOOP in 2. členom Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/10,
107/10, 87/11 in 63/13 – v nadaljevanju ZOsn).
3. Člen 104 ZZUOOP je po mnenju pobudnic v neskladju
s tretjim odstavkom 57. člena Ustave in 2. členom ZOsn, ker
ne določa, kaj sploh je šolanje na daljavo in kako se izvaja, da
se z njim dosežejo realizacija ur in cilji izobraževanja. Ob tem
pobudnici opozarjata, da šolanje na daljavo ne pomeni nujno
šolanja po internetu z uporabo računalnikov, ker bi morala biti
sicer vsem otrokom zaradi obveznosti osnovnošolskega izobraževanja zagotovljena dostop do interneta in računalniška
oprema.
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Odgovor Državnega zbora
4. Državnemu zboru je bila v odgovor poslana dopolnitev
pobude, ki se nanaša na 104. člen ZZUOOP. Državni zbor v
odgovoru navaja, da vzgojno-izobraževalno delo na daljavo ne
pomeni posega v pravico iz tretjega odstavka 57. člena Ustave,
temveč način njenega izvrševanja v času, ko je bilo z namenom
preprečitve širjenja nalezljive bolezni začasno prepovedano
zbiranje ljudi v šolah. Člen 104 ZZUOOP naj bi pomenil zakonsko pooblastilo in okvir za izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, o katerem odloči minister, pristojen za
izobraževanje. V zakonskem pooblastilu naj bi bil vsebovan
temeljni pogoj za odreditev vzgojno-izobraževalnega dela na
daljavo, in sicer omilitev in odprava posledic nalezljive bolezni
COVID-19. Za presojo ustavnosti 104. člena ZZUOOP je po
mnenju Državnega zbora pomembno, da je v drugem odstavku
tega člena določeno, da se z vzgojno-izobraževalnim delom
dosegajo realizacija ur in cilji, določeni z vzgojno-izobraževalnimi programi. To naj bi pomenilo, da se vzgojno-izobraževalno
delo na daljavo izvaja pravno in strokovno vezano. Upoštevati
naj bi bilo treba tudi vsebino 105. člena ZZUOOP. Glede na to
Državni zbor meni, da je vzgojno-izobraževalno delo po vsebini, namenu in obsegu v ZZUOOP v povezavi z ZOsn vsebinsko
opredeljeno. Ob upoštevanju namena zakona je lahko zakonski
okvir širši ali ožji, pri čemer namen interventnega zakona ni sistemsko urejanje, ampak preprečevanje nastanka protiustavnih
posledic. V nadaljevanju odgovarja Državni zbor tudi na očitke
pobudnic v zvezi z nesorazmernostjo posega.
Mnenje Vlade
5. Pobudo z dopolnitvami, kolikor je šlo za nove argumente, do katerih se nasprotna udeleženca še nista imela možnosti
opredeliti, je Ustavno sodišče poslalo Vladi in ministrici, pristojni za izobraževanje. Odgovorila sta Vlada in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ). Vlada
je Ustavnemu sodišču poslala tudi mnenje o pobudi za začetek
postopka za oceno ustavnosti 104. člena ZZUOOP.
6. Vlada pojasnjuje, zakaj izpodbijana ukrepa nista nesorazmerno posegla v človekove pravice pobudnic. Meni tudi, da
epidemiološkim razmeram prilagojen način izvajanja pouka ne
more pomeniti posega v pravico do izobraževanja. V zvezi s
tem opozarja na ukrepe, ki so bili izvedeni za čim učinkovitejšo
izvedbo izobraževanja v tej obliki. Glede 104. člena ZZUOOP
Vlada opozarja, da ta določba ne vzpostavlja šolanja na daljavo
kar tako, temveč izvira iz konkretnih okoliščin, v katerih živimo.
Z ukrepom šolanja na daljavo se skuša v največji možni meri
preprečiti nastanek škodljivih posledic zaradi prepovedi zbiranja ljudi v šolah. S tem, ko naj bi bilo v 104. členu ZZUOOP
določeno, da poteka izobraževanje na daljavo, če je to potrebno za omilitev in odpravo posledic COVID-19, naj bi bila jasno
nakazana povezava z obstojem okoliščin za določitev prepovedi zbiranja v šolah iz 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20
in 82/21– ZNB). To naj bi pomenilo, da če ni prepovedi zbiranja
v šolah, tudi niso izpolnjeni pogoji iz 104. člena ZZUOOP za
izvedbo pouka na daljavo. Tako naj bi bila ta določba vsebinsko
in časovno usklajena z določbami drugih zakonov in Ustave.
Izjave pobudnic
7. Pobudnici v odgovorih ponovno navajata razloge za to,
zakaj zapiranje vrtcev in šol ni pomenilo sorazmernega posega
v njune človekove pravice, ter opozarjata na razlikovanje med
otroki, do katerega naj bi prihajalo zaradi izpodbijanih ukrepov.
Znova poudarjata, da kvaliteta šolanja na daljavo ni primerljiva
z izobraževanjem v šoli, česar naj ne bi zanikala niti ministrica,
pristojna za izobraževanje, potrjeno pa naj bi bilo tudi v praksi
ob odprtju šol za otroke s posebnimi potrebami. Sposobnost
učencev dojemati snov preko računalniškega zaslona naj ne
bi bila enaka, kot če poteka pouk v živo. Pobudnici v zvezi
z odgovorom Državnega zbora glede ustavnosti 104. člena
ZZUOOP posebej izpostavljata, da daje ta zakonska določba
Vladi bianco pooblastilo, da sama odloči o vsebini, načinu in
trajanju ukrepa šolanja na daljavo, kar naj bi bilo v neskladju s
tretjim odstavkom 92. člena Ustave.
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Dosedanji potek postopka
8. S sklepom št. U-I-8/21 z dne 1. 4. 2021 je Ustavno
sodišče sprejelo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 104. člena ZZUOOP, 1. in 2. točke prvega odstavka
1. člena Odloka/204, 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje
in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih
zavodih (Uradni list RS, št. 9/21 – v nadaljevanju Odlok/9),
2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list
RS, št. 12/21, 14/21 in 15/21 – v nadaljevanju Odlok/12) ter za
oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa ministrice/181, kolikor se
je nanašal na osnovne šole (1. točka izreka). Ugotovilo je, da so
ukrepi iz odlokov in Sklepa ministrice/181, kolikor se je nanašal
na osnovne šole, sicer prenehali veljati, da pa so zaradi precedenčnosti vprašanj, ki jih odpira pobuda za presojo teh aktov,
izpolnjeni pogoji za presojo ne več veljavnih določb predpisov
(26. do 29. točka obrazložitve). Pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti 1. točke prvega odstavka 1. člena Odloka/9 in
1. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter
univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list
RS, št. 12/21 in 14/21) je Ustavno sodišče, ker pobudnici za
izpodbijanje teh določb že ob vložitvi pobude nista izkazovali
pravnega interesa, zavrglo (2. točka izreka). Zaradi izpolnjenosti pogojev iz 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in
92/21 – v nadaljevanju ZUstS) pa je po uradni dolžnosti samo
začelo postopek za oceno ustavnosti teh določb (3. točka izreka). Predlog za začasno zadržanje izvrševanja Odloka/204 in
Sklepa ministrice/181 je Ustavno sodišče, ker ta dva predpisa
ob odločanju nista več veljala, zavrglo (4. točka izreka).
B. – I.
Obseg presoje
9. Pobudnici v tej zadevi sta mladoletna otroka, ki navajata, da sta v šolskem letu 2020/21 obiskovali prva četrti
razred osnovne šole, druga pa predvidoma zadnje leto vrtca.
Izpodbijata odloke Vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v
vzgojno-izobraževalnih organizacijah v jeseni in pozimi v letih
2020/21 ter Sklep ministrice/181 o izvajanju izobraževanja na
daljavo, kolikor se nanaša na osnovne šole, v tem obdobju.
V zvezi z odreditvijo izobraževanja na daljavo pobudnici izpodbijata tudi 104. člen ZZUOOP, na podlagi katerega lahko
minister, pristojen za izobraževanje (v nadaljevanju minister za
izobraževanje), odredi ta ukrep.
10. S pobudo je izpodbijanih več različnih predpisov, in
to z različnih vidikov. Pobudnici izpodbijanim odlokom Vlade o
začasnem zapiranju vrtcev in šol in Sklepu ministrice/181 o odreditvi šolanja na daljavo očitata vsebinsko neskladje z Ustavo,
ker naj bi ti predpisi nesorazmerno posegali v njune človekove
pravice, in sicer zlasti v pravici iz 56. in 57. člena Ustave. V
zvezi z izpodbijanim 104. členom ZZUOOP pa izpostavljata
predvsem to, da ta zakonska določba ne pomeni zadostne
zakonske podlage za pooblastilo ministru za izobraževanje, da
lahko odredi šolanje na daljavo. To po vsebini pomeni očitek o
neskladju izpodbijane zakonske določbe z načelom zakonitosti
oziroma legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave.
11. Ustavno sodišče ocenjuje, da je pobuda v delu, ki
se nanaša na vprašanje skladnosti 104. člena ZZUOOP z
drugim odstavkom 120. člena Ustave, zrela za odločitev. Na
podlagi 6. člena ZUstS in ob smiselni uporabi prvega odstavka 314. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS,
št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)
je odločilo, da o tem delu pobude izda delno odločbo, o preostalem delu zadeve pa bo odločilo posebej. Takrat bo opravilo
tudi presojo odlokov Vlade v tistem delu, v katerem je s sklepom št. U-I-8/21 z dne 1. 4. 2021 v zvezi z njimi samo začelo
postopek za oceno ustavnosti.
12. Uvodoma se mora Ustavno sodišče opredeliti še do
tega, v kolikšnem obsegu bo presojalo 104. člen ZZUOOP. Ta
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zakonska določba se nanaša na izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo v osnovnih šolah, v šolah in vzgojnoizobraževalnih zavodih za otroke s posebnimi potrebami, glasbenih šolah ter srednjih in višjih strokovnih šolah. Pobudnici
izpodbijata to določbo le v delu, ki se nanaša na osnovne šole,
in samo v tem obsegu je izkazan tudi (njun) pravni interes.1 To
bi narekovalo presojo 104. člena ZZUOOP le v delu, v katerem
se nanaša na osnovne šole. Ne glede na to se je Ustavno sodišče odločilo, da bo 104. člen ZZUOOP na podlagi 30. člena
ZUstS presodilo tudi v delu, v katerem se nanaša na šole in
vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami. Vprašanja, ki se z vidika skladnosti 104. člena ZZUOOP z
drugim odstavkom 120. člena Ustave zastavljajo glede tistega
dela 104. člena ZZUOOP, ki se nanaša na osnovne šole, so
namreč povsem enaka vprašanjem, ki se z omenjenega vidika
zastavljajo tudi glede tistega dela 104. člena ZZUOOP, ki se
nanaša na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s
posebnimi potrebami. V obeh primerih gre namreč za presojo,
ali pomeni 104. člen ZZUOOP zadostno zakonsko podlago za
odreditev šolanja na daljavo na podobni izobraževalni ravni. Z
vidika vprašanj, ki so predmet obravnave, gre torej za medsebojno povezana dela zakonske določbe 104. člena ZZUOOP.
To pa pomeni, da so izpolnjeni pogoji iz 30. člena ZUstS za
začetek postopka za oceno ustavnosti 104. člena ZZUOOP
(tudi) v delu, ki se nanaša na šole in vzgojno-izobraževalne
zavode za otroke s posebnimi potrebami. Ustavno sodišče o tej
odločitvi ni posebej obveščalo Državnega zbora. Do vprašanj,
ki se nanašajo na skladnost 104. člena ZZUOOP s 120. členom
Ustave in ki so enaka z vidika obeh vrst vzgojno-izobraževalnih
institucij, se je imel namreč Državni zbor možnost opredeliti že
v okviru odgovora na pobudo iz te zadeve.
B. – II.
Presoja skladnosti 104. člena ZZUOOP z načelom
legalitete
13. Izpodbijani 104. člen ZZUOOP se glasi:
»104. člen
(vzgojno-izobraževalno delo na daljavo)
(1) Vzgojno-izobraževalno delo (pouk in druge oblike organiziranega dela) z učenci, dijaki in študenti v osnovnih šolah,
osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
glasbenih šolah, srednjih in višjih strokovnih šolah lahko, če je
to potrebno za omilitev in odpravo posledic COVID-19, poteka
v obliki izobraževanja na daljavo. O tem s sklepom odloči minister, pristojen za izobraževanje.
(2) Z izvajanjem izobraževanja na daljavo iz prejšnjega
odstavka se dosegajo realizacija ur in cilji, določeni z vzgojnoizobraževalnimi ali študijskimi programi.«
14. Pobudnici navajata, da 104. člen ZZUOOP ne določa,
kaj sploh je šolanje na daljavo in kako se izvaja, da se z njim
dosežejo realizacija ur in cilji izobraževanja. Opozarjata, da
daje ta zakonska določba ministru za izobraževanje bianco
pooblastilo, da sam odloči o vsebini, načinu in trajanju ukrepa
šolanja na daljavo. V zvezi s tem se pobudnici sklicujeta na neskladje izpodbijane zakonske določbe s 57. členom Ustave in
tretjim odstavkom 92. člena Ustave. Vendar pa gre po vsebini
predvsem za očitek, ki ga je treba presojati z vidika skladnosti
104. člena ZZUOOP z drugim odstavkom 120. člena Ustave.
Zato je Ustavno sodišče izpodbijano zakonsko določbo presojalo z vidika njene skladnosti s to določbo Ustave.
Vsebina načela drugega odstavka 120. člena Ustave
15. Drugi odstavek 120. člena Ustave določa, da opravljajo upravni organi svoje delo samostojno v okviru in na podlagi
Ustave in zakona. S tem je določeno načelo vezanosti delovanja upravnih organov na ustavno in zakonsko podlago ter
1 Več o pravnem interesu prve pobudnice za izpodbijanje
te zakonske določbe glej 31. točko sklepa Ustavnega sodišča
št. U-I-8/21.
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okvir, to je t. i. načelo zakonitosti oziroma legalitetno načelo.2
Iz tega načela izhajata dve zahtevi: (1) podzakonski predpisi in
posamični akti izvršilne oblasti so lahko sprejeti le na podlagi
zakona, kar pomeni, da morajo temeljiti na (dovolj določni) vsebinski podlagi v zakonu, (2) poleg tega pa morajo biti v okviru
zakona, kar pomeni, da ne smejo preseči njegovega možnega
pomena.3 Pri tem je za presojo v tej zadevi pomembna prva
zahteva, po kateri sme izvršilna oblast delovati samo na podlagi vsebinske in dovolj določne ureditve v zakonu.
16. Iz ustaljene presoje Ustavnega sodišča izhaja, da
izvršilna oblast za svoje delovanje (tudi normodajno) sicer
ne potrebuje izrecnega pooblastila v zakonu (t. i. izvršilne
klavzule).4 Potrebuje pa dovolj jasno in natančno zakonsko
ureditev tistih vprašanj, katerih urejanje sodi v izključno pristojnost zakonodajalca. V naravi stvari je, da zakoni kot osrednji
splošni pravni akti urejajo vse tiste zadeve, ki so poglavitne,
temeljne, osrednje za določen pravni sistem, a hkrati niso tako
pomembne, da bi bila urejene že v Ustavi.5 Sem nedvomno
sodi urejanje pravic in obveznosti, saj to področje urejanja že
po 87. členu Ustave sodi v izključno pristojnost zakonodajalca.
Izvršilna oblast teh vprašanj ne sme originarno (izvirno) urejati. Pooblastila za tako urejanje ji ne sme dati niti zakon. Vso
tvarino, ki bodisi po Ustavi bodisi zaradi svojega pomena sodi
v domet zakonskega urejanja, sme urejati le zakonodajalec z
zakonom, izvršilni oblasti pa sme prepustiti le, da s splošnimi
predpisi zakonsko materijo tehnično dopolnjuje, razčlenjuje
in podrobneje opredeljuje.6 Kadar zakonodajalec izvršilno
oblast pooblasti za izdajo podzakonskega predpisa, mora prej
v temelju sam urediti vsebino, ki naj bo predmet predpisa, ter
določiti okvire in usmeritve za njeno podrobnejše podzakonsko
urejanje.7 V zakonu morajo biti jasno izraženi ali iz njega nedvomno razvidni namen zakonodajalca in vrednostna merila za
izvrševanje zakona.8 Golo oziroma bianco pooblastilo izvršilni
oblasti (tj. pooblastilo, ki ni dopolnjeno z vsebinskimi kriteriji)
pomeni opustitev obveznega pravnega urejanja s strani zakonodajalca, ki ni v skladu z ustavnim redom.9
2 Drugi odstavek 120. člena Ustave pomeni temeljno ustavno določbo na tem področju. Iz ustavnosodne presoje sicer izhaja,
da ima ta določba tudi specialen izraz v nekaterih drugih določbah
Ustave, iz katerih izhaja zahteva, da mora biti posamezno vprašanje urejeno v zakonu. Glej npr. odločbo št. U-I-178/10 z dne
3. 2. 2011 (Uradni list RS, št. 12/11, in OdlUS XIX, 17), 19. točka
obrazložitve, glede 149. člena Ustave; odločbo št. U-I-156/08 z
dne 14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 34/11), 42. točka obrazložitve,
glede drugega odstavka 58. člena Ustave; odločbo št. U-I-215/11,
Up-1128/11 z dne 10. 1. 2013 (Uradni list RS, št. 14/13), 7. in 8. točka obrazložitve, glede 147. člena Ustave; odločbo št. Up-459/17,
U-I-307/19 z dne 21. 1. 2021 (Uradni list RS, št. 42/21), 14. točka
obrazložitve, glede prvega odstavka 51. člena Ustave v zvezi z
drugim odstavkom 50. člena Ustave.
3 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-73/94 z dne
25. 5. 1995 (Uradni list RS, št. 37/95, in OdlUS IV, 51), 17.–19. točka obrazložitve. Tako tudi odločba Ustavnega sodišča št. U-I-79/20
z dne 13. 5. 2021 (Uradni list RS, št. 88/21), 69. točka obrazložitve.
Vendar pa v obravnavani zadevi ne gre za takšen primer.
4 Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-73/94, 17.
in 19. točka obrazložitve, sklep Ustavnega sodišča št. U-I-113/04
z dne 7. 2. 2007 (Uradni list RS, št. 16/07, in OdlUS XVI, 16),
13. točka obrazložitve, in odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-84/09
z dne 2. 7. 2009 (Uradni list RS, št. 55/09, in OdlUS XVIII, 31),
8. točka obrazložitve.
5 Glej M. Pavčnik, Teorija prava, Prispevek k razumevanju
prava, 6., pregledana in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana
2020, str. 253.
6 Prim. odločbo Ustavnega sodišče št. U-I-50/00 z dne 30. 5.
2002 (Uradni list RS, št. 54-I/02, in OdlUS XI, 93), 6. točka obrazložitve.
7 Odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-16/98 z dne 5. 7. 2001
(Uradni list RS, št. 62/01, in OdlUS X, 144), 18. točka obrazložitve,
in št. U-I-60/06, U-I-214/06, U-I-228/06 z dne 7. 12. 2006 (Uradni
list RS, št. 1/07, in OdlUS XV, 84), 126. točka obrazložitve.
8 Odločba Ustavnega sodišče št. U-I-50/00, 6. točka obrazložitve.
9 Prav tam.
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17. Zahteva po določnosti zakonske podlage je še posebej stroga, kadar gre za normativno urejanje načina uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin oziroma za
njihovo normativno omejevanje. Iz drugega odstavka 15. člena
Ustave namreč izhaja, da je dovoljeno način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin predpisati le z zakonom,
kar še toliko bolj velja za omejevanje človekovih pravic.10 To že
samo po sebi pomeni, da je lahko predpis, s katerim se izvirno
urejajo človekove pravice in temeljne svoboščine, le zakon.
Podrobnejše urejanje manj pomembnih, tehničnih vprašanj v
zvezi z določitvijo načina uresničevanja določene človekove
pravice ali temeljne svoboščine oziroma v zvezi z njenim omejevanjem lahko sicer zakonodajalec prepusti izvršilni oblasti,
vendar mora v zakonu določiti dovolj določna merila za tako
urejanje.11 Ob tem velja, da se stopnja določnosti oziroma
natančnosti zakonskega pooblastila lahko razlikuje glede na
področje urejanja in predvideno intenziteto posega v človekove
pravice ali temeljne svoboščine. Ustavno sodišče je že sprejelo
stališče, da mora biti zakonsko pooblastilo izvršilni oblasti toliko
bolj restriktivno in precizno, kolikor večji je poseg zakona v posamezne človekove pravice in temeljne svoboščine ali kolikor
večji je njegov učinek nanje.12 Vselej pa mora biti pooblastilo
dovolj natančno, da izvršilni oblasti ne omogoča izvirnega določanja načina uresničevanja oziroma omejevanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.
18. Predpis, s katerim se izvirno urejajo človekove pravice
in temeljne svoboščine, je lahko torej praviloma le zakon. Zgolj
v posebnih primerih, ko pomenijo ukrepi, s katerim se s podzakonskim aktom določa način izvrševanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin ali se vanje posega, odziv na pojav nalezljive bolezni, lahko Državni zbor predpisovanje takšnih ukrepov
izjemoma prepusti izvršilni oblasti. Okoliščine, ki so pomembne
za predpisovanje takšnih ukrepov, se lahko namreč hitro spreminjajo ter terjajo hiter odziv in prilagajanje sprejetih ukrepov,
zakonodajni postopek pa temu ni prilagojen. Državnemu zboru
zato ni mogoče odreči možnosti, da v takšnem specifičnem
položaju za predpisovanje takšnih ukrepov pooblasti izvršilno
oblast. Vendar pa mora najprej v zakonu sam določiti dovolj
natančna vsebinska merila, ki jih mora izvršilna oblast pri tem
upoštevati. V zakonu mora biti določen ali iz njega jasno razviden namen ukrepov, poleg tega pa mora zakon dovolj natančno
opredeliti dopustne načine oziroma vrste, obseg in pogoje za
določitev načina uresničevanja posamezne človekove pravice
oziroma za njeno omejitev ter druga ustrezna varovala pred
arbitrarnim določanjem načina uresničevanja človekovih pravic
in temeljnih svoboščin oziroma njihovega omejevanja. Če te
vsebinske podlage ni, ni mogoče govoriti o urejanju človekovih
pravic in temeljnih svoboščin z zakonom.13
Uporaba predstavljenih stališč v obravnavani zadevi
19. Člen 104 ZZUOOP pooblašča ministra za izobraževanje, da če je to potrebno za omilitev in odpravo posledic
COVID-19, (tudi) v osnovnih šolah ter v šolah in zavodih za
otroke s posebnimi potrebami odredi izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo. Odločitev o sprejetju takšnega
ukrepa zakonodajalec v celoti prepušča ministru za izobraževanje. S tem mu prepušča normativno odreditev ukrepa, s katerim
se izvirno posega v človekovo pravico otrok do izobraževanja
10 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-79/20,
71. točka obrazložitve. Glej tudi odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-287/95 z dne 14. 11. 1996 (Uradni list RS, št. 68/96, in OdlUS V, 155), 8. točka obrazložitve; št. U-I-346/02 z dne 10. 7. 2003
(Uradni list RS, št. 73/03, in OdlUS XII, 70), 10. točka obrazložitve;
in št. Up-1303/11, U-I-25/14 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS,
št. 25/14, in OdlUS XX, 21), 10. točka obrazložitve.
11 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-79/20, 72. točka obrazložitve.
12 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010
(Uradni list RS, št. 46/10, in OdlUS XIX, 4), 150. točka obrazložitve.
13 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-79/20, 83. točka
obrazložitve.
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iz prvega odstavka 57. člena Ustave14 oziroma, kolikor gre za
otroke s posebnimi potrebami, v pravico do izobraževanja in
usposabljanja iz drugega odstavka 52. člena Ustave kot specialno določbo prvega odstavka 57. člena Ustave.
20. Z vidika skladnosti 104. člena ZZUOOP z drugim odstavkom 120. člena Ustave je treba v nadaljevanju odgovoriti
na dve vprašanji. Kot prvo se zastavlja vprašanje, ali je zakonodajalec normativno odreditev ukrepa, ki pomeni omejitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s področja izobraževanja,
sploh smel prepustiti ministru za izobraževanje. Če je odgovor
na to vprašanje pritrdilen, pa se kot drugo zastavlja vprašanje,
ali temelji takšno pooblastilo na zadostni zakonski podlagi.
21. Državni zbor sicer meni, da izobraževanje na daljavo
ne pomeni posega v pravico do izobraževanja, temveč način njenega izvrševanja. Tudi Vlada meni, da epidemiološkim
razmeram prilagojen način izvajanja pouka ne more pomeniti
posega v pravico do izobraževanja, in v zvezi s tem navaja, da
bodo učenci tudi na daljavo dosegli potrebne standarde znanja
(oziroma jim bo dana ta možnost), ter opozarja na ukrepe, ki so
bili izvedeni za čim učinkovitejše in kakovostnejše načrtovanje
in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo. Navaja,
da je Zavod Republike Slovenije za šolstvo za šole pripravil
številna priporočila, strokovnim delavcem, staršem in otrokom
pa je bila dana možnost podpore pri izvajanju izobraževanja na
daljavo. Vlada poudarja, da si MIZŠ v času izvajanja ukrepov
za preprečevanje širjenja COVID-19 prizadeva za zagotavljanje kontinuiranega izobraževalnega procesa, ki je ustrezno
prilagojen posebnim razmeram, za preprečevanje nastajanja
večjih razlik med učenci pri osvajanju znanja, pri čemer posveča posebno skrb ranljivim skupinam, ter zagotavlja ustrezna
orodja za tehnično podporo učiteljem in učencem pri izvajanju
izobraževanja na daljavo.
22. Po presoji Ustavnega sodišča so omenjena prizadevanja za čim učinkovitejše izvajanje procesa izobraževanja na
daljavo sicer lahko v določeni meri omilila posledice, ki jih je za
uresničevanje pravic iz prvega odstavka 57. člena in drugega
odstavka 52. člena Ustave imel ukrep začasne prepovedi zbiranja ljudi v osnovnih šolah ter v šolah in vzgojno-izobraževalnih
zavodih za otroke s posebnimi potrebami. Vendar pa izobraževanje osnovnošolcev oziroma izobraževanje in usposabljanje
otrok s posebnimi potrebami v takšni obliki ne more pomeniti
enako učinkovite oblike izobraževanja oziroma usposabljanja, kot je zagotovljena v primeru izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v samih vzgojno-izobraževalnih institucijah.
Izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo lahko
poteka v različnih oblikah,15 v vsakem primeru pa pomeni, da
izobraževalni proces poteka brez fizične navzočnosti učiteljev
in učencev na istem kraju, torej brez neposrednega stika med
učiteljem in učenci. To velja tudi za primer izobraževanja na
daljavo s pomočjo uporabe računalniške tehnologije. Tehnologija, preko katere poteka izobraževanje na daljavo, je lahko
namreč sicer pomembno orodje, ki omogoča takšno obliko
14 Prvi odstavek 57. člena Ustave je sicer oblikovan kot svoboščina, vendar hkrati pomeni pravico do izobraževanja. Tako
J. Zobec v: M. Avbelj (ur.), Komentar Ustave Republike Slovenije,
Del 1, Nova Univerza, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana 2019,
str. 486.
Da gre za pravico in ne le za svoboščino, potrjuje tudi dosedanja ustavnosodna presoja. Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča
št. U-I-215/96 z dne 25. 11. 1999 (Uradni list RS, št. 101/99, in
OdlUS VIII, 265), 7. točka obrazložitve, v kateri Ustavno sodišče
navaja, da je pravica do izobrazbe in šolanja človekova pravica, ki
ji stoji nasproti obveznost države, da ustvarja možnosti, da si vsak
državljan lahko svobodno pridobi ustrezno izobrazbo (prvi in tretji
odstavek 57. člena Ustave).
15 Npr. s pomočjo prevzema pisnih gradiv in navodil na določenem kraju ali z njihovim pošiljanjem učencem po pošti oziroma
s posredovanjem preko elektronskih komunikacijskih sredstev, kot
tudi z možnostjo elektronskega dostopa do določenih vnaprej pripravljenih posnetih učnih vsebin oziroma s predvajanjem posnetkov izobraževalnih vsebin na radiu ali televiziji ter ne nazadnje tudi
z izvajanjem pouka preko različnih elektronskih aplikacij.
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izobraževanja, vendar nikakor ne more nadomestiti učenja v
vzgojno-izobraževalnih institucijah in neprecenljivega neposrednega stika med učiteljem in učencem. V zvezi s tem je treba
poudariti, da to še posebej velja za vzgojno-izobraževalno
delo z otroki s posebnimi potrebami, ki, upoštevaje njihove
posebnosti in primanjkljaje, potrebujejo zanje še posebej prilagojeno izvajanje izobraževanja in usposabljanja, ki so ga lahko
praviloma deležni le v institucijah, v katerih se z njimi ves čas
ukvarjajo za to posebej strokovno usposobljeni delavci, kar jim
doma ni zagotovljeno.16 Posebno težko pa je izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v takšni obliki gotovo tudi za mlajše
osnovnošolske otroke, ki so manj samostojni kot starejši otroci
in so pri izvajanju poučevanja na daljavo v pretežni meri odvisni
od neposredne pomoči odrasle osebe, kar jim je zagotovljeno
v šoli. Glede otrok s posebnimi potrebami je treba posebej izpostaviti tudi to, da so bili ti otroci v obdobju prepovedi zbiranja
ljudi v institucijah, ki jih obiskujejo, praviloma v celoti prikrajšani
za določene specialne oziroma terapevtske obravnave, ki jih
nujno potrebujejo za optimalen razvoj in ki se jim zagotavljajo
v teh institucijah, ali pa izvajanje teh storitev, kolikor jih je bilo
mogoče izvajati na daljavo, ni moglo biti enako učinkovito.
23. Glede na navedeno je izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo nedvomno pomenilo poseg v človekovi pravici iz prvega odstavka 57. člena in drugega odstavka
52. člena Ustave. Sicer pa Ustavno sodišče na tem mestu dodaja, da se zahteve iz 17. in 18. točke obrazložitve te odločbe,
ki se nanašajo na razmerje med zakonodajno in izvršilno vejo
oblasti v primeru urejanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, nanašajo tudi na primere, ko se s podzakonskim aktom v
posebnih primerih izjemoma izvirno določa način uresničevanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
24. Kot že navedeno, iz drugega odstavka 120. člena
Ustave izhaja zahteva, da je lahko predpis, s katerim se izvirno
omejita določena človekova pravica in temeljna svoboščina,
praviloma le zakon. Zakonodajalec sme izvršilni oblasti prepustiti zgolj podrobnejše urejanje omejitev, ki jih je pred tem sam
predpisal, in to le ob nadaljnjem pogoju, da ji za tako nadaljnje
urejanje določi dovolj določna merila.17 V obravnavanem primeru pa zakonodajalec ni predvidel, da bo o tem, kdaj se bo
izvajalo šolanje na daljavo, odločal sam, temveč je pooblastilo
za sprejetje predpisa, s katerim se določi takšen ukrep, podelil
ministru za izobraževanje. Z izpodbijano zakonsko določbo
tako zakonodajalec ministru za izobraževanje ni prepustil le
podrobnejšega urejanja že sprejetih omejitev človekovih pravic
iz prvega odstavka 57. člena Ustave oziroma drugega odstavka
52. člena Ustave, temveč mu je prepustil sámo odločanje o
tem, ali bo sploh poseženo v te pravice.
25. V običajnih okoliščinah bi zakonodajalec s podelitvijo
takšnega pooblastila ministru za izobraževanje (ne glede na
določnost in natančnost navodil, ki bi jih ob tem določil) kršil
drugi odstavek 120. člena Ustave. Kot že navedeno, pa gre v
primeru sprejemanja ukrepa, ki pomeni odziv na pojav nalezljive bolezni, za poseben položaj, ko zakonodajalec odločanje o
odreditvi ukrepa, s katerim se posega v človekove pravice in
temeljne svoboščine, izjemoma sme prepustiti ministru za izobraževanje. Vendar pa je takšno pooblastilo ustavno dopustno
samo, če zakonodajalec ob tem v zakonu sam dovolj natančno
določi vsebinske omejitve, ki pri sprejemanju tega ukrepa vežejo ministra za izobraževanje in pomenijo varovala pred arbitrarnim omejevanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(glej 18. točko obrazložitve te odločbe). Glede na to je moralo
Ustavno sodišče v nadaljevanju presoditi, ali je za omejevanje
V zvezi s tem kaže opozoriti na stališče Skupine Združenih
narodov za razvoj (United Nations Sustainable Development Group), zavzeto v poročilu »Vpliv COVID-19 na otroke«, po katerem je
za otroke s posebnimi potrebami najmanj verjetno, da bodo imeli
koristi od šolanja na daljavo, str. 12. https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420_Covid_Children_Policy_Brief.pdf.
17 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-79/20, 82.
točka obrazložitve.
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človekovih pravic s sklepom ministra za izobraževanje zakonodajalec določil zadostno vsebinsko podlago v zakonu.
26. Z vidika zadostnosti prvega odstavka 104. člena
ZZUOOP kot podlage za omejevanje človekovih pravic s področja izobraževanja Ustavno sodišče najprej ugotavlja, da
izobraževanje na daljavo kot posebna oblika izobraževanja v
izpodbijani zakonski določbi ni dovolj vsebinsko opredeljeno.
Zakonodajalec ni namreč v ZZUOOP določil ničesar v zvezi
s tem, kako oziroma na kakšen način se izvaja izobraževanje
na daljavo. Izobraževanje na daljavo pa je, kot že navedeno,
mogoče izvajati na zelo različne načine. Izbira posameznega
načina pomeni sicer strokovno odločitev, ki ni nujno primerna
za zakonsko urejanje. Ne glede na to pa mora zakonodajalec v
zakonu takšne različne možne oblike izobraževanja na daljavo
vsaj predvideti in s tem omogočiti, da bo položaj udeležencev
procesa izobraževanja, v katerih pravice se s takšnim ukrepom
posega, v osnovi razviden že iz zakona. Državni zbor sicer navaja, da iz drugega odstavka 104. člena izhaja, da se z vzgojno-izobraževalnim delom na daljavo dosegajo realizacija ur in
cilji, določeni z vzgojno-izobraževalnimi programi, ter opozarja
na 105. člen ZZUOOP in na ZOsn. Vendar pa s tem ne utemelji
svojih trditev o zadostni vsebinski opredelitvi ukrepa izobraževanja na daljavo. V prvem odstavku 105. člena ZZUOOP
je namreč določeno samo, katere dodatne ukrepe, potrebne
za omilitev in odpravo posledic COVID-19, lahko, ne glede na
določbe predpisov, ki urejajo osnovnošolsko izobraževanje,
odredi minister za izobraževanje, ne da bi se to nanašalo na
način izvajanja izobraževanja na daljavo.18 Enako velja tudi za
drugi odstavek 105. člena ZZUOOP, ki določa le, da lahko minister za izobraževanje s sklepom določi tudi druge ukrepe, ki so
nujni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov
ter varovanje pravic in pravnih koristi udeležencev izobraževanja. Naslednji odstavki 105. člena ZZUOOP pa se sploh
ne nanašajo na področje izobraževanja, temveč na področji
športa in znanosti. Neutemeljeno je tudi sklicevanje Državnega
zbora na ZOsn. S tem zakonom je sicer opredeljeno izvajanje
osnovnošolskega izobraževanja, vendar v običajnih razmerah,
in ne v primeru šolanja na daljavo, ki gotovo zahteva določene prilagoditve. Glede na to bi moral zakonodajalec posebej
določiti, kaj iz ZOsn oziroma na kakšen način se izvaja tudi v
primeru izobraževanja na daljavo. Primer tega sicer pomeni
drugi odstavek 104. člena ZZUOOP, na katerega opozarja tudi
Državni zbor in ki se nanaša na to, da se z izobraževanjem
na daljavo dosegajo realizacija ur in cilji, določeni z vzgojnoizobraževalnimi ali študijskimi programi. Vendar pa takšna ureditev, ki pomeni edino vsebinsko zamejitev izobraževanja na
daljavo, še ne pomeni zadostne vsebinske opredelitve te oblike
izobraževanja.
27. Glede določitve meril oziroma okoliščin, v primeru
obstoja katerih je mogoče predpisati izobraževanje na daljavo,
Ustavno sodišče ugotavlja, da iz izpodbijane zakonske določbe
sicer izhaja namen ukrepa izvajanja vzgojno-izobraževalne
dejavnosti na daljavo. Kot opozarja že Državni zbor, je v prvem
odstavku 104. člena ZZUOOP namreč določeno, da je ta ukrep
dopusten, če je to potrebno za omilitev in odpravo posledic
COVID-19. Glede na to, da je ukrep izvajanja izobraževanja
na daljavo treba razumeti kot posledico ukrepa začasne prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah, je kot
cilj ukrepa izobraževanja na daljavo gotovo mogoče razumeti
omilitev posledic, ki jih je za uresničevanje pravice do izobraževanja pomenilo zaprtje vzgojno-izobraževalnih institucij. Poleg
tega pa je kot osrednji cilj ukrepa izobraževanja na daljavo,
18 Iz te določbe izhaja, da lahko minister za izobraževanje
s sklepom drugače določi: izvedbo šolskega koledarja, trajanje
šolskega in študijskega leta, načine ocenjevanja znanja ter pridobivanja in zaključevanja ocen, odločanje o napredovanju učencev
in dijakov, načine in roke za opravljanje izpitov in drugih obveznosti,
roke za izdajo ter razdelitev spričeval in drugih listin, način in roke
za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja, način in roke za
opravljanje zaključnega izpita in mature ter merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje in višje strokovne šole.
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s katerim se je v povezavi z ukrepom prepovedi zbiranja v
vzgojno-izobraževalnih institucijah sledilo omejevanju stikov
med ljudmi in s tem poskušalo zajeziti in obvladati epidemijo
COVID-19, seveda treba upoštevati tudi varovanje zdravja in
življenja ljudi, ki jih ogroža nalezljiva bolezen COVID-19.
28. Namen ukrepa izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo, s čimer je posredno določeno, kdaj se lahko
odredi izobraževanje na daljavo, je torej iz zakona razviden.
Vendar pa gre z vidika določitve meril oziroma okoliščin, v katerih je mogoče s podzakonskim aktom odrediti takšen ukrep,
za preveč splošno zakonsko ureditev. S tem ukrepom se, kot
že navedeno, izvirno posega v človekove pravice iz prvega odstavka 57. člena oziroma drugega odstavka 52. člena Ustave.
Merila oziroma okoliščine, ki jih mora ob sprejemanju takšne
odločitve upoštevati minister za izobraževanje, pa morajo biti
dovolj določno urejene že v zakonu.
29. V zvezi s tem Ustavno sodišče najprej ugotavlja, da
zakon niti primeroma ne konkretizira dejanskih primerov, ko
se lahko zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 odredi
izobraževanje na daljavo, temveč odločanje o tem v celoti
prepušča ministru za izobraževanje.19 Poleg tega se prvi odstavek 104. člena ZZUOOP nanaša na različne vrste vzgojnoizobraževalnih organizacij, pri čemer izvajanje izobraževanja
na daljavo v posamezni izmed njih ne pomeni enako intenzivnega posega v uresničevanje človekovih pravic s področja
izobraževanja. To bi se moralo odraziti tudi v določitvi različnih
meril za dopustnost odreditve tega ukrepa. Zakonodajalec pa
ni v zakon vključil nobenih varoval,20 s katerimi bi poskrbel za
tiste udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa, za katere
lahko izobraževanje na daljavo pomeni posebno prepreko zaradi različnih dejanskih oziroma tehničnih ovir.21 Prav tako pa
19 Takšno konkretizacijo pomeni npr. šele Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS,
št. 138/21), ki ga je izdala ministrica, pristojna za izobraževanje, in
v njem določila, da se izobraževanje na daljavo izvaja v primeru:
začasne omejitve in prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja; epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela; ugotovitve pristojnega inšpektorata,
da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje
širjenja COVID-19 ali napotitve posameznih oddelkov v karanteno
(glej točko II tega sklepa).
20 Intenzivnost ukrepa je odvisna od tega, za kako temeljno
obliko izobraževanja gre in na katero skupino udeležencev izobraževanja se nanaša ukrep izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela
na daljavo. Za zelo intenziven poseg v pravico do izobraževanja in
usposabljanja gre gotovo v primeru, ko se vzgojno-izobraževalno
delo na daljavo izvaja v šolah in zavodih za otroke s posebnimi
potrebami. Ti otroci namreč potrebujejo specifičen način izobraževanja, ki jim ga najlažje v živo nudijo za to izobražene strokovne
osebe, poleg tega pa lahko ti otroci v primeru izobraževanja na
daljavo izgubijo tudi zanje nujno potrebne specialne obravnave in
druge terapije, ki se jim sicer zagotavljajo v teh institucijah. Za zelo
intenziven poseg v pravico do izobraževanja gre tudi v primeru, ko
se vzgojno-izobraževalno delo na daljavo izvaja v osnovnih šolah.
V njih namreč poteka najbolj temeljna in po sami Ustavi obvezna
oblika izobraževanja (drugi odstavek 57. člena Ustave). To še posebej velja, ko se izobraževanje na daljavo izvaja za mlajše osnovnošolske otroke. Ti otroci so namreč pri šolskem delu praviloma
manj samostojni in velik del časa potrebujejo neposredno pomoč
oziroma vodstvo odrasle osebe. To jim je sicer zagotovljeno v šoli,
v primeru izobraževanja na daljavo pa so odvisni od pomoči osebe,
ki v tem času skrbi zanje, in njenih (z)možnosti, da jim pomaga.
Za nekoliko manj intenziven poseg v pravico do izobraževanja gre
v primerih izvajanja izobraževanja na daljavo v srednjih in višjih
šolah, saj to nista obvezni obliki izobraževanja. Enako gotovo velja
tudi v primeru izvajanja izobraževanja na daljavo v glasbeni šoli kot
(zgolj) dopolnilni obliki izobraževanja, kolikor ta vrsta izobraževanja
sploh sodi v domet prvega odstavka 57. člena Ustave.
21 Gre npr. za otroke, ki doma sploh nimajo na voljo ustreznega prostora oziroma drugih potrebnih razmer za učenje in za katere
bi bilo izobraževanje treba organizirati v drugem okolju. V primeru,
da se izobraževanje na daljavo izvaja z uporabo računalniške
tehnologije, pa je treba omeniti tudi tiste, ki doma nimajo ustrezne
računalniške opreme oziroma internetne povezave.
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ni določil, kako bo poskrbljeno za tiste, ki potrebujejo dodatno
učno pomoč oziroma druge posebne oblike pomoči (npr. pomoč šolskih svetovalnih služb), ki se jim v običajnih razmerah
zagotavljajo v izobraževalnih ustanovah.
30. Ugotoviti je mogoče tudi to, da zakonodajalec v zvezi
s predpisovanjem meril za dopustnost odreditve izobraževanja na daljavo ni upošteval ničesar v zvezi s tem, da lahko
vsaj določeno stopnjo zaščite pred širjenjem nalezljive bolezni
COVID-19 pomenijo tudi drugi ukrepi, ki sploh ne posegajo v
človekove pravice s področja izobraževanja oziroma pomenijo
manj intenziven poseg vanje (npr. izobraževanje v živo v manjših skupinah, turnusno izobraževanje v manjših skupinah oziroma vsaj občasno izobraževanje v živo v manjših skupinah).
Zakonodajalec je namreč tudi odločanje o tem, ali naj v okviru
odločanja o odreditvi izobraževanja na daljavo upošteva tudi
obstoj teh možnosti, prepustil ministru za izobraževanje. Z vidika zadostnosti 104. člena ZZUOOP kot podlage za odreditev
ukrepa o izobraževanju zgolj na daljavo, s katerim se s sklepom
ministra posega v človekove pravice, pa bi moral zakonodajalec v zakon kot varovalko vključiti vsaj to, da se lahko takšen
ukrep uporabi le, ko z vidika spopadanja z epidemijo COVID-19
dejansko ne pride v poštev uporaba nobene drugačne oblike
izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki bi pomenila milejši poseg v človekove pravice.
31. Ne nazadnje pa je treba z vidika presoje, ali pomeni
104. člen ZZUOOP zadostno vsebinsko podlago glede določitve meril oziroma okoliščin, v primeru obstoja katerih je
mogoče odrediti izobraževanje na daljavo, upoštevati tudi to,
da je obravnavani ukrep le eden od številnih možnih ukrepov, s
katerimi se lahko z omejevanjem množičnih stikov med ljudmi
prepreči širjenje nalezljive bolezni COVID-19. Razen prepovedi
zbiranja v vzgojno-izobraževalnih institucijah prihaja namreč v
poštev tudi prepoved zbiranja ljudi na številnih drugih javnih
mestih (npr. v trgovinah, prireditvenih prostorih, prostorih, kjer
se izvajajo določene storitve, in lokalih). Uporaba posameznih izmed teh ukrepov različno intenzivno posega v posamezne človekove pravice in temeljne svoboščine. Z vidika tega,
za kako intenziven poseg gre, pa je treba njihovo odreditev
medsebojno uravnotežiti. To varovalko bi moral zakonodajalec
vključiti v zakon. Iz zakona bi moralo biti razvidno, da sme
minister za izobraževanje ukrep izobraževanja na daljavo odrediti le, če so sočasno uvedeni tudi drugi ukrepi, s katerimi se
preprečujejo množični stiki med ljudmi in ki primerljivo ali pa
celo manj intenzivno posegajo v človekove pravice in temeljne
svoboščine kot izpodbijani ukrepi. Takšne omejitve pa zakonodajalec v izpodbijano zakonsko ureditev ni vključil, temveč
je tudi odločanje v zvezi s tem v celoti prepustil ministru za
izobraževanje.
32. Ustavno sodišče nadalje ugotavlja, da zakonodajalec
ni določil, na katerem območju sme minister za izobraževanje
odrediti šolanje na daljavo. Ta ukrep je namreč mogoče odrediti
za celotno državo ali pa zgolj za območja s slabšo epidemiološko sliko ali pa celo samo za posamezno šolo ali oddelek
v okviru te šole. Zakonodajalec je ministru za izobraževanje
podelil neomejeno diskrecijo glede takšne prostorske zamejitve
šolanja na daljavo, čeprav omejevanje na določenem območju
glede na epidemiološko sliko niti ni potrebno. Prav tako ni zakonodajalec določil nobenih omejitev glede časovnega trajanja
ukrepa šolanja na daljavo in tudi ne dolžnosti periodičnega
preverjanja njegove nadaljnje dopustnosti ter je tudi odločanje v zvezi s tem v celoti prepustil ministru za izobraževanje.
Vlada sicer navaja, da je ukrep časovno omejen s tem, da je
lahko v veljavi samo, dokler velja prepoved zbiranja v vzgojnoizobraževalnih institucijah. Vendar pa to ne pomeni, da gre
za z zakonom konkretno določene časovne omejitve trajanja
spornega ukrepa.
33. Nazadnje je treba ugotoviti tudi to, da zakonodajalec
v zakon ni vključil dolžnosti ministra, da se ob sprejemanju
ukrepov posvetuje s stroko oziroma z njo sodeluje, niti dolžnosti
ustreznega obveščanja javnosti o sprejetih ukrepih, kar bi prav
tako pomenilo varovalo, s katerim bi bila omejena popolnoma
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prosta presoja ministra za izobraževanje za sprejetje odločitve
o posegu v pravico iz drugega odstavka 52. člena Ustave. Tudi
zato ni mogoče govoriti o tem, da je izpolnjena zahteva, da so
lahko človekove pravice in temeljne svoboščine omejene le z
zakonom.
34. Glede na navedeno daje 104. člen ZZUOOP ministru
za izobraževanje vsaj v presojanem obsegu, to je, kolikor se
nanaša na osnovne šole ter šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami, preširoko polje proste
presoje v zvezi z odreditvijo ukrepa, ki pomeni poseg v pravici
iz drugega odstavka 52. člena in prvega odstavka 57. člena
Ustave. Kot takšna je ta določba v neskladju z drugim odstavkom 120. člena Ustave.
Odločitev
35. Člen 104. ZZUOOP, kolikor se nanaša na osnovne
šole ter šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s
posebnimi potrebami, je torej v neskladju z drugim odstavkom
120. člena Ustave. Ustavno sodišče je o tem izdalo ugotovitveno odločbo. Upoštevalo je namreč, da bi z razveljavitvijo
odpadla kakršnakoli zakonska podlaga za odreditev šolanja
na daljavo v primeru ponovne začasne prepovedi zbiranja
ljudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah, ukrep izobraževanja
na daljavo pa pomeni celo omilitev golega ukrepa začasne
prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah.
Zato bi razveljavitev te protiustavne določbe lahko privedla še
do hujšega posega v človekovi pravici do izobraževanja ter
izobraževanja in usposabljanja, kot če ta določba še nekaj časa
ostane v veljavi. Glede na to je Ustavno sodišče na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS odločilo, da je
104. člen ZZUOOP v delu, v katerem se nanaša na osnovne
šole ter na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s
posebnimi potrebami, v neskladju z Ustavo (1. točka izreka).
Odločilo je tudi, da mora Državni zbor ugotovljeno neskladje
z Ustavo odpraviti v roku dveh mesecev po objavi te odločbe
v Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka), do odprave ugotovljenega neskladja pa se prvi odstavek 104. člena
ZZUOOP uporablja (3. točka izreka).
C.
36. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10,
56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter
sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Rok Čeferin, dr. Dunja
Jadek Pensa, Dr. Dr. Klemen Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA),
dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja
Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali sodnica Jadek Pensa ter sodniki Jaklič,
Knez in Šorli. Sodnica Mežnar ter sodnika Accetto in Pavčnik
so dali pritrdilna ločena mnenja. Sodnica Jadek Pensa in sodnik Knez sta dala odklonilni ločeni mnenji.
Dr. Rajko Knez
predsednik
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BANKA SLOVENIJE
3280.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o makrobonitetnem spremljanju strukture
financiranja

Na podlagi 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter 19. člena Zakona o
makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS,
št. 100/13) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o prenehanju veljavnosti
Sklepa o makrobonitetnem spremljanju
strukture financiranja
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o
makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja (Uradni list
RS, št. 10/20) in Navodilo za izvajanje Sklepa o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja, objavljeno na spletnih
straneh Banke Slovenije.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 19. oktobra 2021
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije
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SODNI SVET
3281.

Odločba o prenehanju sodniške službe

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 službe
Nini Vidic, višji sodnici svetnici na Višjem sodišču v Mariboru, preneha sodniška služba 30. 12. 2021 iz razloga po
drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3282.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede pri Varuhu človekovih pravic RS

Na podlagi 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, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in
84/18) in 10. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni
list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede
pri Varuhu človekovih pravic RS
1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Varuhu človekovih pravic RS (Uradni list RS,
št. 14/09 in 16/19, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se v 5. členu v prvem odstavku beseda »marca« nadomesti z besedo
»novembra«.
2. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »15 dni po roku
iz drugega odstavka 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, 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.
(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 naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0101-19/2021-1-NA
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
Peter Svetina
varuh človekovih pravic

3283.

Sklep o uporabi Smernic o obveznostih glede
podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno
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prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13
– ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in
123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18,
17/19 – popr., 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih
papirjev izdaja

SKLEP
o uporabi Smernic o obveznostih glede
podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR
1. člen
(namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je v skladu s prvim odstavkom 16. člena
Uredbe (EU) 1095/20101 dne 18. 8. 2021 objavil Smernice o
obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR,
ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice so namenjene:
1. mestom trgovanja,
2. sistemom odobrenih objav (v nadaljevanju APA),
3. ponudnikom stalnih informacij (v nadaljevanju CTP),
4. sistematičnim internalizatorjem in
5. nacionalnim pristojnim organom, ki nadzorujejo mesta
trgovanja in sistematične internalizatorje ter nacionalne APA in
CTP, ki so izvzeti iz nadzora ESMA.
(3) Namen teh smernic je vzpostaviti dosledne, učinkovite in uspešne nadzorne prakse v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS) ter zagotoviti skupno, enotno in usklajeno uporabo določb 13. člena, prvega odstavka
15. člena in osmega odstavka 18. člena uredbe MiFIR2, kot
so nadalje podrobneje opredeljeni v 6. do 11. členu Delegirane uredbe 2017/5673 ter prvega in drugega odstavka
64. člena in prvega in drugega odstavka 65. člena direktive
MiFID II4.
(4) Namen teh smernic je tudi zagotoviti, da udeleženci na
finančnem trgu enotno razumejo zahtevo po zagotovitvi podatkov o trgu na razumni poslovni podlagi, vključno z zahtevami
po razkritju, ter zahtevo po brezplačni zagotovitvi podatkov o
trgu 15 minut po objavi (zapozneli podatki). Zagotovile naj bi
tudi, da bodo nacionalni pristojni organi enotno razumeli in razvijali dosledne nadzorne prakse, kadar ocenjujejo popolnost,
razumljivost in doslednost določb o razumni poslovni podlagi
in zapoznelih podatkih.
1 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/77/ES
2 Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi
Uredbe (EU) št. 648/2012, zadnjič spremenjena z Uredbo (EU)
2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra
2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank
ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012,
(EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU)
2017/1132
3 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/567 z dne 18. maja
2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo pojmov, preglednostjo, stiskanjem
portfelja ter nadzornimi ukrepi glede poseganja v zvezi s produkti
in pozicij
4 Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi
Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU, zadnjič spremenjena
z Uredbo (EU) 2019/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. novembra 2019 o spremembi Direktive 2014/65/EU ter uredb
(EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP
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2. člen

(obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic za:
1. mesta trgovanja, kot so opredeljena v 26. členu
ZTFI-15,
2. sisteme odobrenih objav (APA), kot so opredeljeni v
44. členu ZTFI-1,
3. ponudnike stalnih informacij (CTP), kot so opredeljeni
v 45. členu ZTFI-1,
4. sistematične internalizatorje, kot so opredeljeni v drugem odstavku 34. člena ZTFI-1, razen oddelka 5.8 smernic in
5. Agencijo, ki nadzoruje mesta trgovanja in sistematične internalizatorje ter nacionalne APA in CTP, ki so izvzeti iz
nadzora ESMA.
(2) Subjekti iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka tega člena morajo v celoti upoštevati določbe smernic v delu, v katerem
so le-te naslovljene na njih.
(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI-1 v celoti upoštevala določbe smernic v
delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil
pristojnega organa.
3. člen
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa)
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta sklep se začne uporabljati 1. januarja 2022.
Št. 0070-4/2021-1
Ljubljana, dne 14. oktobra 2021
EVA 2021-1611-0082
Predsednica Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

3284.

Sistemska obratovalna navodila za zaprt
distribucijski sistem zemeljskega plina
za geografsko območje industrijske cone
TALUM

Na podlagi drugega odstavka 229. člena in 268. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE), Akta o obvezni
vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/15) in soglasja Agencije za energijo, št. 73-6/2020/13 z dne 28. 6. 2021, družba
TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo, izdaja

SISTEMSKA
OBRATOVALNA NAVODILA
za zaprt distribucijski sistem zemeljskega plina
za geografsko območje industrijske
cone TALUM
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina akta)
(1) Ta akt ureja obratovanje in vodenje zaprtega distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu:
zaprt distribucijski sistem) na geografskem območju industrij5 Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS,
št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21)

Uradni list Republike Slovenije
ske cone TALUM, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo. Na tem
območju izvaja distribucijo zemeljskega plina operater zaprtega
distribucijskega sistema, družba TALUM Tovarna aluminija d.d.
Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: operater zaprtega distribucijskega sistema).
(2) S tem aktom se določajo zlasti:
1. opredelitev zaprtega distribucijskega sistema;
2. tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje zaprtega
distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne
oskrbe z neodoriranim zemeljskim plinom;
3. pogoji in način priključitve na zaprt distribucijski sistem;
4. način izvajanja dostopa do zaprtega distribucijskega
sistema;
5. način zagotavljanja sistemskih storitev;
6. postopki za obratovanje zaprtega distribucijskega sistema v kriznih stanjih;
7. splošni pogoji za dobavo in odjem neodoriranega zemeljskega plina;
8. izmenjava podatkov, lastništvo podatkov in odgovornosti za merjenje porabe.
(3) S tem aktom se določajo vloge operaterja zaprtega distribucijskega sistema, uporabnikov zaprtega distribucijskega sistema, dobaviteljev zemeljskega plina, končnih
odjemalcev zemeljskega plina in drugih oseb, ki so vključene
v distribucijo zemeljskega plina po zaprtem distribucijskem
sistemu in uporabljajo storitve operaterja zaprtega distribucijskega sistema v okviru izvajanja distribucije zemeljskega plina
na zaprtem distribucijkem sistemu oziroma izvajajo projektiranje, gradnjo ter vzdrževanje tega zaprtega distribucijskega
sistema.
2. člen
(obseg uporabe akta)
Ta akt se uporablja za vsa pravna razmerja v zvezi z
zaprtim distribucijskim sistemom na geografskem območju industrijske cone TALUM, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo,
za katerega je bil operaterju zaprtega distribucijskega sistema
podeljen status zaprtega distribucijskega sistema.
3. člen
(uporaba podatkov in informacij)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora predhodno ustrezno seznaniti uporabnike in odjemalce z namenom
obdelave osebnih podatkov.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema je dolžan
varovati zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od odjemalca, razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali
posredujejo državnim ali drugim organom.
(3) Pridobljene osebne podatke odjemalcev je dolžan
operater zaprtega distribucijskega sistema uporabljati skladno
s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(4) Osebne podatke odjemalca operater zaprtega distribucijskega sistema shranjuje, dokler je to potrebno za dosego
namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
4. člen
(pogodbeno urejanje razmerij)
(1) Pogodbe, ki jih sklepa operater zaprtega distribucijskega sistema z osebami iz tretjega odstavka 1. člena tega akta,
morajo biti v skladu s predpisi EU, zakoni, drugimi predpisi,
splošnimi akti Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu:
agencija) ter tem aktom.
(2) Če se ta akt sklicuje na druge akte operaterja zaprtega
distribucijskega sistema (tehnični normativ, operativna navodila
in podobno), takšni akti neposredno zavezujejo druge osebe le,
če gre za akte, izdane po javnem pooblastilu, sicer pa v primeru, če je tako navedeno v pogodbi, sklenjeni s to osebo, ali v
splošnih pogojih, ki se nanašajo na takšno pogodbo, vključno
s tem aktom.
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5. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:
1. distribucija pomeni transport zemeljskega plina po plinovodnem omrežju zaprtega distribucijskega sistema z namenom oskrbe odjemalcev, razen dobave;
2. distribucijski plinovod pomeni plinovod, po katerem
poteka distribucija od prevzemnega mesta do priključnega
mesta na omrežju;
3. dnevno merjeni pomeni, da se predana količina zemeljskega plina meri dnevno;
4. dobava zemeljskega plina pomeni prodajo odjemalcem, tudi nadaljnjo prodajo zemeljskega plina;
5. dobavitelj pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja
dejavnost dobave zemeljskega plina;
6. energija je v enoti (kWh) izražena toplotna energija, ki
se sprosti pri zgorevanju zemeljskega plina in se izračuna na
podlagi količine in kurilnosti zemeljskega plina;
7. glavna plinska zaporna pipa je zaporni element na
koncu priključka stavbe, s katerim zapremo distribucijo zemeljskega plina za eno ali več stavb oziroma objektov;
8. imetnik soglasja za priključitev je uporabnik sistema, v
korist katerega je bilo izdano soglasje za priključitev na distribucijski sistem;
9. končni odjemalec pomeni odjemalca, ki ima sklenjeno
pogodbo o dobavi in kupuje zemeljski plin za svojo lastno rabo;
10. kurilnost pomeni zgornjo kurilnost ali zgornjo kalorično
vrednost zemeljskega plina, to je množina toplote, ki se sprosti
pri popolnem zgorevanju zemeljskega plina z zrakom, kjer voda
popolnoma kondenzira. Podaja se v enoti kWh/m3 pri temperaturi zgorevanja 25 °C in pri temperaturi zemeljskega plina 0 °C
ter pri standardnem tlaku 1,01325 bar;
11. lastnik odjemnega mesta (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je lastnik stavbe oziroma objekta, na katerega ali za
katerega je nameščeno odjemno mesto;
12. mali poslovni odjemalec je negospodinjski odjemalec
zemeljskega plina, katerega predvidena povprečna letna poraba ne presega 100.000 kWh;
13. merilna oprema (v nadaljnjem besedilu: merilna naprava) obsega najmanj plinomer, v primerih prigrajenega korektorja in tarifne spominske enote pa sta sestavni del merilne
opreme;
14. napredni merilni sistem pomeni elektronski sistem, ki
lahko meri porabo zemeljskega plina, pri čemer doda več informacij kot običajna merilna naprava ter lahko pošilja in prejema
podatke z uporabo elektronske komunikacije;
15. nesorazmerni stroški pomenijo del celotnih stroškov,
ki jih v zvezi s priključitvijo na zaprti distribucijski sistem krije
uporabnik sistema, in sicer v takšni višini, ki zagotavlja ekonomsko upravičenost naložbe v nov priključek ali povečanje
zmogljivosti ali povečanje obsega obstoječega sistema ali kombinacijo navedenega za navedeno priključitev, pri čemer se
upošteva predviden obseg uporabe;
16. normni kubični meter (Nm3) je količina zemeljskega
plina v volumnu enega kubičnega metra pri absolutnem tlaku
1,01325 bar in temperaturi 0 °C;
17. notranja plinska napeljava je napeljava z vso opremo,
od glavne plinske zaporne pipe do vključno plinskih trošil oziroma odvoda dimnih plinov;
18. odjemalec pomeni trgovca, končnega odjemalca zemeljskega plina ali podjetje plinskega gospodarstva, ki kupuje
zemeljski plin;
19. odjemno mesto pomeni mesto na distribucijskem sistemu, kjer končni odjemalec odjema zemeljski plin, ali mesto,
na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja količin zemeljskega plina za končnega odjemalca;
20. odjemna skupina je skupina, v katero operater zaprtega distribucijskega sistema razvrsti posamezno odjemno mesto
končnega odjemalca glede na letno predvideno distribuirano
količino;
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21. odorizacija pomeni dodajanje odorirnega sredstva
zemeljskemu plinu, s čimer se doseže, da zemeljski plin dobi
značilen in prepoznaven vonj;
22. omrežnina pomeni znesek, ki ga je za uporabo sistema zemeljskega plina dolžan plačati uporabnik sistema in ki
se izračuna na podlagi tarifnih postavk omrežnine in obsega
uporabe tega sistema;
23. pogodba o dostopu je pogodba, s katero se uredi
odnos med operaterjem zaprtega distribucijskega sistema in
uporabnikom zaprtega distribucijskega sistema v zvezi z dostopom do distribucijskega sistema;
24. pogodba o dobavi plina pomeni pogodbo za dobavo
zemeljskega plina, ki ne vključuje izvedenih finančnih instrumentov za trgovanje s plinom;
25. pogodbena zmogljivost pomeni zmogljivost v
kWh/dan, ki jo je operater zaprtega distribucijskega sistema v
skladu s pogodbo o dostopu dodelil uporabniku sistema;
26. prevzemno mesto je točka na zaprtem distribucijskem
sistemu, v kateri operater zaprtega distribucijskega sistema
prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina;
27. priključek pomeni plinovod, ki je namenjen povezavi
distribucijskega plinovoda in odjemnega mesta ter se začne na
priključnem mestu na omrežju in konča s priključnim mestom
uporabnika neposredno za glavno plinsko zaporno pipo;
28. priključno mesto na omrežju pomeni točko na distribucijskem sistemu, kjer je oziroma bo priključen priključek
uporabnika;
29. priključno mesto uporabnika pomeni točko na koncu
priključka neposredno za glavno plinsko zaporno pipo, gledano iz smeri distribucijskega sistema proti uporabniku, kjer je
oziroma bo priključena notranja plinska napeljava uporabnika;
30. tehnična zmogljivost pomeni največjo možno zmogljivost plinovoda;
31. tehnične zahteve so zahteve, ki jih je treba upoštevati
pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju distribucijskih plinovodov, priključkov, notranjih plinskih napeljav ter drugih delov
distribucijskega sistema. Tehnične zahteve so dostopne na
spletni strani operaterja distribucijskega sistema;
32. uporabnik pomeni pravno ali fizično osebo, ki dobavlja
v zaprti distribucijski sistemali ki se ji dobavlja iz distribucijskega sistema, oziroma osebo, ki želi svoje stavbe in naprave
priključiti na zaprti distribucijski sistemin se v tem aktu uporablja
kot splošen pojem za uporabnika sistema;
33. varovalni pas je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka
na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. V varovalnem pasu se smejo načrtovati in graditi drugi objekti, naprave
in napeljave ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na varnost
obratovanja distribucijskega sistema, le ob določenih pogojih
in na določeni oddaljenosti od plinovodov in objektov zaprtega
distribucijskega sistema glede na njihovo vrsto in namen;
34. zaplinjanje oziroma uplinjanje pomeni zapolnitev plinovoda, notranje plinske napeljave, plinskih postrojenj z zemeljskim plinom.
(2) Drugi izrazi, ki v tem aktu niso opredeljeni, pomenijo
enako kot izrazi, določeni v Energetskem zakonu (Uradni list
RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 –
ZURE, v nadaljnjem besedilu: EZ-1).
II. OPREDELITEV DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
1. Opredelitev zaprtega distribucijskega sistema
6. člen
(opredelitev distribucijskega sistema)
(1) Zaprt distribucijski sistem obsega distribucijski sistem
od prevzemnega mesta na prenosnem sistemu do priključnega
mesta uporabnika ter vse objekte in naprave, s katerimi se
opravljajo sistemske storitve.
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(2) Zaprt distribucijski sistem sestavljajo:
– distribucijski plinovodi in priključki, vključno s fitingi (npr.
reducirni kosi, T-kosi), armaturami (npr. zaporni elementi, sifoni), raznimi konstrukcijami (npr. razdelilni kosi, lovilniki delcev);
– elementi katodne zaščite (npr. anodno ležišče, merilna
mesta, kabelski razvod in naprave) in
– regulacijske, merilne in merilno regulacijske postaje.
(3) Sestavni del zaprtega distribucijskega sistema so tudi
stvarne in druge pravice na nepremičninah, potrebne za gradnjo, rekonstrukcijo, razvoj, obratovanje, nadzor in vzdrževanje
objektov, naprav in omrežij iz prejšnjega odstavka.
(4) Meja med zaprtim distribucijskim sistemom in notranjo
plinsko napeljavo pomeni točko na koncu priključka, neposredno za glavno plinsko zaporno pipo, kjer je oziroma bo priključena notranja plinska napeljava uporabnika.
2. Pravni status zaprtega distribucijskega sistema
7. člen
(lastništvo distribucijskega sistema)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema je lastnik
zaprtega distribucijskega sistema. Če operater zaprtega distribucijskega sistema ni lastnik zaprtega distribucijskega sistema
ali njegovega dela, mora imeti z lastnikom sklenjeno pogodbo,
na podlagi katere mu je omogočeno, da učinkovito opravlja
svoje naloge po EZ-1 in tem aktu.
(2) Priključki, kot del zaprtega distribucijskega sistema,
so v lasti ali upravljanju operaterja zaprtega distribucijskega
sistema.
III. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE ZAPRTEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KAKOVOSTNE OSKRBE
Z ZEMELJSKIM PLINOM
1. Zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega
obratovanja zaprtega distribucijskega sistema
8. člen
(splošne obveznosti operaterja zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema zagotavlja
varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje zaprtega distribucijskega sistema z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem sistema in druge opreme, s skrbnim upravljanjem in
izvajanjem nadzora nad zaprtim distribucijskim sistemom ter
nadziranjem vseh posegov v varovalnem pasu distribucijskih
plinovodov, skladno z vsakokrat veljavnimi pogoji ter posebnimi
varnostnimi ukrepi, ki jih skladno z določbami EZ-1 predpiše
minister, pristojen za energijo.
(2) Ne glede na druge določbe tega akta operater zaprtega distribucijskega sistema izvede vse potrebne organizacijske
in druge ukrepe, da omogoči čim hitrejše ugotavljanje motenj v
obratovanju zaprtega distribucijskega sistema, njihovo odpravo
in ukrepe za obratovanje do odprave motenj. Operater zaprtega distribucijskega sistema svojo organiziranost in delovanje
opravlja tako, da lahko neprekinjeno sprejema prijave uporabnikov zaprtega distribucijskega sistema o motnjah obratovanja
zaprtega distribucijskega sistema.
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema je dolžan
pri opravljanju svoje dejavnosti s skrbnostjo dobrega gospodarja neprestano skrbeti za največjo mero varnosti obratovanja
zaprtega distribucijskega sistema.
9. člen
(izvajanje aktivnosti za zagotovitev varnega
in zanesljivega obratovanja)
Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja zaprtega distribucijskega sistema je operater zaprtega distribucijskega sistema dolžan izvajati naslednje aktivnosti:
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1. vzdrževanje zaprtega distribucijskega plinovoda;
2. redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, adaptacije in rekonstrukcije zaprtega distribucijskega
plinovoda;
3. zaščito zaprtega distribucijskega plinovoda pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
4. sistemsko kontrolo zaprtega distribucijskega sistema;
5. nadzor nad trasami in nad posegi tretjih oseb v varovalni pas zaprtih distribucijskih sistemov, skladno z vsakokrat
veljavnimi pogoji ter posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih skladno z določbami EZ-1 predpiše minister, pristojen za energijo;
6. seznanitev končnih odjemalcev o potrebnem obveznem izvajanju varnostnih ukrepov pri uporabi neodoriranega
zemeljskega plina;
7. servisiranje naprav in opreme.
10. člen
(zavarovanje)
Operater zaprtega distribucijskega sistema mora kot dober gospodar skleniti zavarovalne pogodbe za zavarovanje
tveganj, ki so povezana z izvrševanjem izvajanja dejavnosti
operaterja zaprtega distribucijskega sistema. Obseg in vsota
zavarovanj morata vključevati tudi strojelomno in požarno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti operaterja za neposredno
škodo, povzročeno tretjim osebam in ostala zavarovanja.
11. člen
(obveznosti uporabnikov zaprtega distribucijskega sistema)
(1) Uporabniki zaprtega distribucijskega sistema so dolžni
s skrbnostjo dobrega gospodarja neprestano skrbeti za največjo mero varnosti energetskih objektov, naprav in napeljav.
(2) Uporabniki so dolžni enkrat letno izvesti kontrolni
vizualni pregled notranje plinske napeljave skladno s kontrolnim listom, ki je na voljo na spletni strani in sedežu operaterja
zaprtega distribucijskega sistema. Pregled lahko po naročilu
uporabnika izvede tudi pooblaščen izvajalec.
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema s priključitvijo notranje plinske napeljave uporabnikov zaprtega distribucijskega sistema na zaprti distribucijski sistem ne prevzema
odgovornosti za tehnično brezhibno in varno obratovanje te
napeljave.
(4) Uporabnik zaprtega distribucijskega sistema je dolžan
zagotoviti operaterju zaprtega distribucijskega sistema za izvrševanje obveznosti operaterja zaprtega distribucijskega sistema prost dostop do priključkov, regulatorjev tlaka, plinomerov
oziroma merilnih naprav, korektorjev in plinskih filtrov, s katerimi
upravlja operater zaprtega distribucijskega sistema.
(5) Uporabnik zaprtega distribucijskega sistema, ki zaradi
višje sile, nepredvidenih vzdrževalnih del, motenj na odjemnem
mestu ali drugih razlogov ne more izvrševati pravic dostopa do
zaprtega distribucijskega sistema, je ob nastopu takih razmer
dolžan o tem takoj obvestiti operaterja zaprtega distribucijskega
sistema.
(6) Uporabnik mora zagotoviti, da se notranja plinska
napeljava uporablja na način, da niso možne motnje na drugih
notranjih plinskih napeljavah in da ni motečih posledic za naprave operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
(7) Uporabnik mora v primeru ugotovljenih poškodb, okvar
ali netesnosti priključka, distribucijskega plinovoda ali naprav
iz tega člena (npr. plinomer, korektor, regulator tlaka oziroma
merilna naprava) takoj obvestiti operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
(8) Uporabnik mora operaterju zaprtega distribucijskega
sistema omogočiti dostop do naprav, ki omogočajo izpolnjevanje pravic in obveznosti operaterja zaprtega distribucijskega
sistema, in sicer:
– odčitavanje, menjava in vzdrževanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav operaterja zaprtega distribucijskega
sistema;
– evidentiranje plinskih trošil.
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(9) Uporabniki zaprtega distribucijskega sistema so dolžni
s skrbnostjo dobrega gospodarja z največjo mero skrbnosti spoštovati pogodbene obveznosti (pogodba o priključitvi,
pogodba o dostopu). Predvsem morajo zagotoviti, da izpolnjevanje pogodb operaterju zaprtega distribucijskega sistema
ni oteženo (npr. dostop do objektov in naprav, sporočanje
točnih podatkov in morebitnih sprememb pogodbenih strank),
in preprečiti morebitne zlorabe sistema (na odjemnih mestih,
merilnih napravah, priključkih in ostalih napravah, na katere se
nanašajo navedene pogodbe), vključno s posegi tretjih oseb
(npr. neupravičen odjem).
(10) Če uporabnik zaprtega distribucijskega sistema operaterju zaprtega distribucijskega sistema ne omogoči dostopa
do naprav iz tega člena oziroma operaterju zaprtega distribucijskega sistema ni omogočeno izpolnjevanje pravic in obveznosti, operater zaprtega distribucijskega sistema o tem obvesti
uporabnika, lastnika oziroma imetnika soglasja. Ta je dolžan
takoj po prejemu obvestila operaterju zaprtega distribucijskega
sistema sporočiti stanje merilne naprave ter najkasneje v roku
15 dni od prejema obvestila kontaktirati operaterja zaprtega
distribucijskega sistema ter mu omogočiti dostop do naprav zaradi izvedbe storitve oziroma omogočiti izpolnjevanje pravic in
obveznosti. Če tega ne stori, operater zaprtega distribucijskega
sistema začne postopek za odklop uporabnika.
12. člen
(ukrepanje v primeru ogroženosti zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora v
primeru ogroženosti zaprtega distribucijskega sistema nemudoma in v najkrajšem možnem času ustrezno zavarovati sistem
pred tveganji, povezanimi z varnostjo sistema, obratovanjem
sistema, življenjem ali zdravjem ljudi in premoženjem, oziroma
popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare, do katerih pride
na zaprtem distribucijskem sistemu.
(2) Vse informacije o motnjah v delovanju, poškodbah ali
okvarah na zaprtem distribucijskem sistemu ter o nenadnih dogodkih, ki lahko vplivajo na delovanje zaprtega distribucijskega
sistema ali njegovega dela, mora uporabnik, ki je te dogodke
zaznal, nemudoma sporočiti operaterju zaprtega distribucijskega
sistema (24 ur dežurna služba Energetike) na telefonsko številko
ali elektronski naslov, ki sta navedena na mesečnih računih in
spletni strani operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
13. člen
(ukrepanje v primeru poškodb, motenj in okvar)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora v
najkrajšem možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe
in okvare, ki se pojavijo na zaprtem distribucijskem sistemu.
(2) Za zagotavljanje varnega, zanesljivega in učinkovitega
obratovanja zaprtega distribucijskega sistema operater zaprtega distribucijskega sistema zagotavlja službo stalne pripravljenosti 24 ur na dan in v primeru nevarnosti za premoženje in
zdravje ter življenje ljudi nemudoma izvede vse možne posege
na zaprtem distribucijskem sistemu.
(3) Če pride do poškodbe, motnje ali okvare na zaprtem
distribucijskem sistemu zaradi višje sile ali ravnanja tretjih oseb
in operater zaprtega distribucijskega sistema ravna v skladu s
tem aktom in drugimi predpisi ter splošnimi akti, ni odškodninsko
odgovoren zaradi začasne omejitve ali prekinitve distribucije
zemeljskega plina, če ni drugih temeljev za obstoj odškodninske
odgovornosti po splošnih pravilih obligacijskega prava.
2. Nadzor in zavarovanje zaprtega
distribucijskega sistema
14. člen
(nadzor zaprtega distribucijskega sistema)
Operater zaprtega distribucijskega sistema zagotavlja reden nadzor nad zaprtim distribucijskim sistemom ter redno pregleduje varovalne pasove zaprtega distribucijskega sistema.
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15. člen
(nadzor pri gradnji in obnovi zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema ima zaradi
zagotovitve zanesljivega delovanja zaprtega distribucijskega
sistema izključno pravico nadzora nad gradnjo oziroma obnovo zaprtega distribucijskega sistema na stroške investitorja
gradnje.
(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor je
dolžan projektant, izvajalec del ali investitor gradnje pridobiti
podatke iz katastra infrastrukture.
3. Zagotavljanje uravnoteženih obratovalnih razmer
v zaprtem distribucijskem sistemu
16. člen
(uravnotežene obratovalne razmere)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema skrbi za
uravnotežene obratovalne razmere v zaprtem distribucijskem
sistemu.
(2) Za potrebe upravljanja zaprtega distribucijskega sistema in obračuna storitev ter ugotavljanja količin zemeljskega
plina, ki je bil prevzet v zaprt distribucijski sistem oziroma
predan iz njega, morajo biti na vseh prevzemnih in odjemnih
mestih ustrezne merilne naprave, do katerih mora imeti operater zaprtega distribucijskega sistema prost in nemoten dostop.
4. Vzdrževanje zaprtega distribucijskega sistema
17. člen
(načrti vzdrževanja)
(1) Učinkovito vzdrževanje zaprtega distribucijskega sistema zagotavlja operater zaprtega distribucijskega sistema z
izdelavo letnih načrtov vzdrževanja s popisom predvidenih del
in posegov.
(2) Če je zaradi izrednih dogodkov, na katere operater
zaprtega distribucijskega sistema nima vpliva, treba izvesti
določena vzdrževalna dela na zaprtem distribucijskem sistemu,
se le-ta izvedejo tudi, če niso predvidena v načrtu vzdrževanja.
18. člen
(vzdrževalna dela)
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
zaprtega distribucijskega sistema je operater zaprtega distribucijskega sistema dolžan izvajati načrtovana in druga potrebna
vzdrževalna dela.
(2) V primeru motenj ali okvar na zaprtem distribucijskem
sistemu, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na njegovo varno in
zanesljivo obratovanje, operater zaprtega distribucijskega sistema izvede izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega in zanesljivega delovanja zaprtega distribucijskega
sistema v najkrajšem možnem času.
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema je dolžan
redno vzdrževati objekte in naprave zaprtega distribucijskega
sistema tako, da je ves čas ohranjena njegova funkcionalna in
obratovalna usposobljenost in varnost delovanja v času dobe
koristnosti distribucijskega sistema (redno vzdrževanje). Redna
vzdrževalna dela zajemajo popravila na osnovnih sredstvih, ki
ne pomenijo povečanja dobe koristnosti, vrednosti ali zmogljivosti osnovnih sredstev, ampak le ohranjajo zanesljivost, varnost, učinkovitost in zmogljivost v predvideni dobi koristnosti.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema je dolžan
izvesti posodobitve zaprtega distribucijskega sistema s tem,
da ga občasno obnovi, zamenja iztrošene sestavne dele in/ali
spremeni njegovo konstrukcijo in s tem podaljša dobo obratovanja in/ali izboljša značilnosti obratovanja zaprtega distribucijskega sistema (redno investicijsko vzdrževanje). Redna
investicijska vzdrževalna dela zajemajo zamenjavo ali preureditve oziroma obnovo obstoječih osnovnih sredstev, ki pomenijo

Stran

9698 /

Št.

167 / 22. 10. 2021

povečano zanesljivost, varnost, učinkovitost in zmogljivost ali
podaljšanje predvidene dobe koristnosti zaprtega distribucijskega sistema.
(5) Dela iz tega člena obsegajo predvsem:
1. zaščito pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi
vplivi;
2. preventivne preglede;
3. popravila in rekonstrukcije zaprtega distribucijskega
sistema;
4. vzdrževanje zaprtega distribucijskega sistema;
5. nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varovalnem pasu;
6. servisiranje in zamenjavo opreme.
(6) Pred izvedbo del iz tega člena, ki povzročijo začasno
omejitev ali prekinitev distribucije plina, mora operater zaprtega
distribucijskega sistema obvestiti uporabnike skladno z EZ-1.
(7) Operater zaprtega distribucijskega sistema ne odgovarja za škodo, ki uporabniku zaprtega distribucijskega sistema
nastane zaradi začasne omejitve ali prekinitve distribucije zemeljskega plina, če ni drugih temeljev za obstoj odškodninske
odgovornosti po splošnih pravilih obligacijskega prava.
(8) V primeru izvajanja del iz tega člena na objektih in
napravah, ki niso v lasti/upravljanju operaterja zaprtega distribucijskega sistema, se povračilo stroškov dogovori s pogodbo,
sklenjeno z lastnikom teh naprav.
19. člen
(pravice in obveznosti pri rednih vzdrževalnih delih
na zaprtem distribucijskem sistemu)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema sme začasno prekiniti distribucijo zaradi predvidenih rednih del, vzdrževanj, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrol meritev ter
razširitve zaprtega distribucijskega sistema.
(2) Redna dela je operater zaprtega distribucijskega sistema dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo
opravi, in izbrati čas, ki čim manj prizadene končne odjemalce
in praviloma ne v času, ko je pričakovati večjo porabo zemeljskega plina.
20. člen
(pravice in obveznosti pri izrednih nepredvidenih delih
na zaprtem distribucijskem sistemu)
(1) V primeru okvar na zaprtem distribucijskem sistemu,
vključno s priključkom, ki nastanejo zaradi razlogov, na katere
operater zaprtega distribucijskega sistema ne more vplivati in povzročijo motnje v delovanju zaprtega distribucijskega
sistema, mora operater zaprtega distribucijskega sistema v
najkrajšem možnem času izvesti izredna nepredvidena dela za
zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja zaprtega
distribucijskega sistema oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko operater zaprtega distribucijskega sistema, če je to nujno potrebno zaradi
varnosti, za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega delovanja ali
zaradi drugih upravičenih razlogov začasno omeji ali prekine
distribucijo zemeljskega plina.
21. člen
(predvidena dela na zaprtem distribucijskem sistemu)
(1) Predvidena dela je operater zaprtega distribucijskega
sistema dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo
opravi, in izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike zaprtega distribucijskega sistema. Za izbiro primernega časa lahko
operater zaprtega distribucijskega sistema od uporabnikov zaprtega distribucijskega sistema zahteva podatke o predvideni
uporabi zaprtega distribucijskega sistema.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora o
predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika in/ali
končnega odjemalca v pisni obliki ali na drug oseben način
skladno z določbami 9. oddelka IV. poglavja tega akta.
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(3) Če je operater zaprtega distribucijskega sistema pozvan, da izvede na zaprtem distribucijskem sistemu določena
dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede ta dela na njihove
stroške po predhodni presoji upravičenosti zahtevanih del in
vpliva predvidenih del na uporabnike zaprtega distribucijskega
sistema. Operater zaprtega distribucijskega sistema o izvedbi
del sklene ustrezno pogodbo.
(4) Sklenitev pogodbe iz prejšnjega odstavka je pogoj za
izvedbo del iz prejšnjega odstavka. Pogodba mora določati tudi
odgovornost glede stroškov v povezavi z motnjami pri oskrbi,
do katerih lahko pride zaradi izvedbe del.
5. Tehnične zahteve za zaprti distribucijski sistem
22. člen
(splošne določbe)
(1) Pri umeščanju v prostor, projektiranju in graditvi
objektov, ki sestavljajo zaprti distribucijski sistem, kot tudi pri
njihovem opremljanju z napravami, preskušanju, obratovanju
in obnavljanju, je treba upoštevati najboljše ekonomsko še
upravičene rešitve in tehnologije, tako da so v največji možni
meri zagotovljene varnost, zanesljivost in učinkovitost zaprtega
distribucijskega sistema.
(2) Pri izvajanju aktivnosti iz prejšnjega odstavka se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov,
materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih
elementov zaprtega distribucijskega sistema uporabljajo tudi
Tehnične zahteve operaterja zaprtega distribucijskega sistema,
ki so objavljene na spletni strani operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
23. člen
(opustitev obratovanja dela zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Če del zaprtega distribucijskega sistema ni potreben
za izvajanje distribucije zemeljskega plina, ga lahko operater
zaprtega distribucijskega sistema opusti.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema opustitev
dela zaprtega distribucijskega sistema izvede tako, da:
– opuščenega dela zaprtega distribucijskega sistema fizično ne odstrani, temveč ga z ustreznimi tehničnimi ukrepi
zavaruje in s tem omogoči njegovo ohranitev v čim večji meri ali
– fizično odstrani opuščeni del zaprtega distribucijskega
sistema, če je odstranitev potrebna zaradi izvedbe dopustnih
in načrtovanih prostorskih ureditev oziroma zaradi varovanja
okolja. V primeru opuščenega priključka soglasje lastnika priključka ni potrebno.
(3) Priključek, ki ga operater zaprtega distribucijskega
sistema opusti in fizično odstrani, se praviloma prekine na priključnem mestu na omrežju. Pri tem je treba odstraniti tudi vse
vidne dele priključka v oziroma na objektu ali stavbi. Odstranitev izvede operater zaprtega distribucijskega sistema, stroške
odstranitve pa nosi lastnik priključka, ki je zahteval odstranitev.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema v katastru
infrastrukture izvede spremembo iz tega člena. Opuščeni del
zaprtega distribucijskega sistema ni več sestavni del distribucijskega sistema.
6. Posegi v varovalni pas plinovoda, ki je del zaprtega
distribucijskega sistema
24. člen
(prostorsko načrtovanje v varovalnem pasu zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Pri pripravi smernic prostorskega načrtovanja operater
zaprtega distribucijskega sistema upošteva tehnične zahteve,
ki jih določajo predpisi, standardi in Tehnične zahteve operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema pri pripravi
Tehničnih zahtev operaterja zaprtega distribucijskega sistema
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določi tudi morebitne posebne varnostne ukrepe v varovalnem
pasu zaprtega distribucijskega plinovoda.
25. člen
(posegi v prostor v varovalnem pasu zaprtega distribucijskega
sistema)
(1) Za izvedbo kakršnegakoli posega v območju varovalnega pasu zaprtega distribucijskega sistema mora investitor
ali izvajalec dobiti pisno soglasje operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
(2) Pred začetkom projektiranja ali izvajanja posega v
prostor je dolžan projektant, izvajalec del ali investitor posega
pridobiti potrebne podatke o legi plinovoda iz evidence infrastrukture operaterja zaprtega distribucijskega sistema. Če projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje načrtuje oziroma
izvede dela brez soglasja operaterja zaprtega distribucijskega
sistema iz prejšnjega odstavka ali v nasprotju z njim, investitor
odškodninsko odgovarja operaterju zaprtega distribucijskega
sistema in uporabnikom zaprtega distribucijskega sistema za
nastalo škodo.
26. člen
(prestavitev dela zaprtega distribucijskega sistema)
(1) Prestavitev dela zaprtega distribucijskega sistema je
prestavitev distribucijskega plinovoda oziroma objekta, ki sestavlja zaprti distribucijski sistem skupaj s sistemom povezanih
naprav.
(2) Če je zaradi načrtovane gradnje ali drugega posega
potrebna prestavitev dela zaprtega distribucijskega sistema, za
katero je treba pridobiti samostojno gradbeno dovoljenje, mora
za to prestavitev v imenu operaterja zaprtega distribucijskega
sistema in za svoj račun investitor načrtovane gradnje ali drugega posega pridobiti gradbeno dovoljenje za prestavljeni del
zaprega distribucijskega sistema.
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema izda soglasje za prestavitev zaprtega distribucijskega sistema, ko mu
investitor predloži popolno projektno dokumentacijo in podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij iz poglavja
III. Tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje zaprtega
distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne
oskrbe z zemeljskim plinom tega akta. Po izdaji soglasja za
prestavitev zaprtega distribucijskega sistema izda operater
zaprtega distribucijskega sistema tudi soglasje za poseg v
varovalnem pasu, zaradi katerega je treba zaprti distribucijski
sistem predhodno prestaviti.
(4) Investitor iz prejšnjega odstavka mora v imenu operaterja zaprtega distribucijskega sistema in na svoj račun pridobiti vse potrebne stvarne in druge pravice na nepremičninah,
na katerih bo zgrajen nadomestni distribucijski sistem. Pred
zaplinitvijo nadomestnega distribucijskega sistema je treba
zagotoviti, da je v zemljiško knjigo vpisana služnost obratovanja, vzdrževanja in nadzora nadomestnega distribucijskega
sistema v korist operaterja zaprtega distribucijskega sistema za
čas trajanja distribucijskega sistema za vso nadomestno traso
distribucijskega sistema.
(5) Pred zaplinitvijo nadomestnega distribucijskega sistema mora investitor pridobiti in operaterju zaprtega distribucijskega sistema predložiti vso potrebno dokumentacijo, na
podlagi katere bo omogočeno obratovanje zaprtega distribucijskega sistema skladno s predpisi takoj po vključitvi nadomestnega distribucijskega sistema v obstoječi zaprti distribucijski
sistem, med drugim uporabno dovoljenje prestavljenega dela
distribucijskega plinovoda ali zapisnik strokovnega tehničnega pregleda brez zadržkov, geodetski posnetek izvedenega
stanja, dokazilo o vpisu objekta v kataster infrastrukture in
dokazilo o zanesljivosti objekta.
(6) Investitor nadomestnega zaprtega distribucijskega
sistema in operater zaprtega distribucijskega sistema v roku
30 dni po zaplinitvi nadomestnega distribucijskega sistema
skleneta dogovor (primopredajo), s katerim investitor nado-
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mestnega distribucijskega sistema brezplačno izroči v last in
posest nadomestni distribucijski sistem operaterju zaprtega
distribucijskega sistema. Operater distribucijskega sistema investitorju sočasno brezplačno izroči v last in posest tisti del
distribucijskega sistema, ki je bil nadomeščen z nadomestnim
distribucijskim sistemom.
(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za izvedbo posebnih varnostnih ukrepov, ki jih je v primeru posega v
varovalni pas zaprtega distribucijskega sistema treba predvideti
skladno s predpisom, ki ureja pogoje poseganja v varovalni pas
distribucijskega sistema.
27. člen
(izvajanje del v varovalnem pasu zaprtega
distribucijskega sistema)
Najmanj deset dni pred začetkom izvajanja kakršnihkoli
del, ki lahko vplivajo na varno obratovanje distribucijskega sistema, na območju varovalnega pasu distribucijskega sistema,
mora investitor ali izvajalec del predložiti operaterju zaprtega
distribucijskega sistema:
– pisno prijavo začetka del z navedbo datuma njihovega
začetka in predvidene dinamike;
– pravnomočno gradbeno dovoljenje, če je za izvedbo
del potrebno;
– naročilo za zakoličbo obstoječih plinovodov distribucijskega sistema;
– naročilo za nadzor operaterja zaprtega distribucijskega
sistema ali njegove terenske službe in
– podatke o izvajalcu ter odgovornem vodji del.
28. člen
(nedovoljeni posegi v varovalni pas distribucijskega sistema)
(1) Če operater zaprtega distribucijskega sistema ugotovi,
da je prišlo do posega v varovalni pas v nasprotju s predpisi,
ki urejajo posege v varovalni pas, ali tem aktom, lahko takoj
neposredno prepove izvajanje del v zvezi s tem posegom osebam, ki jih izvajajo in o tem obvesti državne organe, pristojne
za ukrepe v zvezi z nedovoljenimi posegi v prostor.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema ravna skladno s prejšnjim odstavkom tudi, če se sicer dovoljena dela v varovalnem pasu izvajajo v nasprotju s predpisi, ki urejajo posege
v varovalni pas, tem aktom, pogodbo o ureditvi medsebojnih
razmerij iz 29. člena tega akta oziroma zahtevami operaterja
distribucijskega sistema.
29. člen
(pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij, stroški posega
v varovalni pas distribucijskega sistema)
(1) Investitor ali izvajalec del v varovalnem pasu zaprtega
distribucijskega sistema nosi vse stroške, ki jih povzroči operater zaprtega distribucijskega sistema z umeščanjem v prostor,
načrtovanjem in izvedbo teh del.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka obsegajo tako neposredne stroške teh del, kot so stroški izvedbe posebnih varnostnih
ukrepov ali prestavitve plinovoda distribucijskega sistema, bodisi da jih izvede investitor oziroma izvajalec del bodisi operater
distribucijskega sistema, kot tudi posredne stroške, ki nastanejo operaterju zaprtega distribucijskega sistema v zvezi z deli v
varovalnem pasu distribucijskega sistema.
(3) Stroške v zvezi z deli v varovalnem pasu zaprtega
distribucijskega sistema sestavljajo tudi vrednost storitev in
del, ki jih izvaja operater zaprtega distribucijskega sistema v
zvezi z deli v varovalnem pasu distribucijskega sistema, kot
so strokovno delo v zvezi s soglasji, nadzor nad izvajanjem
del in podobno.
(4) Če je za izvedbo posega v varovalnem pasu zaprtega
distribucijskega sistema treba prestaviti distribucijski plinovod,
sestavljajo stroške, ki jih nosi investitor, tudi vsi stroški, povezani s to prestavitvijo, vključno z izpihanim plinom ter vključno
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z morebitnimi obveznostmi do uporabnikov sistema v zvezi s
tem.
(5) V zvezi z medsebojnimi razmerji, vključno plačilom
stroškov posega v varovalnem pasu distribucijskega sistema,
skleneta investitor oziroma izvajalec del ter operater zaprtega
distribucijskega sistema pogodbo, s katero uredita medsebojna
razmerja, vključno s plačilom teh stroškov ter nadalje, z ustreznim zavarovanjem obveznosti investitorja oziroma izvajalca
del.
(6) Operater zaprtega distribucijskega sistema lahko izda
soglasje za poseg v varovalnem pasu zaprtega distribucijskega sistema tudi, če pogodba iz prejšnjega odstavka ni bila
sklenjena.
IV. POGOJI IN NAČIN PRIKLJUČITVE NA ZAPRTI
DISTRIBUCIJSKI SISTEM
1. Pravica do priključitve
30. člen
(pogoji za priključitev)
(1) Pravico do priključitve na zaprti distribucijski sistem
ima vsaka oseba, ki je lastnik stavbe ali jo namerava zgraditi in
ima ali bo imela na tej stavbi naprave, z uporabo katerih bo postala uporabnik, in se nahajajo znotraj geografskega območja
zaprtega distribucijskega sistema, na katerem je bil pridobljen
status zaprtega distribucijskega sistema.
(2) Pravica do priključitve na določenem priključnem mestu z določenim priključkom se pridobi z dokončnostjo soglasja
za priključitev in ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v soglasju
za priključitev, izvršuje pa se na način, določen v pogodbi o
priključitvi in soglasju za priključitev.
(3) Pravica do priključitve preneha, če preneha soglasje
za priključitev, po sklenitvi pogodbe o priključitvi pa, če preneha
veljati ta pogodba.
(4) Pravica do priključitve preneha tudi v trenutku, ko
operater zaprtega distribucijskega sistema skladno z EZ-1 in
tem aktom trajno odklopi uporabnika sistema.
31. člen

Uradni list Republike Slovenije
2. želeno lokacijo priključnega mesta na omrežju in priključnega mesta uporabnika;
3. namen uporabe priključka;
4. največji pretok priključka (Nm3/h);
5. predvideno moč trošil v kW;
6. predviden letni odjem zemeljskega plina v kWh;
7. predviden začetek uporabe priključka in trajanje uporabe priključka;
8. predvideno distribucijsko zmogljivost v kWh/dan, če
operater zaprtega distribucijskega sistema potrebuje te podatke za oceno ekonomske upravičenosti priključitve;
9. dokazilo o lastništvu – izpisek iz zemljiške knjige;
10. kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo v primerih,
ko je to zahtevano v skladu z zakonodajo, ki ureja graditev
objektov;
11. projekt za izvedbo distribucijskega plinovoda v primeru gradnje ali prestavitve plinovoda zaprtega distribucijskega
sistema na zahtevo tretje osebe.
(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb oziroma objektov, za katere po zakonu, ki ureja graditev objektov,
ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je treba pisni vlogi iz
prejšnjega odstavka namesto kopije gradbenega dovoljenja
priložiti dokazilo o lastništvu stavbe ali dela stavbe.
(5) Pisni vlogi iz tretjega odstavka tega člena je treba
priložiti tudi dokazilo o lastništvu oziroma soglasje lastnika
zemljišča, po katerem bo priključek potekal, da soglaša z ustanovitvijo ustrezne služnosti za priključek. Nadalje je treba priložiti ustrezna soglasja morebitnih solastnikov ali pisno izjavo,
s katero vlagatelj (lastnik stavbe oziroma objekta) izjavlja, da je
pridobil vsa soglasja morebitnih solastnikov stavbe, delov stavbe in obstoječih plinskih napeljav (priključek in notranje plinske
napeljave), na katere bo predvidena priključitev vplivala.
(6) Če gradnjo distribucijskih plinovodov ali priključkov izvaja operater zaprtega distribucijskega sistema v svojem imenu
in za svoj račun in mora vsa potrebna soglasja pridobiti operater zaprtega distribucijskega sistema, osebi iz prvega odstavka
tega člena ni treba priložiti tistih soglasij in prilog iz tega člena,
ki jih v takem primeru ureja operater zaprtega distribucijskega
sistema v svojem imenu in za svoj račun, razen izjav oziroma
soglasij iz prejšnjega odstavka.

(vloga za izdajo soglasja)

33. člen
(obrazložitev vloge)
(1) Vlagatelj lahko vlogo za izdajo soglasja za priključitev
poda sam ali po pooblaščencu, ki ga zastopa v postopku izdaje
soglasja za priključitev. V tem primeru je treba pisni vlogi za
izdajo soglasja za priključitev priložiti tudi pooblastilo, ki pa ne
velja za podpis pogodbe o priključitvi, za podpis katere se zahteva novo pooblastilo, izdano po datumu dokončnosti soglasja
za priključitev.
(2) V primeru izdaje soglasja za priključitev za stavbo,
ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali več oseb, oziroma
za skupne dele v stavbi z več poslovnimi enotami, ki so v
solastnini dveh ali več etažnih lastnikov, ti solastniki oziroma
etažni lastniki za izdajo soglasja za priključitev, pooblastijo
pooblaščenca, ki poda vlogo za izdajo soglasja za priključitev
in zastopa solastnike oziroma etažne lastnike v postopku izdaje
soglasja za priključitev.
(3) Soglasje za priključitev se izda vsem solastnikom
oziroma etažnim lastnikom stavbe, pri čemer v primeru etažnih
lastnikov glasi generično na vse vsakokratne etažne lastnike
stavbe brez navedbe posameznih imen etažnih lastnikov.

(1) Pred pričetkom gradnje priključkov in notranjih plinskih napeljav, ki se jih priključuje na zaprti distribucijski sistem,
mora investitor oziroma lastnik stavbe pridobiti soglasje za
priključitev.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema izda soglasje za priključitev na podlagi pisne vloge.
(3) V pisni vlogi je treba navesti in priložiti:
1. ime in priimek oziroma firma in naslov investitorja oziroma lastnika;

34. člen
(pogoji za izdajo soglasja za priključitev)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema izda soglasje za priključitev poslovnim odjemalcem, če:
1. je priključitev na zaprti distribucijski sistem tehnično
izvedljiva glede na geografsko lego obstoječega zaprtega distribucijskega sistema in geografsko lego predvidenega odjemnega mesta;

(število odjemnih mest na priključku)
(1) Na enem priključku je lahko priključenih eno ali več
odjemnih mest.
(2) Na en priključek je lahko priključenih več odjemnih
mest, če je v stavbi več poslovnih prostorov oziroma posameznih zaključenih funkcionalnih delov stavbe ali naprav.
(3) Vsako odjemno mesto mora biti opremljeno z merilno
napravo, katere velikost in tip odobri operater zaprtega distribucijskega sistema.
(4) Na enem odjemnem mestu so lahko priključeni le
stavbe, deli stavbe in naprave enega odjemalca.
(5) Če je odjemno mesto v skupni lasti več oseb ter namenjeno skupni oskrbi ene ali več stavb z več posameznimi
funkcionalno zaključenimi deli, se te osebe obravnavajo kot en
končni odjemalec.
2. Priključitev
32. člen
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2. zahtevana priključitev nima za posledico večjih motenj
v delovanju zaprtega distribucijskega sistema;
3. zahtevana priključitev nima vpliva na izpolnjevanje pogojev pridobljenega statusa zaprtega distribucijskega sistema;
4. je investitor oziroma lastnik pripravljen kriti morebitne
nesorazmerne stroške priključitve, če bi ti nastali operaterju
zaprtega distribucijskega sistema zaradi predvidene priključitve
uporabnika;
5. je vloga za izdajo soglasja ustrezno izpolnjena z vsemi
predpisanimi podatki;
6. investitor ali lastnik stavbe izkaže, da je lastnik oziroma
solastnik stavbe ali dela stavbe ali ima pridobljeno gradbeno
dovoljenje za gradnjo ter je pridobil soglasja iz petega odstavka
32. člena tega akta;
7. je investitor ali lastnik stavbe pridobil soglasje solastnikov stavbe oziroma solastnikov obstoječih plinovodov in
internih plinskih napeljav, na katere se priključuje;
8. so priložene grafične priloge, iz katerih sta razvidna
potek distribucijskega plinovoda in lega priključka in
9. je priložen načrt notranje plinske napeljave, v primerih,
ko je priključitev predvidena na obstoječo notranjo plinsko
napeljavo.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema v postopku
izdaje soglasja izračuna višino morebitnih nesorazmernih stroškov priključitve skladno z določbami EZ-1.
(3) Pri presoji pogojev iz 2. točke prvega odstavka tega
člena ter za namen izračuna višine nesorazmernih stroškov
priključitve operater zaprtega distribucijskega sistema upošteva
stanje zaprtega distribucijskega sistema, kot obstaja v času
odločanja o zahtevi za izdajo soglasja in predvideno širitvijo
distribucijskega sistema.
(4) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo, priloženo
vlogi za izdajo soglasja za priključitev, hrani operater zaprtega
distribucijskega sistema.
35. člen
(odločanje o vlogi za izdajo soglasja za priključitev)
(1) Na podlagi popolne vloge in priložene dokumentacije
operater zaprtega distribucijskega sistema odloča o izdaji ali
zavrnitvi soglasja za priključitev.
(2) Če investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka
34. člena tega akta, operater zaprtega distribucijskega sistema
zavrne soglasje za priključitev.
(3) V primeru ugotovljenega obstoja nesorazmernih stroškov priključitve, ki se opredelijo v soglasju za priključitev, ima
uporabnik pravico do priključitve, če se odloči, da bo sam kril
nesorazmerne stroške. Medsebojne pravice in obveznosti v
zvezi s tem uredita investitor ali lastnik stavbe in operater zaprtega distribucijskega sistema v posebni pogodbi ali v okviru
pogodbe o priključitvi.
(4) Če operater zaprtega distribucijskega sistema ugotovi, da pogoji za priključitev niso izpolnjeni (neizpolnjevanje
tehničnih pogojev, nastanek motenj v delovanju zaprtega distribucijskega sistema), lahko vlagatelju predlaga spremembe in
ga pozove, da vlogo dopolni oziroma spremeni. Operater zaprtega distribucijskega sistema v pozivu določi rok za vložitev
dopolnitve ali spremembe. Če vlagatelj vloge ne dopolni ali ne
spremeni v skladu in v roku iz tega odstavka, operater zaprtega
distribucijskega sistema izdajo soglasja zavrne.
(5) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča
operater zaprtega distribucijskega sistema najkasneje v roku
30 dni od vložitve popolne vloge za izdajo soglasja.
(6) Izdano soglasje za priključitev velja dve leti od njene
izdaje, razen če EZ-1 ne določa drugače. V tem času mora
imetnik soglasja za priključitev izpolniti vse pogoje, predpisane
v soglasju za priključitev, in operaterju zaprtega distribucijskega
sistema naročiti izvedbo priključitve. Veljavnost soglasja za
priključitev se lahko podaljša skladno z EZ-1.
(7) O pritožbi zoper izdajo ali zavrnitev soglasja za priključitev odloča agencija.
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36. člen
(priključevanje skladišč plina, obratov za utekočinjen
zemeljski plin in proizvodnih virov plina)
(1) Za priključitev na sistem skladišč plina in obratov za
utekočinjen zemeljski plin se smiselno uporabljajo določbe tega
akta, ki urejajo priključitev uporabnikov sistema.
(2) Za priključitev proizvodnih virov plina, ki ga je mogoče
varno dodajati v zaprti distribucijski sistem zemeljskega plina,
na zaprti distribucijski sistem, se smiselno uporabljajo določbe
tega akta, ki urejajo priključitev uporabnikov sistema in dodatne
določbe v Tehničnih zahtevah operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
3. Stroški priključitve
37. člen
(ocena ekonomske upravičenosti priključitve)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema oceni ekonomsko upravičenost priključitve na podlagi analize ocenjenih
stroškov in koristi ter z uporabo metode sedanje vrednosti
denarnih tokov, pri čemer se upoštevajo parametri iz splošnega
akta agencije, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira. Pri izračunu ekonomske upravičenosti naložbe v
priključek se upošteva referenčna ekonomska doba uporabe
priključka 20 let.
(2) Z analizo ekonomske upravičenosti priključitve operater zaprtega distribucijskega sistema z ustreznimi kazalniki
(interna stopnja donosnosti in neto sedanja vrednost) ovrednoti
finančno donosnost naložbe priključitve, ki kaže zmožnost neto
prihodkov, da povrnejo stroške priključitve.
(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve se
upoštevajo:
– ocenjeni stroški za izvedbo potrebne investicije (vrednost naložbe);
– predvideni dodatni stroški operaterja zaprtega distribucijskega sistema, na primer stroški za vzdrževanje in obratovanje novega priključka;
– stroški iz naslova reguliranega donosa na sredstva,
povezani z izvedeno investicijo;
– predvideni dodatni prihodki operaterja zaprtega distribucijskega sistema glede na predvideni obseg uporabe priključka
s strani uporabnika sistema.
(4) Stroški priključitve so vsi stroški, ki jih ima operater
zaprtega distribucijskega sistema zaradi zahtevane priključitve
iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.
(5) Ocenjeni stroški za izvedbo potrebne naložbe priključitve so stroški projektiranja, stroški pridobivanja upravnih dovoljenj in potrebnih stvarnih pravic, stroški gradnje objektov in naprav in vsi drugi stroški, ki jih operater zaprtega distribucijskega
sistema ne bi imel, če ne bi prišlo do zadevne priključitve. Za
izračun ocenjenih stroškov se upoštevajo trenutne cene na
trgu in podatki iz pogodb preteklih gradenj primerljivih objektov.
(6) Predvideni dodatni stroški operaterja zaprtega distribucijskega sistema so vsi stroški, povezani z obratovanjem ter
rednim in investicijskim vzdrževanjem, ki jih bo imel operater
zaprtega distribucijskega sistema v ekonomski dobi uporabe
priključka. Dodatne stroške določi operater zaprtega distribucijskega sistema na podlagi stroškov s podobnimi objekti.
(7) Strošek reguliranega donosa na sredstva se določi v
višini, kot se določa s splošnim aktom agencije, ki ureja metodologijo za določitev regulativnega okvira.
(8) Predvideni dodatni prihodki operaterja zaprtega distribucijskega sistema so vsi prihodki, ki jih bo operater zaprtega
distribucijskega sistema imel zaradi novega priključka, upoštevaje predvideni obseg uporabe priključka po posameznih letih,
ki izhaja iz vloge za izdajo soglasja za priključitev.
(9) Dodatne prihodke in stroške, ki se upoštevajo pri analizi ekonomske upravičenosti, ugotavlja operater distribucijskega
sistema na podlagi podatkov, ki veljajo na dan, ko je operater
distribucijskega sistema prejel popolno vlogo za izdajo soglasja
za priključitev uporabnika na distribucijski sistem.
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38. člen

(določitev sorazmernih in nesorazmernih
stroškov priključitve)
(1) Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni
dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi
operater distribucijskega sistema (sorazmerni stroški priključitve).
(2) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve, ima uporabnik zaprtega distribucijskega sistema pravico do priključitve le, če sam pokrije
tisti del stroškov, ki ni pokrit s predvidenimi dodatnimi prihodki
(nesorazmerni stroški priključitve).
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema določi nesorazmerne stroške kot znesek, ki je potreben, da je v referenčni ekonomski dobi uporabe priključka v celoti upoštevana
takšna pričakovana interna stopnja donosnosti naložbe, kot je
določena v sedmem odstavku prejšnjega člena.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema ni dolžan
začeti z izvedbo naložbe, dokler uporabnik distribucijskega
sistema ne sklene pogodbe o priključitvi in dokler se ne zaveže, da plača nesorazmerne stroške, če so le-ti bili določeni s
soglasjem za priključitev (npr. zagotovitev morebitnih jamstev
v primeru odloženega plačila).
39. člen
(vračilo dela nesorazmernih stroškov zaradi priključitve novih
uporabnikov distribucijskega sistema)
(1) Če se na priključek obstoječega uporabnika, za katerega so bili plačani nesorazmerni stroški, priključi nov uporabnik v času referenčne ekonomske dobe uporabe priključka, se
mu pri oceni ekonomske upravičenosti priključitve upošteva
tudi neamortizirani del prvotne naložbe (upoštevaje referenčno
ekonomsko dobo), ki se pokriva s prihodki iz naslova že zaračunanih nesorazmernih stroškov.
(2) Če novemu uporabniku na podlagi tako izračunane
ocene ekonomske upravičenosti nastanejo nesorazmerni stroški, je te dolžan plačati v skladu s tem aktom.
(3) Delež plačanih nesorazmernih stroškov novega uporabnika je operater distribucijskega sistema dolžan povrniti že
obstoječemu uporabniku in se določi v sorazmerju z deležem
predvidenega letnega odjema za obstoječega uporabnika (podatek iz soglasja za priključitev) glede na skupen predviden
letni odjem obstoječega in novega uporabnika (oba podatka iz
soglasij za priključitev), hkrati pa vračilo ne sme biti večje od
že plačanih nesorazmernih stroškov obstoječega uporabnika.
(4) Operater vrne del nesorazmernih stroškov obstoječemu uporabniku v 30 dneh po tem, ko mu ta sporoči vse
potrebne podatke za nakazilo (številko transakcijskega računa
ter druge potrebne podatke) in ko je prejel celotno plačilo nesorazmernih stroškov od novega uporabnika priključka.
4. Soglasje za priključitev
40. člen
(soglasje za priključitev)
(1) Za vsako posamezno priključitev mora oseba iz prvega
odstavka 30. člena tega akta pridobiti soglasje za priključitev.
(2) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni:
1. ime in priimek oziroma naziv firme in naslov investitorja
ali lastnika stavbe (v nadaljnjem besedilu: imetnik soglasja za
priključitev);
2. naslov stavbe oziroma objekta, za katerega se izvaja
priključitev (ulica, hišna številka, kraj, identifikacijska številka
stavbe ali dela stavbe);
3. številka merilnega mesta (enoumna oznaka odjemnega
mesta);
4. navedba načrtov in dokumentov, ki so predloženi vlogi
za soglasje in na podlagi katerih je izdano soglasje;
5. priključno mesto na omrežju;
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6. priključno mesto uporabnika;
7. predvideni letni odjem v kWh;
8. največji delovni tlak in najmanjši zagotovljeni delovni
tlak zemeljskega plina na priključnem mestu uporabnika;
9. največji pretok priključka (Nm3/h);
10. predvidena moč trošil v kW;
11. datum predvidenega začetka uporabe priključka;
12. namen uporabe priključka;
13. višina morebitnih nesorazmernih stroškov, vključno s
pogoji plačila;
14. distribucijska zmogljivost v kWh/dan, na kateri temelji
izračun ekonomske upravičenosti priključitve (samo v primeru,
če je bila distribucijska zmogljivost uporabljena v izračunu);
15. določbo, da operater zaprtega distribucijskega sistema začne z izvedbo izgradnje priključka, ko imetnik soglasja
za priključitev sklene pogodbo o priključitvi in se zaveže, da
plača nesorazmerne stroške, če so ti bili določeni s soglasjem
za priključitev (npr. zagotovitev morebitnih jamstev v primeru
odloženega plačila);
16. pogoj, da bo priključitev stavbe na zaprti distribucijski
sistem možna, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem
aktom in tehničnimi zahtevami operaterja zaprtega distribucijskega sistema in predloženimi projekti za izvedbo;
17. navedba morebitnih tehničnih in drugih pogojev za
priključitev ter, pri večjih uporabnikih, če to izhaja iz narave
priključka, posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemeljskega plina.
(3) Veljavnost soglasja za priključitev preneha skladno z
EZ-1, razen če ni skladno s tem zakonom podaljšano.
41. člen
(prenos soglasja za priključitev)
(1) Soglasje za priključitev se lahko prenese na pravno ali
fizično osebo, ki pridobi te objekte, naprave ali napeljave, če
pride po izdaji soglasja za priključitev in pred sklenitvijo pogodbe o priključitvi do katerega od naslednjih razlogov:
– če imetnik soglasja za priključitev umre (fizična oseba)
ali preneha obstajati (pravna oseba);
– če gre za spremembo gradbenega dovoljenja zaradi
spremembe investitorja ali zaradi pravnega prometa z objektom.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema na zahtevo
novega investitorja oziroma lastnika prenese soglasje iz prejšnjega odstavka na to novo osebo ali več oseb.
(3) Zahtevo za prenos soglasja mora novi lastnik oziroma
investitor vložiti najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne ali
upravne odločbe oziroma od sklenitve pogodbe, iz katere izhaja razlog za prenos soglasja iz prejšnjega odstavka. Zahtevi
mora biti predložen dokaz o prenosu investitorstva, o pravnem
nasledstvu ali o pridobitvi lastninske pravice iz prejšnjega odstavka.
(4) Soglasje se prenese na novo osebo ali več oseb
z uradnim zaznamkom, ki se nanaša zgolj na spremembo
imetnika oziroma imetnikov soglasja. Z uradnim zaznamkom
ostanejo ostali pogoji iz soglasja za priključitev, vključno z roki,
nespremenjeni.
5. Pogodba o priključitvi
42. člen
(pogodba o priključitvi)
(1) Pogodba o priključitvi se lahko sklene le z imetnikom
veljavnega soglasja za priključitev. Operater zaprtega distribucijskega sistema in imetnik veljavnega soglasja za priključitev
skleneta v roku, ki je določen v soglasju za priključitev, pogodbo
o priključitvi, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti
v zvezi s priključitvijo.
(2) V pogodbi stranki zlasti uredita:
1. obseg del, ki jih je treba realizirati za priključitev na
distribucijski sistem;
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2. predvideno moč trošil v kW;
3. glavne tehnične karakteristike oziroma osnovne parametre priključka, npr. priključno mesto na omrežju, traso
priključka, priključno mesto uporabnika, dimenzijo priključka,
nazivni tlak priključka, največji pretok priključka (Nm3/h);
4. lastništvo priključka;
5. številko merilnega mesta (enoumna oznaka odjemnega
mesta);
6. medsebojna razmerja v zvezi z vzdrževanjem priključka, če je priključek v lasti uporabnika;
7. rok izvedbe priključka in začetek uporabe priključka;
8. namen uporabe priključka;
9. višino in način plačila morebitnih nesorazmernih stroškov priključitve;
10. ureditev razmerij v povezavi s prekinitvijo priključitve
ali odstranitvijo priključka na zahtevo uporabnika ter obvezo za
plačilo s tem povezanih stroškov;
11. posledice neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe o
priključitvi;
12. določbo, da je imetnik soglasja za priključitev kot
uporabnik dolžan upoštevati določbe tega akta, ki se nanašajo
na notranjo plinsko napeljavo (npr. izgradnjo, vzdrževanje) in
druge naprave, potrebne za delovanje plinske napeljave, ki so
v njegovi lasti (npr. naprave za regulacijo tlaka plina).
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema ni dolžan
začeti z naložbo (izgradnjo priključka), dokler imetnik soglasja
za priključitev ne sklene pogodbe o priključitvi skladno z določbami tega člena. Na podlagi sklenjene pogodbe o priključitvi
uporabnik še ne pridobi pravice do uporabe sistema, ki se
zagotovi s sklenitvijo pogodbe o dostopu.
43. člen
(gradnja priključka)
Skladno s sklenjeno pogodbo o priključitvi operater zaprtega distribucijskega sistema ali ustrezno registriran in strokovno usposobljen pogodbeni izvajalec po pooblastilu in pod
nadzorom operaterja zaprtega distribucijskega sistema zgradi
priključek in morebitne druge potrebne objekte zaprtega distribucijskega sistema, ki omogočajo tehnično izvedbo priključka
in njegovo uporabo.
6. Zaplinjanje priključka
44. člen
(zaplinjanje priključka)
(1) Ko je priključek zgrajen in je možna njegova uporaba, operater zaprtega distribucijskega sistema o tem obvesti
imetnika soglasja in ga obvesti, da bo v roku, ki ga določi
operater zaprtega distribucijskega sistema, izvedena zaplinitev
priključka. Pred zaplinjanjem morajo biti izpolnjeni pogoji, določeni v Tehničnih zahtevah operaterja zaprtega distribucijskega
sistema.
(2) Zaplinitev priključka izvede operater zaprtega distribucijskega sistema. Imetnik soglasja je lahko pri tem prisoten.
(3) Po uspešni zaplinitvi operater zaprtega distribucijskega sistema izda zapisnik in ga posreduje imetniku soglasja.
Z dnem izdaje zapisnika se šteje, da je priključitev izvedena
(objekt, na katerem je priključitev izvedena, se v tem aktu
označuje tudi kot »priključeni objekt«).
(4) Potem, ko je priključek odzračen in je na izhodu iz
glavne zaporne pipe dosežena ustrezna koncentracija zemeljskega plina (metana), operater zaprtega distribucijskega sistema glavno zaporno pipo zapre, začepi in zaplombira.
(5) Z izvedbo priključka in zaplinjanja le-tega se zagotovi
funkcionalnost priključka in možnost pričetka odjema, ki je
pogojena s sklenitvijo pogodbe o dostopu in pogodbe o dobavi
ter z ustrezno notranjo plinsko napeljavo.
(6) Uporabnik glavne zaporne pipe ne sme odčepiti in/ali
odpirati oziroma poškodovati in/ali odstraniti plombe.
(7) Vsakič, ko se izvaja zaplinjanje priključka, mora uporabnik omogočiti prost dostop do priključka, ki operaterju za-
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prtega distribucijskega sistema omogoča učinkovito izvedbo
zaplinjanja.
7. Spremembe osnovnih parametrov obstoječega
priključka in sprememba uporabnika
45. člen
(spremembe uporabnika pred priključitvijo)
(1) Če pride po sklenitvi pogodbe o priključitvi in pred dejansko priključitvijo do prenosa soglasja za priključitev, se prenos pogodbe o priključitvi izvede smiselno upoštevaje določbe
iz 41. člena tega akta, ki urejajo prenos soglasja za priključitev.
(2) Za dokumente, ki jih operater zaprtega distribucijskega
sistema sprejme kot dokazilo za spremembo lastništva, šteje
zemljiško knjižni izpisek. Izjemoma, če zemljiška knjiga ni urejena, operater distribucijskega sistema sprejme kot dokaz za
spremembo lastništva dokazilo o vložitvi predloga za vpis v
zemljiško knjigo skupaj s:
– kopijo overjene prodajne, menjalne ali darilne pogodbe,
– kopijo pravnomočnega sklepa o dedovanju,
– kopijo pravnomočne sodne ali upravne odločbe ali
– kopijo sporazuma o razdelitvi premoženja.
(3) Če so izpolnjeni pogoji iz tega člena za prenos pogodbe o priključitvi, se prenos izvede tako, da sklenejo dotedanji
imetnik soglasja za priključitev, novi imetnik in operater zaprtega distribucijskega sistema aneks k pogodbi o priključitvi, na
podlagi katerega novi imetnik soglasja za priključitev vstopa v
vse pravice in obveznosti iz pogodbe o priključitvi. V primeru
smrti ali prenehanja pravne osebe skleneta aneks k pogodbi o
priključitvi novi imetnik soglasja in operater zaprtega distribucijskega sistema.
(4) Priključek je funkcionalni del objekta oziroma stavbe,
za katero je priključek zgrajen. V primeru prenosa lastninske
pravice (singularno ali univerzalno pravno nasledstvo) na nepremičnini, za katero je priključek zgrajen, se prenese tudi lastninska pravica na priključku, če je ta v lasti odjemalca. Lastnik
priključka lahko lastninsko pravico na priključku prenese na
drugo osebo le s pravnim poslom, s katerim prenese lastninsko
pravico na nepremičnini, za katero je priključek zgrajen.
(5) V primeru prenosa lastninske pravice na več oseb se
smiselno uporabljajo določbe 33. člena tega akta o solastnikih
oziroma etažnih lastnikih.
(6) Imetnik soglasja za priključitev, ki ima z operaterjem
zaprtega distribucijskega sistema sklenjeno pogodbo o priključitvi, je dolžan obvestiti operaterja zaprtega distribucijskega
sistema o vseh spremembah.
(7) Če lastnik priključka prenese na drugo osebo lastninsko pravico le glede dela nepremičnine, na kateri je priključek,
se priključek prenese na drugo osebo le, če se tako dogovorita
v pogodbi o prenosu lastninske pravice lastnik in novi lastnik
priključka.
46. člen
(sprememba uporabnika po izvedeni priključitvi)
Če pride po izvedeni priključitvi do prenosa soglasja za
priključitev na novega lastnika oziroma do lastninsko pravnih
sprememb pri lastnikih priključenih objektov in obveznosti iz pogodbe o priključitvi še niso bile v celoti izpolnjene, novi lastnik,
dosedanji lastnik in operater zaprtega distribucijskega sistema
sklenejo sporazum o izvršitvi obveznosti iz pogodbe.
47. člen
(sprememba osnovnih parametrov priključka)
(1) Lastnik mora zaprositi za novo soglasje za priključitev,
če želi, da se spremenijo katerikoli od naslednjih osnovnih
parametrov priključka:
– moč trošil v kW;
– priključno mesto uporabnika;
– priključno mesto na omrežju;
– trasa ali
– konstrukcija priključka.
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(2) Na zahtevo lastnika se lahko izvedejo spremembe
osnovnih parametrov priključka šele po pridobitvi novega soglasja za priključitev, ki se nanaša na nove osnovne parametre
priključka in sklenitvi nove pogodbe o priključitvi.
(3) Soglasje za spremembo osnovnih parametrov priključka se izda tako, da se lastniku izda novo soglasje za
priključitev. Na podlagi novega soglasja se z uporabnikom
sklene nova pogodba o priključitvi. Če na podlagi nove vloge
za izdajo soglasja za spremembo priključka operater zaprtega distribucijskega sistema ugotovi, da se bo obseg uporabe
priključka zmanjšal glede na že izdano soglasje o priključitvi
in ekonomska referenčna doba prvotnega priključka še ni
potekla, uporabnik z novo pogodbo o priključitvi prevzame
tudi vse neporavnane obveznosti iz prejšnje pogodbe o
priključitvi.
(4) Če sprememba osnovnih parametrov priključka vključuje dela, zaradi katerih je bilo treba prekiniti odjem plina na
priključnem mestu, se za ponovno zaplinjanje uporabljajo določbe tega akta, ki urejajo zaplinjanje priključka.
(5) Z dnem pričetka uporabe priključka s spremenjenimi
osnovnimi parametri priključka na podlagi novega soglasja za
priključitev, preneha prejšnje soglasje za priključitev.
8. Gradnja, zaplinjanje in uporaba notranje
plinske napeljave
48. člen
(gradnja, zaplinjanje in uporaba notranje plinske napeljave)
(1) Pred pričetkom izvedbe notranje plinske napeljave
je investitor dolžan predložiti projekt za izvedbo (v nadaljnjem
besedilu: PZI projekt) notranje plinske napeljave. Zahtevana
vsebina za izdelavo PZI projekta notranje plinske napeljave
je definirana v Tehničnih zahtevah operaterja distribucijskega
sistema.
(2) Gradnjo ali predelavo notranje plinske napeljave lahko
izvaja zgolj ustrezno registriran in strokovno usposobljen izvajalec. Notranja plinska napeljava mora biti izvedena skladno
s Tehničnimi zahtevami operaterja zaprtega distribucijskega
sistema. Lastnik je odgovoren za pravilnost oziroma ustreznost
izvedbe ter vzdrževanje notranje plinske napeljave vključno z
namestitvijo, vgradnjo in varnim obratovanjem plinskih trošil in
odvodom dimnih plinov.
(3) Lastnik mora pred zaplinjanjem oziroma uplinjanjem
(pred prvim zaplinjanjem ali v primeru predelave notranje plinske napeljave in v drugih primerih, ko je treba izvesti zaplinjanje) podati operaterju zaprtega distribucijskega sistema vlogo
za prvo ali ponovno zaplinjanje notranje plinske napeljave na
distribucijski sistem.
(4) Dokumentacija, ki jo mora lastnik predati operaterju zaprtega distribucijskega sistema pred izvedbo zaplinjanja
notranje plinske napeljave v primeru prvega zaplinjanja, ali
v primeru ponovnega zaplinjanja notranje plinske napeljave
oziroma v primeru menjave trošil in v vseh drugih primerih
naknadne vgradnje notranje plinske napeljave v že zgrajeni
objekt, je določena v vsakokrat veljavnih Tehničnih zahtevah
operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
(5) Zaplinjanje in razplinjanje notranje plinske napeljave
lahko izvede samo operater zaprtega distribucijskega sistema.
Vsakič, ko se izvaja zaplinjanje ali razplinjanje notranje plinske
napeljave, mora lastnik omogočiti prost dostop do notranje plinske napeljave, ki operaterju zaprtega distribucijskega sistema
omogoča učinkovito izvedbo zaplinjanja oziroma razplinjanja.
(6) Operater zaprtega distribucijskega sistema ima pravico, da notranjo plinsko napeljavo pred začetkom obratovanja in
v času obratovanja pregleda in se prepriča, da plinska napeljava ne povzroča nedovoljenih učinkov na opremo sistemskega
operaterja ali tretje osebe. Vgrajen material in izvedba notranje
plinske napeljave mora biti skladna s PZI projektom notranje
plinske napeljave. Operater zaprtega distribucijskega sistema
mora sestaviti zapisnik o zaplinjanju notranje plinske napeljave
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na način oziroma v obliki, kot je to določeno v Tehničnih zahtevah operaterja zaprtega distribucijskega sistema. Zapisnik
mora biti sestavljen pred prvim ali ponovnim zaplinjanjem notranje plinske napeljave iz drugega odstavka tega člena.
(7) Za predpisano izvedbo, dograditev, predelavo plinske
napeljave za glavno plinsko zaporno pipo je odgovoren lastnik
oziroma izvajalec notranje plinske napeljave, za vzdrževanje
te napeljave pa lastnik.
(8) S plinsko napeljavo in plinskimi trošili mora lastnik, ki je
imetnik soglasja za priključitev oziroma vsakokratni uporabnik,
upravljati na tak način, da je izključena verjetnost za nastanek
motenj pri drugih uporabnikih ali možnost negativnih učinkov na
opremo operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
(9) Dograditve in predelave notranje plinske napeljave,
zamenjavo ali uporabo dodatnih plinskih trošil je treba prijaviti
operaterju zaprtega distribucijskega sistema in po potrebi pridobiti ustrezno soglasje za priključitev oziroma zahtevati spremembo veljavnega soglasja skladno z določbami tega akta.
(10) Po aktiviranju odjemnega mesta operater zaprtega
distribucijskega sistema in lastnik izdelata zapisnik o merilnem
mestu. Lastnik sme notranjo plinsko napeljavo uporabljati šele
po tem, ko:
– je z dobaviteljem sklenjena pogodba o dobavi zemeljskega plina;
– je z operaterjem zaprtega distribucijskega sistema sklenjena pogodba o dostopu do zaprtega distribucijskega sistema;
– so izpolnjeni morebitni drugi pogoji, določeni z veljavno
zakonodajo.
(11) Zapisnik o merilnem mestu in zapisnik o zaplinjanju notranje plinske napeljave sta lahko združena v skupen
zapisnik o zaplinjaju notranje plinske napeljave in o merilnem
mestu.
(12) Po vsakem izvedenem odklopu, ki traja več kot
en dan, je pred ponovnim priklopom treba izvesti naslednje
aktivnosti:
– pregled notranje plinske napeljave,
– preizkus tesnosti in
– zaplinjanje.
49. člen
(naprave za regulacijo tlaka plina)
(1) Naprave za regulacijo tlaka plina, ki so nameščene na
notranji plinski napeljavi so praviloma v lasti operaterja zaprtega distribucijskega sistema in predstavljajo regulator tlaka plina
ali skupni regulator tlaka plina za več uporabnikov. Na izrecno
željo uporabnika (skladno z določbami pogodbe o priključitvi) je
lahko naprava za regulacijo tlaka tudi v lasti uporabnika.
(2) Tip, velikost in lokacijo vgradnje naprave za regulacijo
tlaka plina se določijo v skladu s Tehničnimi zahtevami, ki jih
izda operater zaprtega distribucijskega sistema.
(3) Uporabnik mora omogočiti operaterju zaprtega distribucijskega sistema neoviran pristop do vseh naprav za
regulacijo tlaka plina.
(4) Uporabnik mora o vsaki poškodbi, okvari ali netesnosti naprave za regulacijo tlaka plina takoj obvestiti operaterja
zaprtega distribucijskega sistema.
(5) Če je pri uporabniku zaradi sprememb na notranji
plinski napeljavi ali iz razloga sprememb osnovnih parametrov
priključka treba zamenjati napravo za regulacijo tlaka plina, nameščeno na notranji plinski napeljavi, z novo drugih dimenzij in
karakteristik, nosi vse stroške nabave in vgradnje nove naprave
lastnik, ki je imetnik soglasja.
(6) Periodično vzdrževanje regulatorjev izvaja operater
zaprtega distribucijskega sistema ali po njegovem pooblastilu
ustrezno registriran in strokovno usposobljen izvajalec skladno
z določbami Tehničnih zahtev, ki jih izda operater zaprtega distribucijskega sistema. Regulatorje tlaka preglejuje in popravlja
operater zaprtega distribucijskega sistema glede na ugotovitve
rednih obdobnih pregledov s strani ZDS in uporabnikov.
(7) Regulator tlaka mora biti zaplombiran.
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9. Pravila v zvezi z odklopom
50. člen
(začasni odklop)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema sme začasno odklopiti uporabnika sistema zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja;
– pregledov ali remontov;
– preizkusov ali kontrolnih meritev;
– razširitev omrežja.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema je dolžan o
predvidenem odklopu pravočasno obvestiti uporabnika sistema
v pisni obliki ali na drug primeren osebni način vsaj 48 ur pred
prekinitvijo.
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema je dolžan o
nepredvideni prekinitvi distribucije v najkrajšem možnem času
obvestiti prizadete odjemalce.
(4) Obvestilo mora vsebovati:
– seznam odjemnih mest, na katerih bo prekinjena distribucija;
– obdobje prekinitve distribucije.
(5) Predvidena dela je operater zaprtega distribucijskega
sistema dolžan opraviti v času, ki je nujno potreben, da se delo
opravi, in izbrati čas, ki čim manj prizadene uporabnike.
(6) Predvidena redna vzdrževalna dela na distribucijskem
sistemu se ne smejo izvajati v času, ko je mogoče, glede na
letni čas oziroma nizke zunanje temperature, pričakovati večjo
porabo zemeljskega plina.
(7) V primeru odklopa zaradi motenj ali okvar na zaprtem
distribucijskem sistemu, ki nastanejo kot posledica višje sile,
operater zaprtega distribucijskega sistema izvede izredna in
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega in zanesljivega
obratovanja distribucijskega sistema v najkrajšem možnem
času.
51. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema odklopi
uporabnika sistema po predhodnem obvestilu iz razlogov, navedenih v EZ-1, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni
svoje obveznosti s tem, da odstrani vzrok ali vzroke za odklop
(npr. motenje dobave drugim uporabnikom, onemogočanje pravilnega registriranja obračunskih količin, neplačilo omrežnine
oziroma stroškov v zvezi z uporabo sistema). Rok za izpolnitev
obveznosti v predhodnem obvestilu določi operater zaprtega
distribucijskega sistema skladno z EZ-1.
(2) Če uporabnik ne odpravi razlogov, operater zaprtega
distribucijskega sistema po preteku roka, določenega v obvestilu, uporabnika odklopi tako, da je onemogočen nadaljnji odjem
zemeljskega plina na zadevnem odjemnem mestu.
(3) Dobavitelj, ki je odstopil od pogodbe o dobavi, ali dobavitelj, ki mu je odjemalec sporočil, da odstopa od pogodbe,
je dolžan operaterja zaprtega distribucijskega sistema obvestiti
o odstopu najkasneje zadnji delovni dan v času odpovednega
roka. Operater zaprtega distribucijskega sistema odklopi uporabnika, če ta v roku, določenem v predhodnem obvestilu o
odklopu, ne zamenja dobavitelja ali v tem roku ne sklene nove
pogodbe o dobavi z obstoječim dobaviteljem.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora gospodinjskega odjemalca o predvidenem odklopu obvestiti vsaj
15 dni vnaprej, poslovnega odjemalca pa vsaj osem dni vnaprej.
(5) Operater zaprtega distribucijskega sistema v primerih
odklopa po predhodnem obvestilu odklopi odjemno mesto odjemalca tako, da zapre in začepi zaporno pipo pred plinomerom
in demontira plinomer.
(6) Uporabnik, ki je bil odklopljen po predhodnem obvestilu, nosi vse stroške tega odklopa in ponovnega priklopa.
Strošek odklopa in ponovnega priklopa je določen v ceniku
ostalih storitev operaterja zaprtega distribucijskega sistema,
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ki je objavljen na spletni strani operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
52. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema odklopi
uporabnika brez predhodnega obvestila, če:
– uporabnik sistema z obratovanjem svojih energetskih
objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi
ali ogroža premoženje;
– uporabnik sistema ob pomanjkanju zemeljskega plina
ne upošteva ukrepov o omejevanju odjema zemeljskega plina
iz sistema;
– uporabnik sistema brez soglasja operaterja sistema
priključi na omrežje svoje energetske naprave ali napeljave.
(2) Odklop iz prejšnjega odstavka se izvede tako, da operater zaprtega distribucijskega sistema zapre in začepi zaporno
pipo pred plinomerom in demontira plinomer.
(3) Uporabnik, ki je bil odklopljen, nosi vse stroške tega
odklopa in ponovnega priklopa. Strošek odklopa in ponovnega
priklopa je določen v ceniku ostalih storitev operaterja zaprtega
distribucijskega sistema.
53. člen
(odklop na zahtevo uporabnika sistema)
(1) Uporabnik sistema, ki je lastnik priključenega objekta
(odjemnega mesta), lahko od operaterja zaprtega distribucijskega sistema zahteva, da njegovo odjemno mesto odklopi.
Operater zaprtega distribucijskega sistema in lastnik sporazumno določita dan, ko se odjem zemeljskega plina na priključku
prekine in se izvede odklop.
(2) Pravica lastnika do odklopa po tem členu ne posega
v njegove obveznosti iz veljavnih pogodb o priključitvi in o dostopu, ki so bile sklenjene za to odjemno mesto.
(3) Lastnik mora za ponovno priključitev, če je odklop
trajal dlje kot tri leta, pridobiti novo soglasje za priključitev in
skleniti novo pogodbo o priključitvi. S sklenitvijo nove pogodbe
o priključitvi, se razveljavi prejšnja pogodba o priključitvi, če ta
ni bila razvezana že na podlagi sporazuma strank.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema lahko zavrne ponovno priključitev na tem priključku, dokler mu lastnik
priključenega objekta ne poravna vseh obveznosti iz pogodbe
o priključitvi in dostopu, ki izvirajo iz časa pred odklopom, razen
če so obveznosti že zastarale.
(5) V primeru, da želi lastnik ponovno priključitev na zaprti
distribucijski sistem v roku, ki je krajši od enega leta, mora ob
priklopu plačati tudi fiksne stroške omrežnine v času odklopa.
(6) Operater zaprtega distribucijskega sistema izvede odklop tako, da zapre in začepi zaporno pipo pred plinomerom in
demontira plinomer. Lastnik, ki je zahteval odklop, nosi stroške
odklopa, določene v ceniku ostalih storitev operaterja zaprtega
distribucijskega sistema.
(7) V primeru odklopa, ki je bil izveden na zahtevo uporabnika, je lastnik v primeru ponovnega priklopa poleg obveznosti
iz tega člena dolžan plačati tudi stroške ponovnega priklopa,
določene v ceniku ostalih storitev operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
54. člen
(trajni odklop)
(1) Odklop odjemnega mesta na zahtevo lastnika, ki traja
neprekinjeno več kot tri leta, se evidentira kot trajni odklop.
(2) Kot trajni odklop se evidentira tudi odklop iz 51. in
52. člena tega akta, če lastnik v roku treh let od odklopa ne
odstrani vzroka ali vzrokov odklopa.
(3) Vsaka ponovna priključitev na trajno odklopljenem odjemnem mestu je nova priključitev v smislu določb iz tega akta.
(4) Če trajno odklopljen priključek zaradi dotrajanosti
predstavlja varnostno tveganje za varno in zanesljivo delovanje
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sistema, življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje, operater distribucijskega sistema obvesti odjemalca o nameravani
fizični prekinitvi, pri čemer ga seznani z možnostjo in stroški
obnove, potrebne za ohranitev funkcionalnega stanja priključka
in možnosti nadaljnje uporabe.
(5) Če želi lastnik objekt oziroma stavbo, v katero je napeljan priključek, odstraniti, mora izvedbo odstranitve predhodno
uskladiti z operaterjem distribucijskega sistema. Pri tem mora
operaterju distribucijskega sistema predložiti načrt odstranjevalnih del, v katerem se prikaže potek del in način odstranitve
priključka, operater distribucijskega sistema pa poda pogoje, ki
jih mora lastnik upoštevati pri odstranjevanju priključka.
55. člen
(odklop v primeru neupravičenega odjema)
(1) Če odjemalec po izvedenem odklopu še vedno odjema
zemeljski plin, se ta odjem šteje kot neupravičen odjem.
(2) Če kljub odklopu odjemnega mesta pride do neupravičenega odjema preko priključka, namenjenega oskrbi tega
odjemnega mesta, lahko operater zaprtega distribucijskega
sistema izvede odklop na priključnem mestu na omrežju. Nastali stroški bremenijo uporabnika sistema oziroma lastnika.
V. NAČIN IZVAJANJA DOSTOPA DO ZAPRTEGA
DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
1. Pogoji za dostop do zaprtega distribucijskega sistema
56. člen
(načelo reguliranega dostopa do omrežja)
Oskrba z zemeljskim plinom se izvaja po načelu reguliranega dostopa tretje strani do distribucijskega sistema. Uporabniki plačujejo stroške za dostop do zaprtega distribucijskega
sistema na podlagi tarifnih postavk, predhodno odobrenih s
strani agencije, razen v primerih iz 230. člena EZ-1.
57. člen
(ocena možnosti dostopa in zavrnitev dostopa do zaprtega
distribucijskega sistema)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora
objektivno in nediskriminatorno omogočati dostop do sistema
uporabnikom.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema sme zavrniti dostop do zaprtega distribucijskega sistema zaradi razlogov, ki so navedeni v EZ-1.
(3) Če operater zaprtega distribucijskega sistema dostop
do zaprtega distribucijskega sistema zavrne, mora razloge za
zavrnitev dostopa do distribucijskega sistema utemeljiti in jih
nemudoma pisno sporočiti osebi, ki zahteva dostop do zaprtega distribucijskega sistema.
(4) O sporih v zvezi z zavrnitvijo dostopa do zaprtega
distribucijskega sistema odloča agencija v skladu z EZ-1.
2. Pogodba o dostopu
58. člen
(sklenitev pogodbe o dostopu)
(1) Dostop do zaprtega distribucijskega sistema se uredi s
pisno pogodbo o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe zaprtega distribucijskega sistema skleneta operater zaprtega distribucijskega sistema in končni odjemalec, ki je lastnik priključenega
objekta ali dela objekta. Operater zaprtega distribucijskega
sistema in lastnik pogodbo o dostopu skleneta po tem, ko so
pogoji iz soglasja za priključitev in pogodbe o priključitvi izpolnjeni ter sklenjena pogodba o dobavi z izbranim dobaviteljem.
(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščena oseba ureja
dostop do zaprtega distribucijskega sistema v imenu in za račun lastnika, mora predložiti njegovo pooblastilo.
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(3) Pogodba o dostopu se sklepa v pisni obliki. Če pogodba o dostopu ni bila sklenjena v pisni obliki in končni odjemalec
zemeljski plin dejansko odjema, se šteje, da je pogodbeno
razmerje med operaterjem zaprtega distribucijskega sistema in
lastnikom nastalo z dnem začetka distribucije oziroma odjema
zemeljskega plina. Če končni odjemalec, ki odjema zemeljski plin, ni lastnik priključenega objekta oziroma stavbe, sta
končni odjemalec, ki odjema zemeljski plin, in lastnik solidarno
odgovorna za obveznosti iz tega akta, razen če je subsidiarna
odgovornost izrecno določena s posebnim zakonom.
(4) Za potrebe sklenitve pogodbe o dostopu mora lastnik
oziroma pooblaščena oseba predložiti operaterju zaprtega distribucijskega sistema podatke, ki so potrebni za sklenitev
pogodbe o dostopu.
(5) Pogodba o dostopu se praviloma sklepa za nedoločen
čas.
(6) Pogodba o dostopu vsebuje:
a) podatke o operaterju zaprtega distribucijskega sistema, lastniku oziroma solastnikih, če gre za odjemno mesto v
solastnini:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, kraj in davčno
številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zastopnik
družbe;
b) podatke o odjemnem mestu:
– naslov odjemnega mesta (ulica, hišna številka, kraj,
identifikacijska številka stavbe ali dela stavbe iz zemljiške knjige, razen če ta ni urejena);
– številka merilnega mesta (enoumna oznaka odjemnega
mesta);
– razvrstitev v odjemno skupino glede na predviden odjem
ob sklenitvi pogodbe;
c) podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemeljskega plina;
d) podatke o obračunu in načinu plačila;
e) predvideno letno distribuirano količino zemeljskega plina v kWh in pogodbeno distribucijsko zmogljivost v
kWh/dan za odjemna mesta z zakupljeno zmogljivostjo nad
800.000 kWh/leto. Pogodbena distribucijska zmogljivost je lahko manjša od tehnične zmogljivosti priključka;
f) trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje
oziroma odpoved pogodbe;
g) tip in velikost merilne naprave, ki izhaja iz zapisnika o
merilnem mestu;
h) pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe o dostopu;
i) za odjemna mesta s predvideno letno distribuirano
količino zemeljskega plina 1.000.000 kWh ali več: v primeru zakupa distribucijskih zmogljivosti medsebojne pravice in
obveznosti v zvezi s plačilom tako zakupljenih distribucijskih
zmogljivosti ter prenehanja pogodbe o dostopu oziroma odpovednega roka;
j) za odjemna mesta s predvideno letno distribuirano količino zemeljskega plina 1.000.000 kWh ali več: v primeru, ko se
lastnik zaveže zaprti distribucijski sistem uporabljati najmanj do
določenega dne, medsebojne pravice in obveznosti v primeru
kršitve te obveznosti oziroma odpovednega roka.
(7) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik mora
pogodbo o dostopu podpisati in vrniti operaterju zaprtega distribucijskega sistema.
59. člen
(spremembe imetnika pogodbe o dostopu)
(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb pri lastnikih
priključenih objektov, ki vplivajo na veljavno pogodbeno razmerje med operaterjem zaprtega distribucijskega sistema in
lastnikom, sta obstoječi in novi lastnik dolžna operaterja zaprtega distribucijskega sistema obvestiti o navedenih spremembah
najkasneje v 30 dneh po nastali spremembi ter poskrbeti, da
tudi novi lastnik sklene pogodbo o dostopu.
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(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
a) podatke o dosedanjem lastniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) podatke o novem lastniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov končnega odjemalca, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
c) podatke o odjemnem mestu: številka merilnega mesta
(enoumna oznaka odjemnega mesta) in naslov odjemnega
mesta;
d) izpisek iz zemljiške knjige kot dokazilo o prenosu lastninske pravice (fotokopijo) oziroma, izjemoma, če zemljiška
knjiga ni urejena, dokumente iz drugega odstavka 45. člena
tega akta;
e) števčno stanje merilne naprave na dan prenosa lastninske pravice.
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke in priloge iz prejšnjega odstavka, se soglasje za priključitev prenese
na novega lastnika, novi lastnik in operater zaprtega distribucijskega sistema pa skleneta novo pogodbo o dostopu. S tem
se šteje, da je novi lastnik vstopil tudi v pravice in obveznosti iz
izdanega soglasja za priključitev.
(4) V primeru nepopolnega obvestila iz drugega odstavka
tega člena operater zaprtega distribucijskega sistema lastnika
obvesti o manjkajočih podatkih oziroma dokumentih ter ga
pozove k dopolnitvi vloge.
(5) V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi
univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz soglasja
za priključitev dosedanjega lastnika, univerzalni pravni naslednik lastnika in operater zaprtega distribucijskega sistema
pa skleneta aneks k veljavnim pogodbam. Univerzalni pravni
naslednik lastnika je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku
spremembe obvestiti operaterja zaprtega distribucijskega sistema o nastali spremembi.
60. člen
(sprememba plačnika)
(1) Uporabnik lahko operaterju zaprtega distribucijskega
sistema pisno predlaga spremembo plačnika obveznosti (npr.
najemnik, uporabnik). V tem primeru operater zaprtega distribucijskega sistema račune za plačilo omrežnine in prispevkov ter
drugih storitev v zvezi z dostopom do zaprtega distribucijskega
omrežja izdaja neposredno plačniku, prav tako pa mu pošilja
tudi druga obvestila, vezana na izvajanje pogodbe o dostopu.
Tak dogovor ne vpliva na obveznosti lastnika (imetnika soglasja) iz naslova pogodbe o dostopu oziroma uporabe omrežja
preko priključka. Dobavitelj posameznega merilnega mesta
ne more biti hkrati evidentiran tudi kot plačnik, razen v primeru
enotnega računa in za merilna mesta, kjer je dobavitelj tudi
končni odjemalec.
(2) Pisni predlog mora vsebovati:
a) podatke o končnem odjemalcu – lastniku:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) podatke o plačniku, ki ni lastnik nepremičnine:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov plačnika, davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
c) podatke o odjemnem mestu: številka merilnega mesta
(enoumna oznaka odjemnega mesta) in naslov odjemnega
mesta.
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(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema, lastnik in
plačnik pogodbeno razmerje uredijo s sklenitvijo tripartitnega
dodatka k pogodbi o dostopu, ki jo ima lastnik sklenjeno z
operaterjem zaprtega distribucijskega sistema.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema ima pravico, da ne privoli v sklenitev dodatka k pogodbi o dostopu
iz prejšnjega odstavka, dokler niso izpolnjene vse finančne
in druge obveznosti lastnika na odjemnem mestu. Operater
zaprtega distribucijskega sistema mora o tem dejstvu pisno
obvestiti lastnika ter navesti razlog zavrnitve.
(5) Lastnik, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, in plačnik, ki uporablja zemeljski plin na podlagi sklenjenega dodatka
k pogodbi o dostopu, sta solidarno odgovorna razen v primerih,
ko je z zakonom določena subsidiarna odgovornost.
(6) Dodatek k pogodbi o dostopu prične veljati in se
začne izvajati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem, ko
je operater zaprtega distribucijskega sistema v svoje vložišče
prejel podpisan dodatek k pogodbi o dostopu, pod pogojem,
da operater zaprtega distribucijskega sistema razpolaga s sporazumno ugotovljenim števčnim stanjem merilne naprave za
potrebe spremembe.
(7) Lastnik, ki ima sklenjeno pogodbo o dostopu, in plačnik, ki uporablja zemeljski plin na podlagi sklenjenega dodatka
k pogodbi o dostopu, se zavezujeta, da bosta operaterja zaprtega distribucijskega sistema obvestila o vseh spremembah, ki
bi vplivale na pogodbeno razmerje o dostopu.
(8) Za dodatek k pogodbi o dostopu iz tega člena se
smiselno uporabljajo določbe tega akta, ki veljajo za pogodbo
o dostopu.
61. člen
(sprememba pogodbe o dostopu in obveščanje
o spremembah)
(1) Lastnik, ki želi spremeniti veljavno pogodbo o dostopu
(npr. zaradi spremembe zmogljivosti), mora zaprositi za spremembo te pogodbe, razen če gre za spremembe, zaradi katerih
je treba pridobiti novo soglasje za priključitev.
(2) Lastnik mora operaterja zaprtega distribucijskega sistema o spremembah podatkov, pomembnih za izvajanje pravic
in obveznosti iz pogodbe o dostopu (npr. ime ali firmo, naziv,
prebivališče, statusno pravne spremembe, uvedbo postopkov
zaradi insolventnosti, spremembe odjema, naslova za dostavo, nastop in prenehanje višje sile, spremembe soglasja za
priključitev) pisno obvestiti najkasneje v 30 dneh po nastali
spremembi oziroma dogodku in predložiti dokumente, ki izkazujejo spremembe, sicer se šteje, da se za operaterja zaprtega
distribucijskega sistema podatki niso spremenili, na njih temelječi dokumenti operaterja zaprtega distribucijskega sistema pa
štejejo kot vsebinsko pravilni, pravilno dostavljeni in sprejeti.
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema pošto (račune, opomine, odgovore na reklamacije, odpoved pogodbe
in druga obvestila) pošilja lastniku z redno pošto na naslov
lastnika, ki je naveden v pogodbi oziroma na sedež pravne
osebe, ki je naveden v registru, ali na elektronski naslov, ki je
bil posredovan operaterju zaprega distribucijskega sistema.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema spremembe upošteva od prvega naslednjega obračunskega obdobja,
ki sledi mesecu, v katerem je bila podana popolna vloga za
spremembo.
62. člen
(odpoved pogodbe o dostopu)
(1) Pogodbo o dostopu, sklenjeno za nedoločen čas,
lahko lastnik ali operater zaprtega distribucijskega sistema odpovesta z enomesečnim odpovednim rokom, šteto od prejema
pisnega obvestila o odstopu, razen če ta člen določa drugače.
Operater zaprtega distribucijskega sistema lahko odstopi od
pogodbe o dostopu, če niso odpravljeni razlogi za odklop po
EZ-1 in ni podana zahteva za ponovni priklop.
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(2) Odpoved učinkuje in pogodba o dostopu preneha z
dnem izvedbe odklopa odjemnega mesta in odčitka števčnega
stanja. Oba pogoja morata biti izpolnjena kumulativno.
(3) Če je v pogodbi o dostopu s poslovnimi odjemalci določen drugačen odpovedni rok ali če se je v pogodbi o dostopu
lastnik zavezal za časovno določen odjem do določenega dne,
se za določanje odpovednega roka uporabljajo določbe pogodbe o dostopu ne glede na določbe prvega odstavka tega člena,
ki se v tem primeru ne uporablja, v celoti pa se uporabljajo
določbe prejšnjega odstavka.
(4) Odpoved pogodbe o dostopu ni možna, če odpoved
pogodbe zahteva le eden od solastnikov oziroma če za odločitev o odpovedi ni dosežena večina, ki jo za veljavnost tega
pravnega posla zahtevajo predpisi s področja energetike in s
področja upravljanja, vzdrževanja ali opravljanja izboljšav na
nepremičninah in v zvezi z nepremičninami, ki so v solastnini,
skupni lastnini ali v etažni lastnini.
(5) Pogodba o dostopu velja in zavezuje operaterja zaprtega distribucijskega sistema in lastnika tudi v primeru, če je
lastniku iz kakršnegakoli razloga na njegovi strani prekinjena
distribucija na njegovo odjemno mesto in če v tem času na
odjemnem mestu ni izkazana dobava zemeljskega plina. Kljub
temu ima lastnik pravico odpovedati pogodbo o dostopu pod
pogoji iz tega člena.
VI. NAČIN ZAGOTAVLJANJA SISTEMSKIH STORITEV
1. Sistemske storitve
63. člen
(naloge operaterja zaprtega distribucijskega sistema)
(1) Dejavnost operaterja zaprtega distribucijskega sistema obsega:
– izvajanje distribucije;
– varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in vzdrževanje zaprtega distribucijskega sistema v ekonomsko sprejemljivih pogojih, z obveznim upoštevanjem varovanja okolja in
energetske učinkovitosti;
– razvoj zaprtega distribucijskega sistema ob upoštevanju
predvidenih potreb uporabnikov sistema ter zahtev varnega in
zanesljivega obratovanja sistema;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti zaprtega distribucijskega sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev
na sistem in dostop do njega;
– zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina z
ustrezno zmogljivostjo in zanesljivostjo;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema in njegovo uporabo, ki jih operater zaprtega distribucijskega sistema zagotavlja
uporabnikom v obsegu koriščenja dostopa.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema ne izvaja
sistemskih storitev (npr. lastna raba za zagotavljanje delovanja
sistema ali izravnava odstopanj).
2. Način izvajanja nalog operaterja zaprtega
distribucijskega sistema
64. člen
(način izvajanja nalog)
Operater zaprtega distribucijskega sistema naloge iz
63. člena tega akta izvaja tako da aktivnosti, potrebne za
izvedbo nalog, izvaja skladno z določbami tega akta, pri tem
pa vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do zaprtega
distribucijskega sistema vključujejo predvsem naslednje aktivnosti:
1. zagotavljanje dostopa do zaprtega distribucijskega sistema;
2. varno in zanesljivo obratovanje zaprtega distribucijskega sistema;
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3. načrtovanje zaprtega distribucijskega sistema;
4. upravljanje zaprtega distribucijskega sistema;
5. usklajeno delovanje z operaterjem prenosnega sistema
in operaterji distribucijskih sistemov v občini, kjer se nahaja
zaprti distribucijski sistem;
6. zagotavljanje potrebnih podatkov drugim operaterjem
prenosnih in distribucijskih sistemov, ki so povezana z omrežjem operaterja zaprtega distribucijskega sistema;
7. zagotavljanje podatkov uporabnikom sistema in dobaviteljem zemeljskega plina;
8. obdelavo podatkov in obračun omrežnine;
9. izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na zaprtem distribucijskem sistemu;
10. izvajanje meritev.
VII. POSTOPKI ZA OBRATOVANJE ZAPRTEGA
DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA V KRIZNIH STANJIH
65. člen
(krizna stanja)
(1) Krizno stanje na zaprtem distribucijskem sistemu je
vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina večjih razsežnosti,
zaradi katere je moteno uravnoteženo obratovanje celotnega
zaprtega distribucijskega sistema ali njegovega dela in/ali je
prekinjena ali ustavljena distribucija zemeljskega plina.
(2) V primeru kriznih stanj zaprtega distribucijskega sistema ima operater zaprtega distribucijskega sistema pravico in
obveznost, da takoj izvede možne tehnične ukrepe, s katerimi
prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo
zemeljskega plina.
66. člen
(obveščanje uporabnikov)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema obvesti
uporabnike o nastanku kriznega stanja na način, kot je opredeljen za nepredvidene prekinitve distribucije.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema je dolžan o
nepredvideni prekinitvi distribucije v najkrajšem možnem času
neposredno obvestiti prizadete odjemalce.
(3) Obvestilo mora vsebovati:
– opredelitev območja na katerem bo prekinjena distribucija in
– predvideno obdobje prekinitve distribucije, če je to mogoče določiti.
VIII. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO
IN ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA
1. Merjenje pretoka in določanje količin odjema
zemeljskega plina ter napake pri merjenju
67. člen
(merska enota za določanje količin)
(1) Odjem zemeljskega plina se meri v Nm3, če je na
odjemnem mestu vgrajen plinomer s prigrajenim korektorjem
volumna.
(2) Če odjem zemeljskega plina ni merjen v Nm3 in se
meri s plinomeri brez korektorjev volumna, je merska enota za
določanje količin kubični meter (m3).
(3) Določitev količine odjema v Nm3 na podlagi meritev iz
prejšnjega odstavka se izvede skladno z določbami veljavne
zakonodaje, ki ureja način merjenja odjema zemeljskega plina.
(4) Določanje obračunskih količin odjema v kWh na podlagi izmerjenega ali na drug način določenega volumna odjema
se izvede skladno z določbami zakonodaje, ki ureja način
določanja odjema zemeljskega plina.
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68. člen
(merilne naprave)
Merilne naprave za ugotavljanje količin odjema zemeljskega plina, ki morajo biti ustrezno certificirane in overjene, so:
– plinomeri, ki merijo in prikazujejo volumen odjema pri
obratovalnih (delovnih) pogojih;
– plinomeri s temperaturno korekcijo, ki merijo in prikazujejo volumen odjema, korigiran na 288,15 °K (15 °C), ne vršijo
pa korekcije, vezane na tlak, in
– korektorji volumna, ki v kombinaciji s plinomerom
merijo in prikazujejo volumen odjema pri normnih pogojih
(pn=1,01325 bar in 273,15 °K (0 °C)).

sobljen izvajalec. Operater zaprtega distribucijskega sistema je
odgovoren, da redno nadzira, ali je vgrajena merilna oprema
overjena v skladu z zakonom, ki ureja meroslovje. Uporabnik
je dolžan navedeno omogočiti.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema in uporabnik imata poleg rednih pregledov pravico do izrednega
pregleda merilne naprave.
(3) Če se pri izrednem pregledu izkaže, da je točnost
merilne naprave izven dopustnih meja, plača stroške takega
pregleda operater zaprtega distribucijskega sistema, v nasprotnem primeru pa tisti, ki je pregled zahteval.

69. člen
(napredni merilni sistem)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora na
zahtevo lastnika zagotoviti možnost vgradnje naprednega merilnega sistema, ki spodbuja dejavno sodelovanje odjemalcev
na trgu dobave zemeljskega plina. Stroške za vzpostavitev
naprednega merilnega sistema v primerih odjemnih mest, za
katera takšen merilni sistem ni zahtevan s strani operaterja
zaprtega distribucijskega sistema, nosi lastnik.
(2) Operater distribucijskega sistema v Tehničnih zahtevah opredeli kriterije, ki jih mora izpolnjevati napredni merilni
sistem.

(nedelovanje ali okvara merilne naprave)

70. člen
(določitev in vgradnja merilne naprave)
(1) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in
vzdrževanjem merilnih naprav izvaja operater zaprtega distribucijskega sistema ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izvajalec.
(2) Tip in velikost merilne naprave se določita v skladu
s pretočno tlačnimi karakteristikami odjema v načrtu strojnih
inštalacij. Če načrt strojnih inštalacij ni izdelan, določi tip in
velikost merilne naprave operater zaprtega distribucijskega
sistema. Vse merilne naprave morajo biti overjene in označene
z overitveno oznako, njihova vgradnja pa izvedena skladno s
predpisi. Po vgradnji merilne naprave in izvedbi zaplinjanja
notranje plinske napeljave izvajalec iz prejšnjega odstavka na
priključke merilne naprave namesti plombe ali zaščitne zaklepe. Plombirane elemente se namesti tako, da je demontaža
merilne naprave brez uničenja oziroma vidnega poškodovanja
plombirnega elementa onemogočena.
(3) Če je pri uporabniku zaradi sprememb pretočno tlačnih
razmer, namestitve ali odstranitve plinskih naprav treba zamenjati merilno napravo z novo drugih dimenzij in karakteristik,
nosi stroške nabave in vgradnje nove merilne naprave lastnik.
71. člen
(uporaba merilnih naprav)
(1) V primerih, ko je delovni tlak (nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu) manjši ali enak 30 mbar, se pretečene
količine zemeljskega plina merijo s plinomeri brez prigrajenega
korektorja volumna, ne glede na to kje so nameščene merilne
naprave.
(2) Pri delovnih tlakih manjših ali enakih 30 mbar in pri
maksimalnih pretokih Qmax>40 m3/h se na zahtevo operaterja
zaprtega distribucijskega sistema ali končnega odjemalca uporabljajo plinomeri s prigrajenim korektorjem volumna.
(3) Pri delovnih tlakih višjih od 30 mbar, kjer pred merilno
napravo ni vgrajen regulator tlaka, ki bi zagotavljal konstantno
vrednost tlaka na merilnem mestu, se pretečene količine zemeljskega plina merijo s plinomerom in prigrajenim korektorjem
volumna.
72. člen
(pregledi merilnih naprav)
(1) Redne in izredne menjave izvaja operater zaprtega
distribucijskega sistema ali po njegovem pooblastilu za to uspo-

73. člen
(1) Če se ugotovi, da so zaradi nedelovanja ali okvare
merilne naprave (v nadaljnjem besedilu: okvara) količine predanega oziroma pretečenega zemeljskega plina nepravilno
merjene oziroma registrirane, se na podlagi podatkov o porabi
zemeljskega plina v preteklem obdobju in z upoštevanjem
obremenitvenega profila odjemnega mesta količine zemeljskega plina določijo za obdobje od nastanka okvare do dneva
njene odprave. Če dneva okvare ni možno določiti, se količine odjema določijo za preteklo obdobje, in sicer največ do
12 mesecev od dneva odprave napake oziroma do dneva, ko
so bile merilne naprave zadnjič odčitane, če je to krajše obdobje in odjemalec vrednosti tega odčitka ni oporekal.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema upošteva
okoliščine, v katerih je odjemalec prevzemal zemeljski plin v
času, ko je merilna naprava nepravilno merila oziroma registrirala količine predanega zemeljskega plina.
(3) Če podatki o pretekli porabi letnih količin zemeljskega
plina niso razpoložljivi zaradi nove priključitve, krajše od obdobja 12 mesecev, se izračun izvede na podlagi prvega odstavka
tega člena z upoštevanjem podatkov primerljivega odjemnega
mesta.
74. člen
(obveznost odprave vzroka za napačno merjenje)
Če se ugotovi, da je meritev porabljenega zemeljskega
plina zaradi okvare merilnih naprav napačna, je operater zaprtega distribucijskega sistema dolžan vzrok napačnega merjenja
odpraviti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku
30 dni, uporabnik pa mu je dolžan to omogočiti.
2. Določitev distribuiranih količin zemeljskega plina
75. člen
(dnevno merjena odjemna mesta)
(1) Vsa odjemna mesta na distribucijskem sistemu, na
katerih končni odjemalec prevzame več kot 800.000 kWh zemeljskega plina na leto, morajo biti opremljena z merilno opremo, ki omogoča beleženje količin prevzetega plina na urni in
dnevni ravni (dnevno merjena odjemna mesta) ter shranjevanje
in daljinski prenos merjenih podatkov.
(2) Vsa odjemna mesta, ki pripadajo več kot eni bilančni
skupini, morajo biti dnevno merjena.
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora imeti
vzpostavljen sistem dostopa do dnevnih vrednosti meritev za
dnevno merjena odjemna mesta iz prvega in drugega odstavka.
(4) Lastniki odjemnih mest iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo na svoje stroške operaterju zaprtega
distribucijskega sistema omogočiti namestitev naprav za
dnevno merjenje in daljinski prenos podatkov o odjemu zemeljskega plina ter priklop in električno energijo za delovanje
teh naprav.
(5) Operater zaprtega distribucijskega sistema zagotavlja
dobaviteljem podatke za obračunske intervale dnevno merjenih
odjemnih mest skladno z določbami uredbe, ki ureja delovanje
trga z zemeljskim plinom.
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(določanje odjema zemeljskega plina za odjemna mesta
brez prigrajene merilne opreme za beleženje količin odjema
na urni in dnevni ravni (nednevno merjena odjemna mesta))
Operater zaprtega distribucijskega sistema določi dnevni
odjem nednevno merjenega odjemnega mesta skladno z določbami uredbe, ki ureja delovanje trga z zemeljskim plinom.
77. člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje je obdobje med dvema odčitkoma merilne naprave oziroma obdobje, za katero se izvaja
obračun.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema izda račun
v zvezi z obračunskim obdobjem bodisi na podlagi odčitkov
operaterja zaprtega distribucijskega sistema bodisi na podlagi
sporočenega števčnega stanja s strani dobavitelja ali končnega
odjemalca, ali na podlagi obremenitvenega profila oziroma na
podlagi kombinacije naštetih načinov.
78. člen
(poračunski odčitki)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema pri izvedbi
poračuna upošteva odčitek števčnega stanja merilne naprave na odjemnem mestu končnega odjemalca, pridobljen na
podlagi:
– izvajanja odčitkov na odjemnem mestu s fizičnim obiskom in popisom števčnega stanja s strani pooblaščene osebe
operaterja zaprtega distribucijskega sistema oziroma
– izvajanja daljinskih odčitkov števčnih stanj na odjemnem
mestu z vgrajeno merilno napravo, ki omogoča daljinski prenos
podatkov o odjemu zemeljskega plina. Za dnevno merjena
merilna mesta operater zaprtega distribucijskega sistema zagotovi stanje na merilni napravi z odčitkom merilne naprave
ob 6.00 zjutraj na zadnji dan obračunskega oziroma poračunskega obdobja. Stanje na merilni napravi je hkrati tudi začetno
stanje v zvezi z naslednjim obračunskim oziroma poračunskim
obdobjem.
(2) Uporabnik sistema je dolžan operaterju zaprtega
distribucijskega sistema zagotoviti prost in neoviran dostop
do merilnih naprav (plinomerov) skladno z osmim odstavkom
11. člena tega akta.
(3) Če uporabnik sistema ne omogoči prostega in neoviranega dostopa do merilnih naprav, operater zaprtega distribucijskega sistema ukrepa skladno z določbami EZ-1, ki urejajo
odklop po predhodnem obvestilu.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema poračuna za odjemno mesto ne izvede, dokler ne pridobi odčitka
števčnega stanja merilne naprave skladno s prvim ali drugim
odstavkom tega člena.
79. člen
(mesečni odčitki)
(1) Končni odjemalec lahko zadnjih pet dni v koledarskem
mesecu za potrebe izvedbe obračuna operaterju zaprtega distribucijskega sistema posreduje odčitek merilnega mesta, in
sicer:
– s popisom števčnega stanja s strani končnega odjemalca, ki popis števčnega stanja posreduje operaterju zaprtega
distribucijskega sistema, in sicer v roku in na način, ki ju določi
operater zaprtega distribucijskega sistema oziroma
– s popisom števčnega stanja s strani končnega odjemalca, ki popis števčnega stanja posreduje dobavitelju zemeljskega plina.
(2) Dobavitelj po prejetju števčnih stanj te posreduje operaterju zaprtega distribucijskega sistema najkasneje do 10. ure
naslednji delovni dan v eni pošiljki, v okviru izmenjave podatkov
med operaterjem zaprtega distribucijskega sistema in dobaviteljem. Skrajni rok za posredovanje odčitkov operaterju zapr-

Uradni list Republike Slovenije
tega distribucijskega sistema s strani dobavitelja je do 10. ure
prvega delovnega dne v mesecu za pretekli koledarski mesec.
(3) Odčitek mora biti resničen in mora odražati dejansko
stanje na merilni napravi (plinomeru). Odčitki iz tega člena
niso poračunski odčitki in tudi ne morejo nadomestiti poračunskih odčitkov, ki jih izvaja operater zaprtega distribucijskega
sistema.
(4) Če vrednost odčitka števčnega stanja, ki ga je posredoval končni odjemalec na način iz prvega odstavka tega
člena, odstopa od predvidene porabe, ocenjene s strani operaterja zaprtega distribucijskega sistema v obdobju, na katerega
se nanaša odčitek, lahko operater zaprtega distribucijskega
sistema v roku petih delovnih dni preveri resničnost odčitka s fizičnim obiskom in popisom števčnega stanja merilnega mesta.
(5) Če števčno stanje s strani končnega odjemalca oziroma dobavitelja ni posredovano na zadnji dan koledarskega
meseca, operater zaprtega distribucijskega sistema izvede
mesečni obračun tako, da za obdobje od dne, na katerega
se nanaša sporočeno stanje, do konca koledarskega meseca
oceni porabo zemeljskega plina na podlagi obremenitvenega
profila odjemnega mesta.
(6) Končni odjemalec lahko zahteva izredni odčitek merilne naprave.
(7) Operater zaprtega distribucijskega sistema izredno
odčitavanje merilne naprave iz prejšnjega odstavka zaračuna
končnemu odjemalcu v skladu s cenikom ostalih storitev operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
(8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v
primeru, ko operater zaprtega distribucijskega sistema izdaja
račune za daljše časovno obdobje.
(9) Če je operater zaprtega distribucijskega sistema izvedel odčitek na odjemnem mestu s fizičnim obiskom in popisom
števčnega stanja s strani pooblaščene osebe operaterja zaprtega distribucijskega sistema oziroma če je merilno mesto opremljeno z naprednim merilnim sistemom, ki omogoča daljinske
odčitke, operater zaprtega distribucijskega sistema prioritetno
uporabi ta odčitek.
80. člen
(razvrstitev v odjemno skupino)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema uvrsti odjemno mesto v odjemno skupino skladno z aktom agencije, ki
določa metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina.
(2) Pri končnih odjemalcih z obračunskim obdobjem, krajšim od enega leta, operater zaprtega distribucijskega sistema
preveri skladnost uvrstitve odjemnega mesta v odjemno skupino enkrat letno.
(3) Če operater zaprtega distribucijskega sistema na podlagi prejšnjega odstavka ugotovi, da bi moralo biti odjemno
mesto uvrščeno v drugo odjemno skupino, odjemno mesto v
naslednjem obračunskem obdobju prestavi (uvrsti) v ustrezno
odjemno skupino. Pred spremembo odjemne skupine mora
operater zaprtega distribucijskega sistema izvesti poračun količin.
(4) Razvrstitev odjemnega mesta v ustrezno odjemno
skupino se lahko na podlagi posebej upravičenih razlogov in
obrazložene pisne zahteve končnega odjemalca spremeni. Kot
posebej upravičen razlog se šteje nezasedenost nepremičnine,
zmanjšana oziroma povečana poraba zaradi spremembe načina oziroma namena porabe zemeljskega plina.
81. člen
(neupravičen odjem)
(1) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje:
1. odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o
dostopu;
2. odjem zemeljskega plina, ki ni merjen z merilno napravo za ugotavljanje količin zemeljskega plina;
3. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo,
ki ni overjena;
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4. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo,
katere overitev je potekla, zamenjava merilne naprave pa ni
mogoča, ker uporabnik tudi po treh pozivih, posredovanih s
strani operaterja zaprtega distribucijskega sistema, ni omogočil
dostopa do svojega merilnega mesta;
5. odjem zemeljskega plina, izveden z nedovoljenim posegom v zaprti distribucijski sistem (distribucijski plinovodi ali
priključki);
6. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo,
pri kateri je uporabnik nepooblaščeno odstranil oziroma poškodoval pečat merilne naprave oziroma njene sestavne dele,
zaščitni zaklep na merilni napravi ali plombo na zaporni pipi;
7. odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, ki
jo je uporabnik namerno poškodoval;
8. odjem zemeljskega plina v obdobju odklopa;
9. odjem zemeljskega plina v primerih, ko uporabnik tudi
po treh pozivih, posredovanih s strani operaterja zaprtega
distribucijskega sistema, ni omogočil dostopa do svojega merilnega mesta za potrebe izvedbe odčitka oziroma na poziv operaterja zaprtega distribucijskega sistema ni posredoval odčitka.
(2) Za vse obveznosti, ki nastanejo zaradi neupravičenega odjema, je odgovoren lastnik.
(3) Neupravičen odjem se obračuna za obdobje od dneva
nastanka neupravičenega odjema do dneva ugotovitve neupravičenega odjema, vendar največ za zastaralno obdobje
po splošnih pravilih obligacijskega prava. Če dneva nastanka
neupravičenega odjema ni mogoče določiti, lahko operater
zaprtega distribucijskega sistema obračuna neupravičen odjem največ za zastaralno obdobje iz prejšnjega stavka. Plačilo
zapade v roku navedenem na računu.
(4) Pri določanju količin neupravičenega odjema operater
zaprtega distribucijskega sistema upošteva izmerjene količine,
če ni ugotovljenih posegov v merilno napravo. Če operater
zaprtega distribucijskega sistema ne more ugotoviti količin
zemeljskega plina, določi količine, ki so odvzete med trajanjem
neupravičenega odjema, na podlagi porabe na odjemnem mestu v preteklih treh koledarskih letih. Za odjemna mesta, za
katera ni podatka o odjemu v preteklih treh letih oziroma je bila
poraba ocenjena, se letni odjem določi na podlagi projektantsko določene predvidene letne porabe ali na podlagi povprečne
porabe primerljivih odjemalcev, če ni na voljo projektantsko
določene letne porabe.
(5) Neupravičena uporaba zaprtega distribucijskega sistema se obračuna v skladu z aktom agencije, ki določa metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem
zemeljskega plina. Neupravičeno porabljeni zemeljski plin se
zaračuna po ceni, ki je enaka ceni zemeljskega plina za nujno
oskrbo na dan izstavitve računa, povečani za 50 odstotkov.
(6) V primeru neupravičenega odjema zemeljskega plina
lahko operater zaprtega distribucijskega sistema uporabniku
zaračuna tudi morebitne druge stroške, ki jih ima v zvezi z
neupravičenim odjemom v skladu s cenikom ostalih storitev
operaterja zaprtega distribucijskega sistema.
(7) Vsak neupravičen odjem zemeljskega plina, odstranitev ali poškodbo glavne zaporne pipe, merilne naprave, zapornih elementov plinskih naprav in ostalih delov plinske napeljave
ter nameščenih uradnih žigov (zalivk) lahko operater zaprtega
distribucijskega sistema prijavi organom pregona in/ali energetskemu inšpektorju.
3. Način plačil in postopek opominjanja
82. člen
(redno odčitovalno obdobje, redno obračunsko obdobje,
poračunsko obdobje in izredni obračun)
(1) Redno odčitovalno obdobje je časovni interval, v katerem operater zaprtega distribucijskega sistema izvaja redna
odčitovanja merilnih naprav (plinomerov).
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema odčitava
števčno stanje plinomerov in korektorjev volumna na daljavo
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za poljubno uro in za obračunski mesec, hkrati pa opravlja še
kontrolni ročni mesečni popis števčnega stanja plinomerov in
korektorjev volumna.
(3) Za vse končne odjemalce veljajo obdobja, določena
v spodnji tabeli:
Redno odčitovalno obdobje
Redno obračunsko obdobje
Ura, Mesec
Mesec
(4) Proti plačilu stroškov po ceniku ostalih storitev operaterja zaprtega distribucijskega sistema, objavljenim na spletni strani operaterja zaprtega distribucijskega sistema, lahko
končni odjemalec kadarkoli zahteva, da mu operater zaprtega
distribucijskega sistema s sporočenim odčitkom merilne naprave zaključi tekoče obračunsko obdobje in izstavi račun za
to obdobje (izredni obračun).
83. člen
(račun)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema uporabniku sistema zaračunava omrežnino za uporabo zaprtega distribucijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: omrežnina) in
druge stroške oziroma obveznosti skladno s predpisi, ki urejajo
dejavnost operaterja zaprtega distribucijskega sistema, ter pogodbo o dostopu.
(2) Storitve, ki jih izvaja operater zaprtega distribucijskega
sistema in niso zajete v omrežnini, operater zaprtega distribucijskega sistema obračuna po ceniku ostalih storitev operaterja
zaprtega distribucijskega sistema, ki je objavljen na njegovi
spletni strani.
(3) Rok za izstavitev računa je določen v aktu agencije, ki
ureja metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina.
(4) Če se je odjemalec v pogodbi o dobavi, ki jo je sklenil
z dobaviteljem, dogovoril za zaračunavanje omrežnine na enotnem računu, je ne glede na prejšnji odstavek dolžan omrežnino plačati skladno z dobaviteljevimi pogoji plačila.
(5) Če je končni odjemalec v zamudi s plačili, mu operater
zaprtega distribucijskega sistema zaračuna zakonske zamudne
obresti, stroške opominjanja in stroške izterjave v skladu z
veljavno zakonodajo.
(6) Če poračunsko obdobje iz upravičenih razlogov na
strani uporabnika sistema ali operaterja zaprtega distribucijskega sistema preseže obdobje enega meseca, operater zaprtega distribucijskega sistema na koncu tega poračunskega
obdobja opravi poračun distribuiranih količin zemeljskega plina
na podlagi izvedenega odčitka in izstavi račun z upoštevanjem
veljavnih cen v obračunskem mesecu, v katerem je bil poračun
izveden. Operater zaprtega distribucijskega sistema izvede
poračunski odčitek in poračun distribuiranih količin zemeljskega
plina najkasneje 30 dni po preteku poračunskega obdobja, ki je
v tem primeru daljše od enega meseca.
84. člen
(enotni račun)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema mora omogočiti izdajanje enotnega računa s strani dobavitelja za dobavljeni zemeljski plin in za uporabo zaprtega distribucijskega
sistema za odjemna mesta, za katera je dobavitelj pridobil
soglasje končnega odjemalca in ima sklenjen sporazum z
operaterjem zaprtega distribucijskega sistema.
(2) Če končni odjemalec ni lastnik, mora za izvedbo
prejšnjega odstavka pridobiti izrecno soglasje lastnika in ga
predložiti operaterju zaprtega distribucijskega sistema (oziroma
zanj dobavitelj).
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema in dobavitelj skleneta sporazum o izdajanju enotnega računa s strani
dobavitelja v roku enega meseca od dneva prejema dobaviteljeve popolne zahteve za sklenitev sporazuma.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema lahko zavrne sklenitev ali odstopi od sporazuma o izdajanju enotnega
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računa, če dobavitelj ne zagotavlja ustreznega zavarovanja
plačila za prevzete obveznosti iz sporazuma, o čemer operater
zaprtega distribucijskega sistema obvesti tudi uporabnika.
(5) Operater zaprtega distribucijskega sistema dobavitelju
posreduje podatke za izdajo enotnega računa na način, določen v oddelku 4. Obveščanje in izmenjava podatkov poglavja
tega akta.

(2) Obveščanje končnega odjemalca poteka v elektronski
obliki ali pisni obliki skladno z odločitvijo odjemalca, ki jo ta
navede v pogodbi ali jo kasneje na nedvoumen način sporoči
operaterju zaprtega distribucijskega sistema. Če postopke za
odjemalca ureja dobavitelj, se obveščanje dobavitelja šteje za
obveščanje odjemalca in posebno obveščanje odjemalca ni
potrebno.

85. člen

5. Menjava dobavitelja

(opominjanje)
(1) Če končni odjemalec posameznega računa ne poravna v navedenem plačilnem roku, ga operater zaprtega distribucijskega sistema z opominom pozove k plačilu zapadlih
obveznosti v naknadnem roku, ki za gospodinjske odjemalce
ne sme biti krajši od 15 dni, za poslovne odjemalce pa ne
sme biti krajši od osem dni. Prvi opomin se odjemalcu ne
zaračuna. Če v naknadnem roku obveznosti niso poravnane,
lahko operater distribucijskega sistema s ponovnim opominom
odjemalca obvesti tudi o nameravanem odklopu. Strošek drugega opomina je določen s cenikom ostalih storitev operaterja
distribucijskega sistema.
(2) Če končni odjemalec tudi v dodatno določenem roku
ne poravna zapadlih obveznosti, ga operater zaprtega distribucijskega sistema odklopi skladno z 51. členom tega akta.
4. Obveščanje in izmenjava podatkov
86. člen
(dostop do podatkov o porabi in obveščanje
o porabi končnih odjemalcev)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema zagotavlja
končnim odjemalcem podatke o njihovi porabi zemeljskega
plina ter o značilnostih te porabe, ki vključujejo letno porabo
zemeljskega plina, distribuirano po mesecih na podlagi obremenitvenega profila ali dejanskih odčitkov, če so bili izvedeni
mesečno oziroma za obdobja krajša od enega leta.
(2) Operater zaprtega distribucijskega sistema posreduje
na pisno zahtevo končnega odjemalca oziroma pooblaščenca
končnemu odjemalcu oziroma pooblaščencu podatke o porabi
zemeljskega plina na odjemnem mestu in porabi končnega
odjemalca:
– letno porabo v zadnjih dveh letih;
– porabo v zadnjih dveh obračunskih obdobjih;
– mesečno porabo zadnjih 12 mesecev.
(3) Za nednevno merjena odjemna mesta operater zaprtega distribucijskega sistema pri posredovanih podatkih navede
način določitve podatkov o porabi (dejanski odčitki ali uporaba
obremenitvenega profila).
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena operater zaprtega distribucijskega sistema za dnevno merjena odjemna mesta končnemu odjemalcu na njegovo pisno zahtevo posreduje
podatke o dnevni porabi za zadnjih 12 mesecev.
(5) Operater zaprtega distribucijskega sistema podatke
pripravi na podlagi že pridobljenih ali izračunanih podatkov o
porabi odjemalca.
(6) Operater zaprtega distribucijskega sistema posreduje
zahtevane podatke iz drugega odstavka tega člena končnemu
odjemalcu ali pooblaščencu prek elektronske pošte, spletnega
portala operaterja zaprtega distribucijskega sistema ali enotne
informacijske platforme, ki je namenjena izmenjavi podatkov ob
menjavi dobavitelja, v roku pet delovnih dni.
(7) Operater zaprtega distribucijskega sistema podatke iz
drugega odstavka tega člena zagotavlja brezplačno.
87. člen
(izmenjava podatkov z dobavitelji in obveščanje
končnih odjemalcev)
(1) Operater zaprtega distribucijskega sistema zagotavlja dobaviteljem podatke, potrebne za opravljanje dejavnosti
dobavitelja.

88. člen
(postopek menjave dobavitelja)
Za postopke menjave dobavitelja se uporabljajo določbe
EZ-1 in predpisov, ki urejajo postopek izvedbe menjave dobavitelja.
6. Kakovost zemeljskega plina
89. člen
(kakovost zemeljskega plina)
(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevzemnem mestu se spremlja mesečno s certifikati o sestavi zemeljskega plina, ki jih operaterju zaprtega distribucijskega sistema posreduje operater prenosnega sistema, za zemeljski
plin iz prenosnega sistema oziroma uporabnik, od katerega
operater zaprtega distribucijskega sistema prevzame zemeljski
plin v zaprti distribucijski sistem.
(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem,
priključenim na zaprti distribucijski sistem, je dolžan na zahtevo
operaterja zaprtega distribucijskega sistema predložiti specifikacijo o količini in sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal v
distribucijo.
(3) Operater zaprtega distribucijskega sistema je dolžan
sprejeti v distribucijo le zemeljski plin z lastnostmi, določenimi v Tehnični specifikaciji kakovosti zemeljskega plina iz
Priloge 1, ki je sestavni del tega akta. Če kakovost zemeljskega plina odstopa od te specifikacije, operater zaprtega
distribucijskega sistema ni dolžan prevzeti zemeljskega plina
v distribucijo.
(4) Operater zaprtega distribucijskega sistema ima pravico, da končnemu odjemalcu na odjemnem mestu predaja
zemeljski plin z drugačno sestavo, kot je tista na prevzemnem
mestu, če zemeljski plin ustreza zahtevanim lastnostim iz Priloge 1.
(5) Zemeljski plin na območju zaprtega distribucijskega
sistema ni odoriran. Operater zaprtega distribucijskega sistema distribuira neodoriran zemeljski plin uporabnikom zaprtega
distribucijskega sistema pod naslednjimi pogoji:
– uporaba nadomestnih metod ali sredstev za ugotavljanje tesnosti;
– ustrezna usposobljenost osebja, ustrezno urejena protipožarna zaščita;
– urejena zaščita in osebna varovalna oprema na delovnem mestu;
– seznanitev končnih odjemalcev o potrebnem obveznem
izvajanju varnostnih ukrepov pri uporabi neodoriranega zemeljskega plina.
7. Reklamacije
90. člen
(reklamacije)
Reklamacijo zoper račun, ki ga je izdal operater zaprtega
distribucijskega sistema, lahko oseba, na katero je račun naslovljen, vloži pisno do zapadlosti računa. Priložiti je treba kopijo
reklamiranega računa ali navesti številko in datum računa in
obrazložitev razlogov za reklamiranje računa. Reklamacija ne
zadrži plačila nespornega dela računa.
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IX. KONČNA DOLOČBA
91. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. P 20.11
Kidričevo, dne 22. aprila 2021
EVA 2021-2430-0112
TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo,
predsednik uprave
Marko Drobnič
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PRILOGA – Tehnične specifikacije kakovosti zemeljskega plina
Zemeljski plin, ki bo dobavljen za distribucijo, mora imeti naslednje lastnosti:
Vrednost
Veličina

Oznaka

Enota
min

max

Wobbe indeks

WI

kWh/m3

13,79

15,7

Zgornja kurilnost

Hs

kWh/m3

10,7

12,8

Relativna gostota

d

m3/m3

0,555

0,7

Skupno žveplo

Total S

mg/m3

30

Vodikov sulfid
in karbonil sulfid

H2S + COS

mg/m3

5

Merkaptansko žveplo

RSH

mg/m3

6

Kisik

O2

mol %

0,02

Ogljikov dioksid

CO2

mol %

2,5

Rosišče vode

H2O DP

°C pri

-8

pa = 40 bar
Rosišče ogljikovodikov

HC DP

Največja temperatura plina

t

Metansko število

MN

°C pri
(1 bar < pa < 70 bar)

0

°C
/

42
78

Opombe:
 pa … absolutni tlak;
 Wobbe indeks je podan pri referenčni temperaturi zgorevanja zemeljskega plina
25 °C;
 prostornine zemeljskega plina v m3 se nanašajo na referenčne pogoje pri
temperaturi 0 °C in pri absolutnem tlaku 1,01325 bar;
 metansko število se izračuna na podlagi algoritmov v standardu SIST EN ISO
15403-1:2008 ali drugih veljavnih standardih EN;
 zemeljski plin je brez mehanskih primesi, smol, tekočih ogljikovodikov ali
spojin, ki tvorijo smole.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3285.

Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe
in plačevanja nadomestil iz naslova javne
priobčitve fonogramov na področju dejavnosti
gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi
in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih
in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih
obratov

IPF, k.o., Argentinska ulica 17, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar (v nadaljevanju besedila: IPF)
in
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71,
1000 Ljubljana, ki jo zastopata Danijel Lamperger in Branko Meh
ter
Turistično gostinska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, ki jo zastopata Fedja Pobegajlo in
Andrej Prebil,
(oba v nadaljevanju besedila: reprezentativno združenje
uporabnikov)
dogovorijo in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) sklenejo

SKUPNI SPORAZUM
za ureditev pogojev uporabe in plačevanja
nadomestil iz naslova javne priobčitve
fonogramov na področju dejavnosti gostinskih
obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač),
obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih
salonov ter nastanitvenih obratov
Uvodne ugotovitve
1. člen
Podpisniki tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju
besedila: Urad) št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za kolektivno
uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na
fonogramih ter sklepa št. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002 o popravku pomot v dovoljenju št. 800-9/96 (v nadaljevanju besedila:
dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno
uveljavlja sorodne pravice domačih in tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih;
– da IPF v skladu z dovoljenjem Urada kolektivno upravlja
pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih med drugim tudi v primeru javne priobčitve fonogramov;
– da je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP v povezavi s 5. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13
in 36/13 – popr., ObrZ) in Listo dejavnosti, ki se v skladu s
5. členom ObrZ običajno opravljajo na obrtni način, z obrazložitvijo z dne 4. 3. 2014, ki je objavljena na spletnih straneh OZS;
– da Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Turistično
gostinska zbornica Slovenije skupaj predstavljata reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP za
namen podpisa tega skupnega sporazuma;
Površina
1. 7. 2022
1. 7. 2023
do 50 m2
6,00 €
6,26 €
do 100 m2
7,00 €
7,67 €
do 150 m2
9,00 €
10,36 €
do 300 m2
14,00 €
16,31 €
do 400 m2
19,00 €
21,17 €
do 500 m2
24,00 €
25,62 €
Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 2,30 € za vsakih 100 m2.
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– da stranki sklepata skupni sporazum zaradi ureditve pogojev in določitve tarife v primeru javne priobčitve fonogramov
pri opravljanju poslovne dejavnosti na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic,
delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih
obratov;
– da repertoar IPF predstavlja vse objavljene fonograme,
ki uživajo pravno varstvo v skladu z zakonom in za vrste uporabe, ki se v skladu z zakonom in dovoljenjem Urada upravljajo
obvezno kolektivno.
Opredelitev pojmov
2. člen
Uporabnik je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik,
ki v poslovnem/-ih prostoru/-ih, kjer opravlja dejavnost, javno
priobčuje fonograme.
Posamezna enota pomeni vsak ločen, posamezni poslovni prostor (obratovalnica, frizerski salon, gostinski obrat
ipd.) uporabnika, v katerem se opravlja posamezna dejavnost.
Vplivno območje predvajanja fonogramov je površina poslovnega prostora opravljanja dejavnosti, znotraj katere je predvajanje fonogramov slišno ne glede na to ali gre za notranji ali
zunanji prostor posamezne enote, in je dostopen potrošnikom
oziroma javnosti.
Zajtrkovalnica je prostor v sklopu nastanitvenega objekta,
ki se uporablja neposredno zaradi nastanitvene dejavnosti s
ponujanjem izključno zajtrka ob prodaji nastanitve in obratuje
izključno do 12.00 ure dopoldan.
Gostinski obrat za namene tega sporazuma je obrat, kot
je definiran skladno z Zakonom o gostinstvu.
Nastanitveni obrat za namene tega sporazuma je obrat,
kot je definiran skladno z Zakonom o gostinstvu.
Obratovalnica pomeni obrtno delavnico.
Delavnica pomeni poslovni prostor, ki je namenjen izključno in neposredno za izvajanje primarne obrtne dejavnosti, skladno z Uredbo o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/13),
kot so avtoservisne, čistilne, šivalne, slaščičarske, avtopralne
in njim podobne delavnice.
Poslovni prostor v kontekstu tega skupnega sporazuma
pomeni prostor, v katerem se opravlja dejavnost in ki je dostopen potrošnikom oziroma javnosti, ne glede na to ali gre za
notranji ali zunanji prostor posamezne enote.
Podpisniki se strinjajo, da se za razumevanje pojmovanja
različnih gostinskih obratov v tem sporazumu smiselno uporabi
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev
za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17).
Tarifa
3. člen
I.
Tarifa A: Obratovalnice in druge delavnice, v katerih se
opravljajo obrti podobne dejavnosti, ter objekti hitre prehrane,
v katerih se ne toči pijače in se hrana konzumira drugje (brez
posebnega prostora za goste)
Tarifa po tej točki se nanaša na obratovalnice, druge
delavnice ter objekte hitre prehrane (npr. kioski), v katerih se
ne toči pijače in se hrana konzumira drugje. Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika za vsako posamezno
enoto določi glede na površino vplivnega območja predvajanja
fonogramov:
1. 7. 2024
6,51 €
8,34 €
11,72 €
18,63 €
23,33 €
27,24 €

1. 7. 2025
6,77 €
9,01 €
13,07 €
20,94 €
25,50 €
28,86 €

1. 7. 2026
7,02 €
9,68 €
14,43 €
23,25 €
27,66 €
30,48 €
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II.
Tarifa B: Frizerski in kozmetični saloni ter drugi prostori z
dejavnostjo za nego telesa (wellness, savne ipd.)
Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika
za vsako posamezno enoto določi glede na površino vplivnega
območja predvajanja fonogramov:
Površina
1. 7. 2022
1. 7. 2023
do 50 m2
6,70 €
6,95 €
do 100 m2
9,00 €
9,24 €
2
do 150 m
12,50 €
12,56 €
do 200 m2
15,50 €
15,50 €
do 300 m2
19,50 €
19,50 €
do 400 m2
24,00 €
24,25 €
do 500 m2
28,00 €
28,04 €
Nad 500 m2 se tarifa dvigne za 3,16 € za vsakih 100 m2.
III.
Tarifa C: Restavracije, gostilne oziroma objekti s popolno
gostinsko ponudbo, okrepčevalnice, slaščičarne do 50 m2 in
objekti s hitro prehrano, v katerih se jedi in pijače lahko použijejo
Tarifa po tej točki se nanaša na gostinske obrate s popolno gostinsko ponudbo (popolna gostinska ponudba s kuhinjo;

Površina
1. 7. 2022
1. 7. 2023
do 50 m2
14,50 €
15,25 €
do 100 m2
18,50 €
19,83 €
do 150 m2
23,50 €
25,70 €
do 200 m2
29,00 €
31,18 €
do 300 m2
36,00 €
38,04 €
do 400 m2
42,00 €
45,06 €
do 500 m2
49,00 €
52,37 €
do 600 m2
55,50 €
59,47 €
2
do 700 m
62,00 €
65,27 €
do 800 m2
68,50 €
71,92 €
do 900 m2
75,00 €
78,40 €
do 1000 m2
81,50 €
85,05 €
Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 6,80 € za vsakih 100 m2.

1. 7. 2024
7,20 €
9,48 €
12,61 €
15,50 €
19,50 €
24,50 €
28,08 €

1. 7. 2025
7,45 €
9,71 €
12,67 €
15,50 €
19,50 €
24,75 €
28,12 €

1. 7. 2026
7,70 €
9,95 €
12,73 €
15,50 €
19,50 €
25,00 €
28,16 €

možnost izbire hrane po naročilu), okrepčevalnice in slaščičarne do 50 m2. Pod to točko tarife se obračunavajo tudi objekti
s hitro prehrano, ki imajo posebne prostore za goste, v katerih
se jedi in pijače lahko použijejo.
Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika
za vsako posamezno enoto določi glede na površino vplivnega
območja predvajanja fonogramov:

1. 7. 2024
15,99 €
21,16 €
27,91 €
33,35 €
40,08 €
48,12 €
55,74 €
63,44 €
68,54 €
75,35 €
81,80 €
88,59 €

1. 7. 2025
16,74 €
22,49 €
30,11 €
35,53 €
42,11 €
51,17 €
59,10 €
67,40 €
71,80 €
78,77 €
85,19 €
92,14 €

1. 7. 2026
17,48 €
23,82 €
32,31 €
37,70 €
44,15 €
54,23 €
62,47 €
71,37 €
75,07 €
82,19 €
88,59 €
95,68 €

IV.
Tarifa D: Bari, kavarne in slaščičarne nad 50 m2
Tarifa po tej točki se nanaša na gostinske obrate, ki niso
zajeti v točki III. (Tarifa C). Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika za vsako posamezno enoto določi glede
na površino vplivnega območja predvajanja fonogramov:
Površina
1. 7. 2022
1. 7. 2023
do 50 m2
22,50 €
22,87 €
2
do 100 m
29,00 €
29,86 €
do 150 m2
36,50 €
37,94 €
do 200 m2
45,00 €
45,99 €
do 300 m2
55,00 €
55,49 €
do 400 m2
65,00 €
66,09 €
do 500 m2
75,00 €
76,11 €
do 600 m2
84,00 €
85,41 €
do 700 m2
93,00 €
93,48 €
do 800 m2
102,00 €
102,31 €
do 900 m2
111,00 €
111,13 €
do 1000 m2
120,00 €
120,00 €
Nad 1000 m2 se tarifa dvigne za 9,00 € za vsakih 100 m2.

1. 7. 2024
23,24 €
30,72 €
39,37 €
46,97 €
55,99 €
67,17 €
77,21 €
86,81 €
93,96 €
102,62 €
111,27 €
120,00 €

1. 7. 2025
23,60 €
31,58 €
40,81 €
47,96 €
56,48 €
68,26 €
78,32 €
88,22 €
94,43 €
102,93 €
111,40 €
120,00 €

1. 7. 2026
23,97 €
32,44 €
42,24 €
48,94 €
56,97 €
69,34 €
79,42 €
89,62 €
94,91 €
103,24 €
111,53 €
120,00 €
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Št.

Dnevno-nočni gostinski obrati, ki obratujejo tudi po 24. uri
Gostinskim obratom po točki III. in IV., ki poslujejo najmanj
dvakrat na teden tudi po 24. uri, se osnovna tarifa poveča za
30 %.
V.
Tarifa E: Nočni klubi, diskoteke, nočni bari
Tarifa po tej točki se nanaša na gostinske obrate, ki
poleg tega, da obratujejo po 24. uri, v okviru lastne gostinske dejavnosti in v lastnih prostorih redno ali občasno
nudijo mehansko glasbo oziroma fonograme (npr. z nasto-
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pom DJ-a) za ples oziroma predvajajo mehansko glasbo
oziroma fonograme v okviru družabnega dogodka, ki je bil
ali je oglaševan oziroma se za pristop nanj morda tudi plačuje neko denarno nadomestilo (konzumacija, vstopnina)
(dodaten razlikovalni znak je prisotnost redarske službe
ali oseb za zasebno varovanje – ne gre pa za izključni ali
nujni pogoj).
Mesečno nadomestilo se za posameznega uporabnika
za vsako posamezno enoto določi glede na površino vplivnega
območja predvajanih fonogramov in število dogodkov (dni) v
mesecu:

Površina

do 4 dni

do 8 dni

do 12 dni

do 16 dni

nad 16 dni

do 100 m2

75,63 €

93,35 €

115,56 €

137,77 €

166,21 €

do 150 m2

93,35 €

111,07 €

133,29 €

155,51 €

177,71 €

do 200 m2

111,07 €

128,79 €

151,02 €

173,22 €

195,45 €

do 250 m2

128,79 €

146,50 €

168,73 €

190,95 €

213,16 €

do 300 m2

146,50 €

164,50 €

177,71 €

208,93 €

231,15 €

do 350 m2

164,50 €

182,20 €

195,45 €

218,94 €

248,84 €

do 450 m2

182,20 €

199,94 €

213,16 €

244,36 €

266,57 €

do 600 m2

199,94 €

217,66 €

231,15 €

262,09 €

284,29 €

Nad 600

m2

se tarifa dvigne za 10,66 € za vsakih 100

m 2.

Tarifa po tej točki se plačuje dodatno, ne glede na to ali
uporabnik že plačuje nadomestilo po katerikoli drugi točki tega
sporazuma.
V kolikor višina vstopnine za posamezni dogodek preseže 15 €/obiskovalca (ne glede na to ali je vstopnina različno
vrednotena oziroma je za določene obiskovalce, npr. v predprodaji, vstopnina tudi nižja), se nadomestilo za tak dogodek
prijavi in obračuna posebej oziroma ločeno od drugih dogodkov
v mesecu, v višini 6 % od prihodka ustvarjenega na tovrstni
prireditvi, vendar ne manj kot 77,58 €.
VI.
Tarifa F: Gostinski obrati s karaoke sistemom ali jukebox(om) ali podobnim avdio sistemom
Če ima gostinski obrat tudi karaoke sistem ali juke-box,
se osnovna tarifa, določena po tem sporazumu, zviša za 25 %.
V primeru zvišanja za dnevno-nočne gostinske obrate skupno
zvišanje ne more presegati 40 %.

VII.
Tarifa G: Poroke, banketi, rojstnodnevne in druge vrste
podobnih zabav kot del redne dejavnosti gostinskega obrata
Če gostinski obrat gosti vsaj trikrat mesečno dogodke kot
so poroke, banketi, rojstnodnevne in druge zabave, katerih se
udeleži več kot 30 oseb in pri katerih se uporabljajo fonogrami,
predvajani po željah gostov, se osnovna tarifa, določena po tem
sporazumu, zviša za 30 %.
VIII.
Tarifa H: Nastanitveni obrati
Mesečno nadomestilo se po tej točki tarife določi za vsak
nastanitveni obrat, razen v primeru hotelskih, apartmajskih ali
drugih naselij, kjer se mesečno nadomestilo določa za vsak
stavbni objekt nastanitvenega obrata posebej.
Tarifa H1: Hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi,
apartmaji, počitniški domovi, drugi nastanitveni objekti
Mesečno nadomestilo za posamezno sobo v hotelu, penzionu in drugih objektih, namenjenih prenočitvam:

Enota

1. 7. 2022

1. 7. 2023

1. 7. 2024

1. 7. 2025

1. 7. 2026

Soba

0,37 €

0,41 €

0,45 €

0,48 €

0,52 €

Tarifa H2: Pomožni prostor v nastanitvenem obratu, ki ne
nudi nobene dodatne ponudbe (npr. točenja pijač, ponudbe
hrane, prodaje raznovrstnega blaga ipd.) in zajtrkovalnice
Pod to točko se obračunavajo tisti pomožni prostori v
nastanitvenem obratu, v katerih se predvajajo fonogrami, ne
ponujajo pa dodatnih storitev, kot so primeroma točenje pijač,
ponudba hrane, prodaja raznovrstnega blaga ipd. Kot pomožni
prostori v nastanitvenem objektu se za namen te točke tarife
določijo: veža, recepcija, hodnik, sanitarije ipd. Pod to točko
tarife se kot pomožni prostor obravnava tudi zajtrkovalnica.
Mesečno nadomestilo se določi kot seštevek površin vseh pomožnih prostorov posameznega nastanitvenega obrata oziroma stavbnega objekta nastanitvenega obrata v primeru naselij.

Površina

1. 7. 2022 in naprej

do 50 m2

5,80 €

m2

7,20 €

do 150 m2

8,70 €

m2

10,30 €

do 250 m2

14,00 €

m2

19,50 €

do 500 m2

26,00 €

m2

35,00 €

do 100
do 200
do 300
nad 500

Stran

9718 /

Št.

167 / 22. 10. 2021

Uradni list Republike Slovenije

4. člen
Če se poslovni obrat nahaja v občini s koeficientom razvitosti, določen skladno z Uredbo o metodologiji za določitev
razvitosti občin, nižjim od vključno 0,85, se za poslovni obrat
priznajo sledeči popusti:
– Koeficient razvitosti občine med 0,61 in 0,85 – 10 %
popust na osnovno tarifo
– Koeficient razvitosti občine 0,60 ali manj – 20 % popust
na osnovno tarifo

Znižanje po tej točki ne velja za prostore, ki se obračunavajo po točki VIII. tarife (Tarifa H: Nastanitveni obrati).
d. Znižanje za podjetja s statusom invalidskega podjetja
ali s statusom socialnega podjetja
Podjetjem s statusom invalidskega podjetja ali s statusom socialnega podjetja se prizna 10 % znižanje na osnovno
tarifo.
e. Znižanje na število posameznih enot (objektov)
Posameznemu uporabniku, ki v okviru svoje dejavnosti
uporablja fonograme v več posameznih enotah, se ob podpisu pogodbe z IPF lahko prizna tudi znižanje nadomestila na
število posameznih enot na različnih naslovih, in sicer na tri
načine, ki se med seboj izključujejo:
1. od 5 do 10 posameznih enot 2 % znižanje ali
2. od 11 do 20 posameznih enot 4 % znižanje ali
3. 21 posameznih enot in več 6 % znižanje.
f. Znižanje glede na zasedenost nastanitvenega obrata
V nastanitvenih obratih, v katerih je v posameznem mesecu izkazana manj kot 60 % zasedenost glede na koeficient
stopnje zasedenosti stalnih ležišč in nedeljivih enot, kot izhaja
iz podatkovne baze, v katero se po zakonu prijavlja podatke
(npr. AJPES) in se ti obdelujejo za statistične ali/in davčne ali
druge namene, se nadomestilo določeno po tarifi za nastanitveni obrat, zniža za 15 % za ta posamezni mesec, kar se
upošteva pri naslednjem obračunu.
g. Znižanje za prostore, ki se nudijo izključno gostom kot
del nastanitvene ponudbe
Za prostore opredeljene pod točko II. (kozmetični saloni,
wellness, savne), kot tudi za prostore opredeljene pod točko
VIII. H3 tarife (notranje ali zunanje bazenske površine), ki se
nahajajo v nastanitvenem obratu in ki se nudijo izključno gostom kot del nastanitvene ponudbe (vstopnina oziroma storitev se ne zaračunava posebej), se nadomestilo zniža za 50 %.

Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo
nadomestila zniža

X. Zvišanje tarif

Tarifa H3: Notranje ali zunanje bazenske površine – v
sklopu nastanitvenih obratov
V primeru, da se v sklopu nastanitvenega obrata ponujajo
tudi bazenske površine, znaša nadomestilo glede na vplivno
območje predvajanja fonogramov:
Površina
1. 7. 2022 in naprej
do 100 m2
11,58 €
do 200 m2
17,10 €
do 300 m2
21,59 €
do 400 m2
28,68 €
do 500 m2
35,79 €
do 600 m2
43,17 €
do 700 m2
47,74 €
Nad 700 m2 se tarifa dvigne za 5,11 € za vsakih 100 m2.
Za druge prostore v nastanitvenem obratu, ki niso zajeti
pod tarifo H, se nadomestilo določa po drugih točkah tega sporazuma (tarife A do F) oziroma drugih tarifah IPF.
IX. Znižanje tarif
Znižanje osnove glede na razvitost posamezne občine

5. člen
Znižanja (popusti) nadomestila se upoštevajo samo v primeru aktivnega ravnanja uporabnika, to je na podlagi posebne
prošnje in zagotovitve ustreznih podatkov oziroma dokazil. Znižanja veljajo od 1. dne tistega meseca, v katerem IPF prejme
popolno dokumentacijo, dalje.
V primeru, da se po upoštevanju znižanj ugotovi, da je
uporabnik IPF-u posredoval napačne podatke, se mu vsa že
priznana znižanja ukinejo in je zavezan za tekoče koledarsko
leto opraviti doplačilo nadomestila do višine polne tarife, ki bi
jo bil dolžan plačati glede na dejansko uporabo.
a. Znižanje zaradi vnaprejšnjega plačila
Nadomestilo se zniža za:
– 5 % za polletno plačilo, ki je opravljeno najkasneje do
31. 3. v tekočem letu za prvo polletje oziroma do 30. 9. v tekočem letu za drugo polletje
– 10 % za celoletno plačilo, ki je opravljeno najkasneje do
28. 2. v tekočem letu
b. Znižanje zaradi ureditve razmerja s podpisom pogodbe
Posameznemu uporabniku se zaradi znižanja administrativnih stroškov od podpisa pogodbe dalje za čas veljavnosti
pogodbe prizna znižanje nadomestila za 5 %.
c. Znižanje v primerih predvajanja fonogramov z uporabo
izključno manjše naprave
Posameznemu uporabniku se za posamezno enoto
prizna 15 % znižanje v primerih predvajanja fonogramov z
uporabo izključno manjše naprave nizke glasnosti (radijski
sprejemnik, manjši TV sprejemnik do 102 cm diagonale ipd.),
ki ima manjši(a) integriran(a) zvočnik(a) (do dva integrirana
zvočnika do premera 8 cm) in se uporablja v prostoru s površino do 50 m2, v katerem ni možnosti priklopa naprav na druge
zvočnike v prostoru.

Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo
nadomestila zviša
6. člen
Za tiste uporabnike, ki uporabe varovanih del ne prijavijo
sami oziroma je uporaba ugotovljena s strani popisovalca
stanja, velja 20 % zvišanje na osnovno tarifo za obdobje
12 mesecev.
Za uporabnike, ki imajo na dan uveljavitve tega sporazuma, z IPF sklenjeno pogodbo, šteje, da je prijava uporabe
podana.
XI. Oprostitev tarif
Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo
nadomestila oprosti
7. člen
Plačilo nadomestila se oprosti za mesece, ko uporaba
fonogramov ni bila mogoča zaradi višje sile.
XII. Način plačila
Rok in način plačila nadomestila
8. člen
Nadomestilo se plačuje skladno s podpisano pogodbo.
V primeru, da uporabnik z IPF pogodbe ne sklene, se nadomestilo obračuna sprotno mesečno na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga IPF.

Uradni list Republike Slovenije
Davek na dodano vrednost in revalorizacija
9. člen
Vsi zneski nadomestil, določeni po tem sporazumu, so
opredeljeni v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje
prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
Denarne vrednosti iz tega sporazuma se letno usklajujejo
s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga
objavlja Statistični urad RS za preteklo leto. Revalorizacija se
opravi na način, da se zneski za tekoče leto ter vsa nadaljnja
leta revalorizirajo na dan 1. 1. tekočega leta, glede na dan 1. 1.
predhodnega leta, pri čemer se IPF zaveže tako revalorizirane
vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu
RS. Revalorizacija se prvič izvede na dan 1. 1. 2023 glede na
preteklo leto (1. 1. 2022).
Poročanje
10. člen
Uporabnik je dolžan posredovati vse relevantne podatke
za odmero nadomestila kot tudi vsakršne spremembe, ki bi
lahko vplivale na odmero višine in na plačilo nadomestila.
Uporabnik je dolžan posredovati podatek o morebitnem
stalnem ali začasnem prenehanju uporabe, sicer šteje, da do
prenehanja uporabe fonogramov ni prišlo.
XIII. Prehodne in končne določbe
Prehodne in končne določbe
11. člen
Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma
se določita Tinka Rauh kot predstavnica IPF in Branko Meh za
OZS kot predstavnik reprezentativnega združenja uporabnikov.
Stranke sporazuma se zavežejo o spremembi predstavnika
spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti
najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
12. člen
Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2027.
Če noben od podpisnikov 3 mesece pred iztekom časovnega obdobja, v katerem se uporablja ta sporazum, drugima
dvema podpisnikoma pisno ne sporoči, da odstopa od spora-
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zuma, se veljavnost sporazuma vsakič podaljša še za 12 mesecev. Število morebitnih podaljšanj veljavnosti sporazuma ni
omejeno s končnim številom. V primeru podaljšanja veljavnosti
oziroma uporabe sporazuma se za plačilo nadomestila upoštevajo zneski določeni v preteklem letu pred podaljšanjem,
ki se za nadaljnje leto uporabe revalorizirajo skladno s tem
sporazumom.
Do sklenitve novega skupnega sporazuma, morebitne
sporazumne spremembe ali dopolnitve sporazuma, ali določitve tarife s pravnomočno odločbo Sveta za avtorsko pravo, pa
ta sporazum ostane v uporabi.
13. člen
Reprezentativno združenje uporabnikov se s sklenitvijo
tega sporazuma zavezuje, da bo svoje člane po tem sporazumu preko svojih običajnih sredstev obveščanja seznanilo z
vsebino tega sporazuma.
14. člen
Ta sporazum je sklenjen v 4 (štirih) enakih izvodih, od
katerih prejme vsak od podpisnikov po en izvod, en izvod pa je
namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem
kolektivne organizacije.
Podpisniki tega sporazuma bodo morebitne spremembe
in dopolnitve tega sporazuma urejali pisno s sklenitvijo aneksov
k temu sporazumu v skladu z določili zakona.
15. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma se prenehata
uporabljati Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo
varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev
pri poslovni dejavnosti z dne 11. 10. 2006 (Uradni list RS,
št. 107/06) in točke II.A., II.B., II.N., II.R.1., II.R.2., 7. člena
Tarife Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list
RS, št. 68/05).
Ljubljana, dne 12. oktobra 2021
Turistično gostinska
zbornica Slovenije
Fedja Pobegajlo
direktor

Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije
Branko Meh
predsednik

IPF, k.o.
Viljem Marjan Hribar
direktor

Danijel Lamperger
direktor
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OBČINE
AJDOVŠČINA
3286.

Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega
prostorskega načrta Občine Vipava na delu
območja občine Ajdovščina

Na podlagi 29. 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 – ZIUOOPE), 115. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju:
ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 23. redni seji dne 14. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o prevzemu veljavnosti občinskega
prostorskega načrta Občine Vipava na delu
območja občine Ajdovščina
1. člen

Uradni list Republike Slovenije
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 14. 10. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju
nepremičnin v najem ali uporabo
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list
RS, št. 31/08).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-36/2008-7
Ajdovščina, dne 14. oktobra 2021
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

(predmet odloka)
Ta odlok določa prevzem veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14,
26/16 in 69/17, v nadaljevanju: OPN Vipava) na parcelah in
delih parcel, ki so z uskladitvijo poteka mej občin z mejami
parcel, skladno s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A, Uradni list
RS, št. 7/18), prešle na območje občine Ajdovščina.
2. člen
(vsebina in oblika)
OPN Vipava vsebuje besedilni del in grafične prikaze.
3. člen
(območje veljavnosti OPN Vipava)
Območje veljavnosti OPN Vipava zajema:
– parcelo št. 1946/2 k. o. 2379 Budanje,
– parcele št. 116/2, 119/3, 118 in 1787, vse k. o. 2398
Erzelj,
– parcelo št. 2316 k. o. 2399 Planina,
– dela parcel št. 2311 in 2315, obe k. o. 2399 Planina,
– parceli št. 1307 in 1429, obe k. o. 2400 Slap, in
– dele parcel št. 1303, 1304, 1305, 1308, 1310 in 1350,
vse k. o. 2400 Slap.
4. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/21
Ajdovščina, dne 14. oktobra 2021
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

3287.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,

ČRNOMELJ
3288.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Stari trg ob Kolpi

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 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), 9. in 11. člena
Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže
glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in
4/18), 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), ter na podlagi
7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11,
24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 21. redni
seji dne 22. 6. 2021 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Črnomelj, s sedežem Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, (v nadaljevanju: ustanoviteljica) na
področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva ustanavlja
javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Stari trg ob
Kolpi, v čigar sestavo sodi tudi enota vrtca Stari trg ob Kolpi.
Javni zavod je pravni naslednik javnega zavoda Osnovna
šola Stari trg ob Kolpi, ki ga je z Odlokom o ustanovitvi jav-

Uradni list Republike Slovenije
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Stari
trg ob Kolpi« (Uradni list RS, št. 6/97, 31/98, 33/08 in 9/10)
ustanovila Občina Črnomelj in je bil vpisan v sodni register
Okrožnega sodišča v Novem Mestu pod št. 1/00062/00, ter je
vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo pristojno za izobraževanje
in predšolsko vzgojo.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda, dejavnosti zavoda,
– organizacija zavoda,
– določbe o organih zavoda,
– način zagotavljanja sredstev 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 ter
– druge določbe v skladu z zakonom.
Druge medsebojne odnose, pravice in obveznosti, ki niso
urejene s tem odlokom javni zavod, ustanovitelj in drugi uredijo
z medsebojno pogodbo.
3. člen
(spolna slovnična oblika)
V tem odloku uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki,
so zapisani kot nevtralni izrazi za moško in žensko slovnično
obliko.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
(ime in sedež zavoda)
Javni zavod posluje pod imenom Osnovna šola Stari trg
ob Kolpi. Skrajšano ime javnega zavoda je OŠ Stari trg ob
Kolpi. Sedež javnega zavoda je na naslovu Stari trg ob Kolpi 7,
8342 Stari trg ob Kolpi.
5. člen
(pravni status zavoda)
Javni zavod Osnovna šola Stari trg ob Kolpi (v nadaljevanju: zavod) je pravna oseba s popolno odgovornostjo in
odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem,
s katerim razpolaga v skladu z zakonom in tem odlokom ter v
okviru dejavnosti za katere je ustanovljen. Zavod odgovarja za
svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
6. člen
(pečat)
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera
35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu je izpisano: »OSNOVNA ŠOLA STARI TRG OB
KOLPI«, na notranjem obodu pa »STARI TRG OB KOLPI 7«.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega
člena.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom,
učencem in njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena zavod uporablja
predvsem za žigosanje finančne in knjigovodske dokumentacije.
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Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi
ravnatelj.
7. člen
(zastopanje, predstavljanje in podpisovanje)
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda
zastopa in predstavlja zavod brez omejitev, razen za nakup in
prodajo nepremičnin. Med začasno odsotnostjo nadomešča
ravnatelja pomočnik ravnatelja, ki ga za nadomeščanje pisno
pooblasti ravnatelj in ima v času nadomeščanja vsa pooblastila
ravnatelja. Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje
zavoda v posameznih zadevah pooblasti tudi druge osebe.
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje s strani ravnatelja, vsak v mejah pooblastil in
poslov, ki jih opravljajo.
Finančne dokumente sopodpisujeta dva podpisnika izmed podpisnikov zavoda z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS
za plačilni promet, ki jih določi ravnatelj. Med podpisniki z deponiranimi podpisi morata biti ravnatelj in računovodja zavoda.
8. člen
(javne listine)
Zavod izdaja javne listine v skladu z zakonom in na obrazcih, ki jih določi minister pristojen za vzgojo in izobraževanje.
9. člen
(območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb –
šolski okoliš)
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter po vzgoji in varstvu predšolskih
otrok na območju šolskega okoliša, ki obsega:
– naslednja naselja na območju Občine Črnomelj: Breg
pri Sinjem Vrhu, Dečina, Deskova vas, Dolenja Podgora, Dolenji Radenci, Gorenja Podgora, Gorenji Radenci, Hrib, Kot ob
Kolpi, Kovača vas, Močile, Prelesje, Sodevci, Srednji Radenci,
Stari trg ob Kolpi in Zagozdac ter
– naslednja naselja na območju Občine Kočevje: Paka,
Predgrad, Jelenja vas, Kralji, Vimolj, Brezovica, Nemška Loka,
Dol, Čeplje, Laze, Vrt, Bilpa in Bukova gora.
Zavod opravlja dejavnost na svojem sedežu, kjer tudi
vpisuje otroke v osnovno šolo in v vrtec.
Otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša lahko
zavod vpiše v šolo, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna
pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov
oziroma zagotavljanja novih prostorov,
– se v šoli v šolskem okolišu, v katerem otrok ali učenec
prebiva, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi
imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Zavod si mora pred prepisom otroka oziroma učenca
iz drugega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v
katerem otrok ali učenec prebiva.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
(javni interes)
Osnovna dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere
izvajanje je v javnem interesu in obsega program osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in varstva otrok.
Zavod je umeščen v javno mrežo osnovnih šol in vrtcev.
11. člen
(osnovne dejavnosti)
Zavod v sklopu javne službe opravlja naslednje dejavnosti
(v nadaljevanju: osnovne dejavnosti):
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– izvaja javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe
osnovne šole,
– izvaja javno veljavne programe vzgojno-varstvene dejavnosti za predšolske otroke,
– zagotavlja razvoj strokovnega dela z otroki s posebnimi
potrebami,
– izvaja svetovalne storitve in obravnave za učitelje in
starše,
– organizira in izvaja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira in izvaja izobraževanja za starše,
– izvaja varstvo otrok in mladostnikov ter počitniške aktivnosti,
– organizira prostovoljno delo in usposabljanje učencev,
– pripravlja šolsko prehrano,
– upravlja z objekti in s prostori, ki jih ima v upravljanju,
– upravlja s premičnim premoženjem in
– izvaja ostale naloge, ki jih je mogoče šteti kot osnovne,
skladno s predpisi.
12. člen
(druge dejavnosti)
Poleg osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka
lahko zavod opravlja tudi druge dopolnilne dejavnosti, ki podpirajo izvajanje osnovnih dejavnosti in se financirajo izključno
iz nejavnih virov, in sicer:
– pripravlja, organizira in izvaja druge vrste izobraževanj,
seminarjev, predavanj, delavnic, okroglih miz in srečanj,
– organizira in izvaja kongrese, posvetovanja in sejme,
– izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
– opravlja založniške dejavnosti,
– izvaja priložnostno prodajo izdelkov učencev in zaposlenih,
– priprava in dostava hrane kot tržna dejavnost v omejenem obsegu,
– izdaja zvočne, filmske in druge zapise, ki izhajajo iz
poslanstva zavoda,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije, razstavne
kataloge in poljubne publikacije iz svojega področja ter
– opravlja ostale dejavnosti, ki jih je moč uvrstiti med
registrirane dejavnosti in pomenijo nadgradnjo osnovnim dejavnostim.
Druge dejavnosti zavod opravlja v manjšem obsegu, z
njimi pa dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno izobraževalnega
dela in s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih
dejavnosti.
13. člen
(standardna klasifikacija dejavnosti)
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega odloka opravlja zavod,
se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede
standardne klasifikacije dejavnosti:
– D35.119 Druga proizvodnja električne energije
– G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah
in tržnicah z drugim blagom
– G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
– H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I56.290
Druga oskrba z jedmi
– J58.110
Izdajanje knjig
– J58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J58.190
Drugo založništvo
– J59.140
Kinematografska dejavnost
– L68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– M56.210 Priprava in dostava hrane
– M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
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– M85.590
– N82.190
– N77.11
– N82.300
– N82.990
– P/85.100
– P85.200
– P85.590
– P85.600
– Q86.909
– Q88.910
– R90.010
– R90.040
– R91.011
– R93.110
– R93.190
– R93.299
– S96.090

Drugo izobraževanje (otrok)
Fotokopiranje, priprava dokumentov
in druge pisarniške dejavnosti
Dajanje lahkih motornih vozil v najem
in zakup
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko izobraževanje
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Druge zdravstvene dejavnosti
Dnevno varstvo otrok
Umetniško uprizarjanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Dejavnost knjižnic
Obratovanje športnih objektov
Druge športne dejavnosti
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas
Druge storitvene dejavnosti, drugje
nerazvrščene.

14. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
15. člen
(notranje organizacijske enote)
Zavod je devetrazredna osnovna šola in izvaja program
osnovne šole, ter vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske
otroke, kot sta predpisana s strani ministrstva pristojnega za
izobraževanje in predšolsko vzgojo.
V sestavo zavoda sodijo:
– matična šola na naslovu Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari
Trg ob Kolpi,
– enota vrtca na naslovu Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari
Trg ob Kolpi.
16. člen
(knjižnica in učbeniški sklad)
Zavod ima knjižnico. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga
strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja
informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.
Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi
minister.
V. ORGANI ZAVODA
17. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi zavoda in
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s
pravili.
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1. Svet zavoda
18. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Svet zavoda
ima naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, če ni
določeno drugače,
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, zaključne in periodične obračune,
– predlaga ustanovitelju razporeditev presežka oziroma
način kritja primanjkljaja zavoda,
– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o vzgojni in izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
in imenuje volilno komisijo,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o najetju kredita po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom ter pravili zavoda.
19. člen
(sestava in mandat sveta zavoda)
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljice,
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev in šteje
11 članov, in sicer:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda in
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnika občine ustanoviteljice imenuje občinski svet
izmed občanov po postopku in na način, ki ga ima za taka imenovanja opredeljen v svojih aktih.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ta odlok. Predstavnike delavcev se voli na naslednji
način:
– 3 predstavnike delavcev izmed strokovnih delavcev
matične enote osnovne šole
– 1 predstavnika delavcev iz enote vrtca
– 1 predstavnika izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev zavoda.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne. Tajne so, če se tako odloči več kot polovica
prisotnih predstavnikov staršev. Dva predstavnika se volita
izmed staršev iz šole, eden izmed staršev iz vrtca.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in
namestnika predsednika sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda
v novi sestavi skliče dosedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 21 dni po izvolitvi oziroma imenovanju večine
članov sveta zavoda. Če prve seje ne more sklicati dosedanji
predsednik jo skliče ravnatelj zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika
dotedanji predsednik sveta zavoda. Svet zavoda se konstituira,
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ko je izvoljena oziroma imenovana večina predstavnikov ter
predsednik sveta zavoda. Od tega dneva začne teči mandat
članov sveta zavoda. Do konstituiranja novega sveta zavoda
opravlja naloge sveta zavoda dotedanji svet zavoda.
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri
leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ
dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnikov staršev v svetu
zavoda je povezan s statusom otroka v zavodu.
20. člen
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda)
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev
se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo
in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se mora javno
objaviti v zavodu.
Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo
predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne
komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno
komisijo se imenuje za dobo 4 let.
Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike izmed strokovnih delavcev šole, enote vrtca in upravno-administrativnih in
tehničnih delavcev, skladno s tretjim odstavkom 19. člena tega
odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda,
ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno
pravico ali reprezentativni sindikat. Predlog kandidata za člane
sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, mora biti pisen, vsebovati mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti pisno
soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni
komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena
tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki
bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan
predčasnih volitev.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za
člana sveta zavoda so, upoštevajoč tretji odstavek 19. člena
tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število
glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov,
je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti
na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta
zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. 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
delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku
5 dni od dneva izvedbe glasovanja na enak način kot razpis
volitev.
Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega
člena Svet zavoda v primeru nadomestnih volitev predstavnikov delavcev volitve razpiše najkasneje 30 dni po prenehanju
mandata predstavnika delavcev, volitve pa morajo biti izvedene
najkasneje 60 dni od razpisa volitev. Predlogi kandidatur se
predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu
nadomestnih volitev.
21. člen
(volitve predstavnikov staršev v svet zavoda)
Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda razpiše svet
staršev najkasneje 60 dni pred iztekom mandata imenovanih
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predstavnikov. Kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima pravico predlagati vsak starš. Svet staršev
objavi poziv za podajo predlogov kandidatov za predstavnike
staršev v svetu zavoda na spletni strani in oglasni deski zavoda
najmanj 14 dni pred volitvami. Predlog kandidata za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, mora biti pisen, vsebovati
mora podpis predlagatelja, priloženo mu mora biti soglasje
kandidata h kandidaturi.
Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora
biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami.
Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena
kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli.
Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so
dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima otroka v nižjem
razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen
za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
22. člen
(predčasno prenehanje mandata članov sveta zavoda)
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– umre,
– odstopi ali
– je odpoklican ali razrešen.
Predstavniku staršev preneha mandat z dnem, ko njegov
otrok ni več vključen v zavod. Predstavniku staršev iz enote
vrtca preneha mandat, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Predstavniku delavcev preneha mandat z dnem prenehanja
delovnega razmerja v zavodu oziroma z dnem, ko je imenovan
na funkcijo, ki ni združljiva s članstvom v svetu zavoda.
Odstop člana sveta zavoda, ki je predstavnik delavcev
ali predstavnik staršev, učinkuje, ko svet zavoda prejme pisno
izjavo člana sveta o odstopu.
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta zavoda, ki ga je kandidiral sindikat.
Postopek za odpoklic predstavnika staršev v svetu zavoda se
začne na predlog najmanj treh članov sveta staršev.
Predlog za odpoklic mora vsebovati obrazložitev, v kateri
so navedeni razlogi za odpoklic. Predlog mora biti podan v pisni
obliki in vsebovati podpise predlagateljev. Predlog se predloži
volilni komisiji (če gre za predstavnika delavcev) oziroma predsedniku ali namestniku sveta staršev (če gre za predstavnika
staršev), ki preveri formalnost predloga, ne da bi presojal razloge za odpoklic. Formalno popoln predlog se uvrsti na sejo
sveta staršev oziroma sestanek delavcev, ki mora biti sklicana
v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga; če je
popoln predlog za odpoklic prejet v času poletnih počitnic, pa
najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za odpoklic mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, najmanj 8 dni pred
sejo oziroma sestankom, na kateri bo obravnavan. Član sveta
zavoda, za katerega se predlaga odpoklic, ima pravico, da se
izjasni glede predloga. Na seji sveta staršev oziroma sestanku
delavcev, ki je bila sklicana za obravnavo predloga za odpoklic,
se po obravnavi predloga opravi tudi glasovanje o odpoklicu.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico na dan glasovanja. Predstavnik staršev v svetu
zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina vseh
članov sveta staršev.
Za razrešitev in odstop predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda se uporabljajo predpisi organa ustanovitelja, ki je
imenoval člana v svet zavoda. Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat po tem členu, se za preostanek man-
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datne dobe imenuje oziroma izvoli nadomestni član po istem
postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu
je prenehal mandat.
23. člen
(odločanje in podrobnejša ureditev delovanja sveta zavoda)
Svet odloča z večino glasov vseh članov, če ni z zakonom
drugače določeno. Način dela in način uresničevanja pravic ter
dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom ali pravili zavoda.
2. Ravnatelj
24. člen
(ravnatelj zavoda)
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira, načrtuje, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonito
poslovanje ter delovanje zavoda. Ravnatelj vodi strokovno delo
zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Mandat
ravnatelja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno
imenovan.
25. člen
(pristojnosti ravnatelja)
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– pripravlja finančni načrt in letno poročilo zavoda,
– je odgovoren 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 in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu
delavcev,
– 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 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,
– opravi prvi sklic sveta staršev,
– izvaja sklepe ustanovitelja in sklepe sveta zavoda,
– poroča ustanovitelju o zadevah, ki lahko pomembno
vplivajo na poslovanje zavoda,
– imenuje in razrešuje svoje pomočnike ter
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
26. člen
(imenovanje in razrešitev ravnatelja)
Postopki imenovanja, pogoji za zasedbo delovnega mesta ravnatelja, potrebna soglasja s strani organov zavoda in
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ustanoviteljic, kakor tudi razlogi in postopek razrešitve ravnatelja, se ugotavljajo oziroma izvedejo skladno z zakonom.
Mandat ravnatelja traja 5 let.
Ravnatelja javnega zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja, spletni strani zavoda in spletni strani ustanovitelja
javnega zavoda.
27. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja)
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet
zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja skladno z zakonom.
28. člen
(pomočnik ravnatelja)
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje
pristojnosti imenuje pomočnika ravnatelja ali vodjo enote.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih
delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
Ravnatelj lahko razreši pomočnika ravnatelja. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti pomočnika in učiteljski zbor.
29. člen
(vodja enote vrtca)
Enoto vrtca vodi vodja enote. Imenuje in razrešuje ga
ravnatelj izmed delavcev enote javnega vrtca.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
pogoje za delo vzgojitelja ali svetovalnega delavca in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodja enote opravlja naloge, določene z aktom o sistemizaciji delovnih mest, oziroma naloge, za katere ga pooblasti
ravnatelj.
3. Strokovni organi zavoda
30. člen
(strokovni organi zavoda)
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski in vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Poleg navedenih pa sta v zavodu organizirana tudi:
– razvojna skupina (programski učiteljski zbor) in
– svetovalna služba.
31. člen
(učiteljski zbor)
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci
zavoda. Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov
ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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32. člen
(oddelčni učiteljski in vzgojiteljski zbor)
Oddelčni učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno ali vzgojno
varstveno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski in
vzgojiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno in vzgojno
varstveno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z
nadarjenimi učenci in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o
vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
33. člen
(razrednik)
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
34. člen
(razvojna skupina-programski učiteljski zbor)
Razvojno skupino ali programski učiteljski zbor sestavljajo
vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu, in drugi
strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec,
ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na
podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.
35. člen
(strokovni aktiv)
Strokovne aktive v osnovni šoli sestavljajo učitelji istega
predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv zavoda obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega
področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu
zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela,
obravnava pripombe staršev, učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Strokovne aktive v enoti vrtca sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo
druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.
36. člen
(svetovalna služba)
V šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, učiteljem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja
šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja
poklicno svetovanje.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki
so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in
defektologi.
Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.
4. Svet staršev
37. člen
(svet staršev)
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za
delovanje sveta staršev zagotavlja zavod. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku
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oddelka. Mandat članov sveta staršev je vezan na status otroka
v oddelku, ki ga starš predstavlja.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sestanku izvoli svet staršev predsednika in namestnika. Svet
staršev ima pristojnosti skladno z zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih
storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o
letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
in vzgojno-varstveni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim in vzgojno-varstvenim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
VI. ZAPOSLENI V ZAVODU
38. člen
Strokovni delavci v javni osnovni šoli in vrtcu so učitelj,
šolski svetovalni delavec, knjižničar, laborant, vzgojitelj predšolskih otrok, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja,
svetovalni delavec, specialni pedagog, organizator zdravstveno
higienskega režima, organizator prehrane in drugi strokovni
delavci.
Vsi zaposleni morajo imeti ustrezno izobrazbo in izpolnjevati ostale pogoje za zaposlitev v javnem zavodu skladno z
veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter veljavnim
aktom o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu.
Vse obveznosti in pravice zaposlenih so urejene z zakonom in kolektivno pogodbo.
VII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
39. člen
(premoženje v upravljanju zavoda)
telja.

Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovi-

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren lastniku.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano
v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in
ta odlok.
Za gospodarjenje z nepremičninami, ki so javna lastnina
in se uporabljajo za opravljanje vzgoje in izobraževanja, lahko
lokalna skupnost ustanovi premoženjski sklad. Premoženje
sklada iz prejšnjega odstavka je sestavni del premoženjske
bilance lokalne skupnosti oziroma države.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s
skrbnostjo dobrega gospodarja.
40. člen
(sredstva za delo zavoda)
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in
drugimi predpisi:
– iz sredstev državnega proračuna,
– sredstev ustanovitelja in drugih javnih sredstev,
– plačil staršev za programe predšolske vzgoje,
– prispevkov staršev in učencev v šolski sklad,
– s prodajo storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
Iz državnih sredstev pridobiva zavod sredstva za delo v
skladu z zakonom, normativi in standardi.
Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v
višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Občina
ustanoviteljica javnemu vrtcu zagotavlja tudi sredstva za po-

Uradni list Republike Slovenije
krivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za
izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti
v ceno programa.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva na osnovi sprejetega programa za investicije in opremo in materialne stroške, investicijsko vzdrževanje in za druge obveznosti določene z zakonom
in tem odlokom iz občinskega proračuna.
Zagotavljanje sredstev občin se uredi s pogodbo med
zavodom in občino 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.
41. člen
(sklepanje pogodb z drugimi občinami, ki niso ustanoviteljice)
Ustanoviteljica pooblašča zavod za sklepanje pogodb
o sofinanciranju dejavnosti in programov, ki se ne financirajo
iz cene osnovnega programa in jih koristijo otroci ali učenci s
stalnim prebivališčem v drugih občinah, vpisani v ta zavod.
Sredstva, ki jih na podlagi pogodb o sofinanciranju takšnih dejavnosti ali aktivnosti zagotavljajo občine, ki niso ustanoviteljice,
morajo biti po posamezni občini razvidna v letnem finančnem
načrtu in zaključnem računu zavoda.
42. člen
(prispevki)
Javna šola ne more pridobivati sredstev iz prispevkov
otrok, učencev ali staršev za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za
storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve,
ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo
predpisane normative in standarde.
Javna šola določi prispevke za materialne stroške šole
v naravi in za prehrano otrok in učencev. Za učence, ki zaradi
socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov iz
prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister.
43. člen
(šolski sklad)
Zavod ustanovi šolski sklad (v nadaljevanju sklad), iz
katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in
podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. 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. Za delovanje sklada
upravni odbor lahko sprejme pravila.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
44. člen
(presežek prihodkov)
Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s
predpisi.
Javni zavod mora ločeno spremljati poslovanje in izkazuje
izid poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za
opravljanje javne službe in s sredstvi, pridobljenimi s prodajo
blaga in storitev na trgu. Prav tako mora javni zavod ločeno
spremljati in izkazovati poslovanje za opravljanje javne službe
predšolske vzgoje.
Presežek prihodkov nad odhodki izračunan po Zakonu o
javnih financah (po načelu denarnega toka) sme zavod uporabiti zgolj za namene določene z Zakonom o fiskalnem pravilu.
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Presežek iz programov predšolske vzgoje se mora upoštevati
pri naslednji določitvi cene programov v vrtcu.
V primeru da je presežek prihodkov nad odhodki izračunan po računovodskih pravilih (po obračunskem načelu)
večji od presežka izračunanega po Zakonu o javnih financah
sme zavod razliko uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti
zavoda, razvoj kadra ali druge namene v skladu z veljavnimi
predpisi ki urejajo javne finance in plače v javnem sektorju.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki na predlog ravnatelja odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko,
po postopku in v primerih ki so določeni s predpisi, ki urejajo
javne finance, ustanovitelj zahteva vračilo presežkov iz sredstev javne službe v proračun ustanovitelja.
45. člen
(primanjkljaj sredstev)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev (presežka odhodkov nad prihodki), ki ga ni mogoče pokriti iz drugih
razpoložljivih sredstev zavoda, odloča Svet zavoda na predlog
ravnatelja in ob soglasju ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se način
kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
46. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez
omejitev. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga v skladu s predpisi.
Enota vrtca Stari trg ob Kolpi v pravnem prometu nima
pooblastil za samostojno nastopanje.
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novitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe
skladno z zakonom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj in javni zavod financiranje zavoda, medsebojne obveznosti in izvajanje ustanoviteljskih pravic uredita s
pogodbo.
XII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
49. člen
(pravila zavoda)
Zavod ima pravila zavoda, ki jih sprejme svet zavoda. S
pravili se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje
dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom
o ustanovitvi.
Pred uveljavitvijo pravil si je svet zavoda dolžan pridobiti
soglasje ustanovitelja. Pravila so veljavna samo ob pridobljenem soglasju ustanovitelja.
50. člen
(drugi splošni akti)
Zavoda ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve. Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda, če ni s tem odlokom ali zakonom določeno, da jih sprejme
ravnatelj.
XIII. STATUSNE SPREMEMBE
51. člen
(statusne spremembe)
Ustanovitelj lahko odloči, da se zavod pripoji drugemu
zavodu, da se dvoje ali več zavodov spoji v en zavod ali da se
zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.
Ustanovitelj lahko odloči, da se organizacijska enota zavoda izloči in pripoji drugemu zavodu ali organizira kot samostojen zavod.
XIV. PREHODNE DOLOČBE

X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
47. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so zagotovljena v proračunu občine za tekoče leto in predvidena za izvajanje osnovnih
dejavnosti zavoda, določenih s tem odlokom.
XI. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM
48. člen
(druge medsebojne pravice in obveznosti)
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.
Ustanovitelj:
– izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo
finančnih sredstev,
– v primerih, ko se ugotovi, da je ogroženo nemoteno
izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima usta-

52. člen
(konstituiranje organov zavoda)
Ravnatelj in člani sveta zavod in sveta staršev ter drugih
organov zavoda opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
Prvi svet zavoda po tem odloku se konstituira najkasneje v roku
21 dni po izteku mandata sedanjemu svetu zavoda.
53. člen
(vpis v uradne evidence)
Zavod mora uskladiti vpise v uradnih evidencah, najkasneje v roku 90 dni po začetku uporabe tega odloka. Vsa
dejanja, ki so potrebna za vpis v sodni register in začetek dela
zavoda po tem odloku, opravi ravnatelj.
54. člen
(premoženjsko stanje)
Stanje in vrednost nepremičnega in premičnega premoženja, ki ga je ustanovitelj dal v upravljanje zavodu, se ugotovi
na dan 31. december 2020 in predstavlja izhodiščno stanje za
nadaljnje spremembe.
XV. KONČNE DOLOČBE
55. člen
(Soglasje občine Kočevje)
Pred objavo odloka v uradnem glasilu poda soglasje k
temu odloku Občinski svet Občine Kočevje. Soglasje je priloga
tega odloka.
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56. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna
šola Stari trg ob Kolpi« (Uradni list RS, št. 6/97, 31/98, 33/08
in 9/10).
Javni zavod uskladi vse notranje akte zavoda v roku
90 dni od uveljavitve tega odloka. Do sprejetja novih ostanejo
v veljavi in se uporabljajo vsi akti zavoda, v kolikor niso v nasprotju z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
57. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-10/2020
Črnomelj, dne 22. junija 2021

Uradni list Republike Slovenije
dni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine
Črnomelj na 23. redni seji dne 12. 10. 2021 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 2342/354 k.o. 1540 Dobliče Loka se izbriše zaznamba javnega dobra (ID omejitve:
19294836).
II.
Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-22/2021
Črnomelj, dne 12. oktobra 2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3289.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi 70. 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), Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na
področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) 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

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh
nepremičninah, katera služi kulturnim dejavnostim:
– Stavba bivšega dijaškega doma Črnomelj katerega
upravlja Javni zavod Knjižnica Črnomelj (št. stavbe 362, parc.
št. 82/14 k.o. 1535 – Črnomelj).
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju
kulture.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-14/2021
Črnomelj, dne 12. oktobra 2021
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

3290.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ura-

DOL PRI LJUBLJANI
3291.

Odlok o nagradah mladini za izjemne dosežke

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani na 16. redni seji dne 6. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o nagradah mladini za izjemne dosežke
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa nagrade, ki jih dodeljuje Občina Dol pri
Ljubljani, upravičence do nagrad, vir financiranja, pogoje za
pridobitev nagrade, višino in postopke v zvezi z nagradami.
2. člen
(vrste nagrad)
Občina Dol pri Ljubljani dodeljuje nagrade za izredne
dosežke na področju športa, znanosti in umetnosti, ki so jih
posamezniki dosegli v preteklem šolskem letu.
3. člen
(namen nagrad in upravičenci do nagrad)
Nagrade so namenjene spodbujanju nadarjenih osnovnošolcev in dijakov na območju Občine Dol pri Ljubljani.
4. člen
(vir financiranja)
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine
Dol pri Ljubljani, v skladu s proračunskimi zmožnostmi.
5. člen
(pogoji za pridobitev nagrade)
Nagrado lahko pridobi posameznik, ki:
– je v koledarskem letu star od 12 let do vključno 19 let,
– ima stalno prebivališče na območju Občine Dol pri
Ljubljani,
– je v preteklem šolskem letu dosegel izjemni dosežek,
opredeljen v 9. členu tega odloka,
– je podal vlogo skladno z razpisnimi pogoji.
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6. člen
(višina nagrade)
Višina nagrade za posameznega upravičenca znaša
250,00 evrov bruto.
Posamezen upravičenec lahko pridobi le eno nagrado na
šolsko leto, ne glede na število dosežkov.
7. člen
(javni razpis za dodelitev nagrad)
Nagrade se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za
dodelitev nagrad, ki se na podlagi sklepa župana objavi na
spletni strani Občine Dol pri Ljubljani in v glasilu Pletenice.
Objava javnega razpisa se praviloma izvede do 31. oktobra za
preteklo šolsko leto. Objava mora vsebovati zlasti:
– pogoje in merila za dodelitev nagrad,
– način in roke za vložitve prijave za dodelitev nagrade,
– navedbo dokazil, ki jih je potrebno priložiti prijavi,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega
razpisa ter
– kontakt osebe, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom.
8. člen
(prijava za dodelitev nagrad)
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena na obrazcu
iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane
podatke, priloge in dokazila, še zlasti:
– potrdilo o stalnem prebivališču na območju Občine Dol
pri Ljubljani,
– dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem dosežku iz 9. ali 10. člena tega odloka.
Za mladoletne upravičence vlogo odda zakoniti zastopnik.
9. člen
(merila za izjemne dosežke)
Za izjemne dosežke na posameznem področju se štejejo uvrstitve na tekmovanjih v športu, znanju, na umetniških
področjih ter uvrstitve na umetniških, raziskovalnih ali drugih
natečajih.
Raven tekmovanja Doseženo mesto ali priznanje
ali natečaja
državno

– prvo do peto mesto na športnih
tekmovanjih,
– prva ali druga nagrada oziroma zlata
in srebrna plaketa na umetniških,
raziskovalnih ali drugih natečajih
in tekmovanjih,
– zlato ali srebrno priznanje
na tekmovanjih v znanju

mednarodno

– prvo do deseto mesto

svetovno

– udeležba

Državna tekmovanja ali natečaji v znanju, športu, raziskovalnem delu in na umetniških področjih so tekmovanja, ki
jih na podlagi javnega razpisa sofinancira ministrstvo, pristojno
za izobraževanje, ali ministrstvo, pristojno za šport ali Zavod
Republike Slovenije za šolstvo in potekajo na državni ravni.
Velja, da je pogoj izpolnjen, če je bil organizator tekmovanja
kadarkoli v preteklih treh letih upravičen do sofinanciranja za
izvedbo tega tekmovanja.
Državna tekmovanja so tudi tekmovanja iz znanja ali
raziskovanja na državni ravni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– organizator ima javno objavljen akt o organizaciji ali
izvedbi tekmovanja;
– so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni
izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno;
– uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje je možna
le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja;
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– so sofinancirana iz javnih sredstev in
– tekmovanja se pod enakimi pogoji lahko udeležijo udeleženci posamezne ravni ali stopnje izobraževanja ustreznih
smeri vseh izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji.
Kot državno tekmovanje štejeta tudi Tekmovanje mladih
glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG) in Tekmovanje mladih baletnih plesalcev Republike Slovenije (BALTEK).
Kot državni natečaj šteje tudi Festival sodobnih umetnosti
mladih Transgeneracije.
Državna tekmovanja v športu so tudi tekmovanja, ki jih
organizirajo nacionalne panožne športne zveze na področju
individualnih športov.
Mednarodna tekmovanja so tista tekmovanja, na katerih
je udeleženih najmanj pet držav. Kot dokazilo se upošteva
potrdilo organizatorja tekmovanja ali natečaja.
Svetovno tekmovanje je tisto tekmovanje, na katerem
tekmujejo udeleženci z vseh celin.
10. člen
(drugi dosežki)
Za izjemni dosežek se šteje tudi:
– pridobitev naziva zlati ali diamantni maturant,
– nastop glasbenika solo z orkestrom glasbene šole,
– samostojna razstava v razstavnih prostorih, katerih
ustanoviteljica je Republika Slovenija ali mestna občina,
– gledališki in drugi nastopi odrskih umetnosti, katerih
ustanoviteljica je Republika Slovenija ali mestna občina.
11. člen
(podelitev nagrad)
O pridobitvi pravice do nagrade odloča občinska uprava
Občine Dol pri Ljubljani najkasneje v roku 30 dni po poteku roka
za predložitev prijav na javni razpis.
Na drugi stopnji odloča župan Občine Dol pri Ljubljani.
12. člen
(končne določbe)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 619-0001/2021
Dol pri Ljubljani, dne 6. oktobra 2021
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

3292.

Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani na 16. redni seji dne 6. 10. 2021 sprejel

SKLEP
o izločitvi iz javnega dobra
1.
Iz javnega dobra se izločita nepremični z ID znakom 1765
860/6 in ID znakom 1765 860/8.
2.
Nepremičnini iz prve točke prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Občine Dol pri Ljubljani.
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3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2021-18
Dol pri Ljubljani, dne 6. oktobra 2021
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

3293.

Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani na 16. redni seji dne 6. 10. 2021 sprejel

SKLEP
o izločitvi iz javnega dobra
1.
Iz javnega dobra se izloči nepremična z ID znakom parcela 1764 402/2.
2.
Nepremičnina iz prve točke preneha imeti značaj javnega
dobra in postane last Občine Dol pri Ljubljani.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2021-19
Dol pri Ljubljani, dne 6. oktobra 2021
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

DOLENJSKE TOPLICE
3294.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Dolenjske Toplice

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

ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Dolenjske Toplice
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini
Dolenjske Toplice, način njihovega izvajanja, strokovno teh-
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nične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov,
financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v
Občini Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(lokalne gospodarske javne službe)
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne
gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo
vlada in pristojna ministrstva.
Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb
oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu,
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi
koncesije);
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov
njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
lokalne gospodarske javne službe.
STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
4. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na
področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja
občinska uprava.
Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb;
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov;
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev;
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih
javnih služb;
– financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb;
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot
javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih
javnih služb;
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
lokalnih gospodarskih javnih služb.
Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka
se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
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LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)
Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene s
področnimi zakoni. Izbirne lokalne gospodarske javne službe
so določene s tem odlokom.
6. člen
(obvezne lokalne gospodarske javne službe)
Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
9. 24-urna dežurna služba po zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku,
če tako določa zakon.
7. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)
Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. urejanje javne razsvetljave v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naselju,
2. upravljanje ter urejanje pokopališč ter izvajanje pokopališko-pogrebne dejavnosti,
3. plakatiranje in obveščanje,
4. izvajanje dejavnosti in storitev, katerih opravljanje na
ravni turističnega območja je v javnem interesu, kot to določa
zakon, ki ureja spodbujanje turizma,
5. promocija in povezovanje lokalnih ponudnikov.
8. člen
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem
odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno
lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
9. člen
(javne dobrine)
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z
zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za
posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne
določa drugače.
OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
10. člen
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka neposredno v okviru občinske
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uprave, v režijskem obratu, v javnem podjetju ali z dajanjem
koncesij.
Obliko opravljanja gospodarskih javnih služb se določi s
posamičnimi odloki.
Režijski obrat
11. člen
Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali
značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti
javno podjetje ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska
enota občinske uprave oziroma službe občine. Organizira se
kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo
in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v
okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na
predlog župana.
Režijski obrat ni pravna oseba.
Javno podjetje
12. člen
Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več
lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je
mogoče opravljati kot profitno.
Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju
in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javnega
podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske
pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za
druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
Koncesija
13. člen
Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije.
Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta, ki je
podlaga za izvedbo javnega razpisa.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del
območja občine.
Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo,
prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila
zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
14. člen
(javni razpis)
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu Občine dolenjske
Toplice in vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
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– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim
aktom.
Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni
in ne daljši od 60 dni.

Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se
odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

15. člen

(proračunsko financiranje)

(izbira koncesionarja)
O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z
upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene
v imenu občine župan.
VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
16. člen
(varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Naloge telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, kot
jih določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe, prevzame Odbor za komunalo Občinskega sveta Občine Dolenjske
Toplice.
Odbor za komunalo Občinskega sveta Občine Dolenjske
Toplice iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih
objektov in naprav v razmerju do občine.
Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe
in predloge Odbora za komunalo Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
Občinski svet je dolžan obvestiti Odbor za komunalo
Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice o svojih stališčih
in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo
ali predlog.
17. člen
(kršitev dolžnosti sklenitve pogodbe)
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani
izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik
od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero
naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in
naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
18. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
19. člen
(cena proizvoda ali storitve)
Za uporabo javnih dobrin, ki so individualno določljive in
izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki in je lahko določena tudi v obliki tarife, takse, nadomestila
ali povračila.
Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku,
ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski
akt ali odlok občine v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.

20. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
KONČNE DOLOČBE
21. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2021
Dolenjske Toplice, dne 13. oktobra 2021
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

3295.

Odlok o pokopališkem redu
v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 3. 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), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS,
št. 62/16), 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 17. redni seji dne
13. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu
v Občini Dolenjske Toplice
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine Dolenjske Toplice, s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne
in pokopališke dejavnosti, kot to predvideva zakon, ki ureja
področje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE
2. člen
Zagotavljanje javne službe 24-urne dežurne službe je
obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega vsak
prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe ali do zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije
pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na
pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
Javna služba 24-urne dežurne službe se na območju
Občine Dolenjske Toplice izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu
pogrebne dejavnosti. Način opravljanja javne službe 24-urne
dežurne službe Občina Dolenjske Toplice uredi s posebnim
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odlokom (koncesijskim aktom) in skladno z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.

Pogrebno slovesnost organizira izvajalec pokopa skladno
z voljo umrlega in/ali naročnika pogreba.

3. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe 24-urne dežurne 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.

11. člen
Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo
nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.
V primeru pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem
krogu upravljavec pokopališča javnosti ne sme posredovati
podatkov o pogrebu, imenu in priimku pokojnika ter starosti
pokojnika, razen če to izrecno dovoli naročnik pogreba.

4. člen
Uporabniki storitev javne službe 24-urne dežurne službe
so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s
predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.
Uporabniki javne službe 24-urne dežurne službe imajo
pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
Uporabniki javne službe 24-urne dežurne službe so dolžni
plačati storitve javne službe.
5. člen
Javna služba 24-urne dežurne službe se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
– iz proračuna in
– iz drugih virov.
Cena storitev javne službe 24-urne dežurne službe se na
predlog izvajalca javne službe določi z aktom Občine Dolenjske
Toplice, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev
javne službe.
POKOPALIŠKA DEJAVNOST
6. člen
Pokopališka dejavnost, ki obsega upravljanje in urejanje
pokopališč in predstavlja izbirno lokalno gospodarsko javno
službo, se na območju Občine dolenjske Toplice izvaja s podelitvijo koncesije. Način opravljanja pokopališke dejavnosti
Občina Dolenjske Toplice uredi s posebnim odlokom (koncesijskim aktom) in skladno z zakonom, ki ureja gospodarske
javne službe.
7. člen
Pokopališka dejavnost se financira iz naslednjih virov:
– prihodkov od plačanih storitev,
– najemnin za grobove in za uporabo mrliške vežice,
– sredstva proračuna za vzdrževanje objektov, ki so javno
dobro v lasti občine,
– dotacij in donacij,
– drugih virov.
8. člen
Na območju Občine Dolenjske Toplice so naslednja pokopališča: Dolenjske Toplice, Gorenje Sušice, Kočevske Poljane,
Loška vas, Podturn pri Dolenjskih Toplicah in Soteska.
9. člen
Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata s pieteto
do pokojnih in njihovih svojcev.
NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI
10. člen
Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan
s tem odlokom.

12. člen
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.
13. člen
V primerih, ko se pogrebni sprevod izvaja na javni cesti,
mora izvajalec pogrebnih storitev zagotoviti pogoje za varno
pot po prometni površini.
14. člen
Pogrebna svečanost in pogrebni sprevod se opravita na
krajevno običajen način oziroma po željah naročnika.
15. člen
Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora
upravljavec pokopališča oziroma izvajalec pogreba grob zasuti,
z delom pa prične, ko se vsi udeleženci pogrebne slovesnosti
umaknejo iz okolice groba.
OSNOVNI OBSEG POGREBA
16. člen
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo
pokojnika, uporabo mrliške vežice, kjer je le-ta zagotovljena,
minimalno pogrebno slovesnost 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
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA
17. člen
Če je plačnik pogreba Občina Dolenjske Toplice, se pokop
opravi v osnovnem obsegu, in sicer z raztrosom pepela, ki se
opravi na prostoru določenem za raztros pepela.
Izjemoma se lahko opravi pokop z žaro v grob, pod pogojem, da najemnik grobne parcele poda soglasje za pokop
v grobno parcelo, ki jo ima v najemu, s tem da poravna tudi
razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom
žare v grob.
NAČIN IN ČAS POKOPA
18. člen
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča izvajalec pogrebne
dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina, kjer je
imel umrli zadnje stalno ali začasno prebivališče.
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.
Kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob
naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da
dovoljuje pokop.
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19. člen
Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih
ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu
z voljo pokojnika oziroma naročnika in na način, določen s tem
odlokom.
Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je
dovoljen le kot raztros pepela in po predhodnem soglasju, ki ga
izda Občina Dolenjske Toplice.
20. člen
Na območju Občine Dolenjske Toplice so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– klasični pokop s krsto,
– žarni pokop,
– raztros pepela.
Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in
tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
O načinu pokopa, času in načinu pogrebne dejavnosti se
dogovorita naročnik in izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
Izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti dogovor uskladi z upravljavcem pokopališča.
RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH,
KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE
21. člen
Na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do
pogreba v mrliški vežici v Dolenjskih Toplicah ali doma v hiši z
največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s
predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo.
OBRATOVANJE POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC
22. člen
Obratovalni čas pokopališč in mrliške vežice določa upravljavec pokopališča. Obratovalni čas upravljavec prilagodi potrebam pogreba in željam ter potrebam svojcev pokojnih.
OBSEG PRVE UREDITVE GROBA
23. 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 še postavitev začasnega nagrobnega obeležja
ter ureditev groba z nasadom in okvirjem.
Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno cvetje
odstraniti v roku 10 do 14 dni. Cvetje lahko na pisno zahtevo
naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.
VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
24. člen
Za vzdrževanje reda na pokopališčih so dolžni skrbeti:
– upravljalec pokopališča,
– najemniki grobov,
– obiskovalci pokopališča.
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na
pokopališču tako, da:
– zagotavlja red in čistočo na pokopališčih in neposredni
okolici,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register
sklenjenih pogodb,
– zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
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– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem
pogrebne dejavnosti,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– organizira in nadzira dela na pokopališču.
Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do
pokojnih.
Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno.
Na označevalni tabli na vhodu v pokopališča mora biti
označen naziv pokopališča in upravljavec pokopališča. Pokopališča so odprta neprekinjeno. Pokopališča, ki jih je možno zaklepati, lahko upravljavec zaklene, s tem da mora na
označevalni tabli označiti kdaj je pokopališče odprto. Območje
pokopališča ni varovano, prav tako niso varovane pogrebne
slovesnosti. Varovanje pogrebne slovesnosti oziroma premičnega premoženja grobnega polja lahko zagotovijo naročniki
pogrebne slovesnosti oziroma najemniki groba, o čemer morajo obvestiti vodjo pogrebne slovesnosti oziroma upravljavca
pokopališča. Območje pokopališča je lahko video nadzorovano
skladno z veljavno zakonodajo.
V primeru zasneženosti ali poledenelosti pokopališča, lahko upravljavec pokopališča zapre pokopališče, dokler ne uredi
in očisti dostopne poti. Hoja po neurejenih in nevzdrževanih
poteh je v teh situacijah na lastno odgovornost.
25. člen
Na pokopališčih v Občini Dolenjske Toplice ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, razgrajanje in hoja po
grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in
naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in v objekte na
območju pokopališča, razen če gre za pse, ki služijo človeku
kot vodniki;
– odtujevanje predmetov z grobov, pokopaliških prostorov
in objektov v območju pokopališča;
– v času napovedanih pogrebnih svečanosti opravljati
prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih
del, ki povzročajo hrup in/ali motijo obred.
Smeti, druge odpadke in odpadne sveče je treba odlagati
v za to namenjene zabojnike, ki so nameščeni na primernem
mestu na območju pokopališča. Gradbene odpadke, nastale ob
postavitvi, vzdrževanju in zamenjavi grobne opreme, je treba
takoj odpeljati z območja pokopališča.
Na pokopališčih ni dovoljena vožnja motornih in drugih
vozil, razen otroških vozičkov in invalidskih vozičkov.
Motorna in električna vozila na pokopališču lahko uporablja le upravljavec pokopališča in izvajalec pogrebnih storitev
za potrebe izvajanja storitev.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
če ravna v nasprotju s prejšnjimi odstavki.
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prejšnjimi
odstavki tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
420 eurov.
NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM
26. člen
Upravljavec pokopališča odda grobove v najem najemniku (nadaljnjem besedilu: najemnik groba) s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.
Najemna pogodba mora določati vsaj:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– tip groba, zaporedno številko in velikost groba,
– višino letne najemnine in način plačevanja,
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– obveznost najemnika glede urejanja groba,
– obveznosti upravljavca pokopališča glede urejanja pokopališča,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztrositev pepela na njegovo željo s pogodbo v najem
prostor za napis na skupnem spominskem obeležju, če so
izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
27. člen
Najemnik prostora za napis na skupnem spominskem
obeležju je lahko fizična ali pravna oseba. Najemnik je praviloma tisti, ki je poravnal stroške pokopa, po dogovoru pa lahko
tudi druga oseba.
28. člen
Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
Grobnina za grob se lahko plača tudi za več let naprej,
vendar največ za deset let.
Grobnina za prostor za posip pepela se plača enkratno
ob naročilu pogreba.
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, upoštevajo se tudi druga sredstva, namenjena
upravljanju pokopališč.
Višina grobnine se na predlog upravljavcev pokopališča
določi s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Dolenjske Toplice.
30. člen
Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za
grobove praviloma do 15. marca za tekoče leto.
Če najemnik groba v roku določenem na računu ne plača
grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po
izstavitvi opomina najemnik ne plača najemnine v roku petnajstih dni, poda upravljavec pokopališča v roku šestih mesecev
predlog za izvršbo na sodišče.
Upravljavec pokopališča izstavi račun za najem prostora
na skupnem spominskem obeležju ob sklenitvi najemne pogodbe.
31. člen
Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala,
mora ob prekinitvi najema sam na lastne stroške odstraniti vsa
nagrobna obeležja. Če najemnik tega ne naredi, jih mora na
stroške najemnika na odlagališče odpadkov odstraniti upravljavec pokopališča.
Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze in podobno.
Upravljavec pokopališča mora po prenehanju najemne
pogodbe za grob z žaro, žaro prenesti v anonimno skupno
grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros
pepela, če to naroči najemnik groba.
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 ob predhodnem soglasju upravljavca
pokopališča.
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje,
spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov
in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču v
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost,
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podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Pri tem je dolžan
zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti
pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina nagrobnega obeležja ne sme
presegati višine pokopališkega zidu na oddelku pokopališča,
kjer se grob nahaja.
Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da
te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje
upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh
oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec
te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika.
Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba ter
grobnicam, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni
spomeniki, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja le v soglasju z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne
dediščine.
Napis na skupnem spominskem obeležju z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela lahko
postavlja le upravljavec pokopališča.
ZVRSTI GROBOV
33. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope:
– žarni grob,
– enojni grob,
– dvojni grob,
– skupna grobišča,
– prostor za raztros pepela.
34. člen
Skupna grobišča so prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih nesrečah in drugih izrednih razmerah.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz klasičnih in žarnih grobov, če zanje ni podaljšana najemna pogodba, grobno polje pa se odda v najem novemu najemniku.
Na skupnih grobiščih je nagrobnik z imeni pokopanih ter
skupen urejen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
35. člen
Za anonimni pokop gre, kadar se ne opravi pogrebna svečanost in ne obeleži groba. Na prostoru za anonimne pokope
se lahko na željo pokojnika ali svojcev izvrši anonimni pokop
tudi tako, da se na tem prostoru raztrese pepel pokojnika. Upravljavec vodi posebno knjigo o anonimnih pokopih.
OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE
Dimenzije grobnih polj:
– klasični enojni grob 100 x 230 cm,
– klasični dvojni grob 200 x 230 cm,
– žarni grob 100 x 120 cm.
Globina klasičnih grobov je najmanj 180 cm.
Če je v isti jami predvidenih več zaporednih pokopov, je
lahko jama poglobljena največ do 3,20 m. Plast zemlje nad
zadnjo krsto pa mora biti najmanj 1,50 m.
Poti med posameznimi vrstami grobov morajo biti široke
najmanj 0,50 m.
Zemlja, ki se ob odprtju groba izkoplje, se odloži na
sosednji grob v montažno opažno konstrukcijo. Ob tem mora
izvajalec poskrbeti za varno zaščito sosednjih nagrobnikov.
V primeru poškodb nagrobnikov, mora lastnika nagrobnika
obvestiti najkasneje v 24 urah. V primeru, ko so na nagrobniku
vgrajena določena nagrobna obeležja (kipi, vaze, sveče …),
lahko izvajalec za čas postavitve zaščitnega opaža nagrobnik
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razstavi. Po odstranitvi montažnega opaža, mora izvajalec
vzpostaviti prvotno stanje.
MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE
36. 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.
POGREBNA PRISTOJBINA
37. člen
Občinski svet na predlog upravljavca pokopališča določi
pogrebno pristojbino, ki jo izvajalec pogreba plača upravljavcu
pokopališča.
RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA
GLEDE NA ENOJNI GROB
38. člen
Grobnina za žarni grob je enaka najemnini za enojni grob.
Grobnina za dvojne grobove je enaka najemnini za enojni
grob povišani za tretjino.
Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop
se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini štirikratnika
najemnine za enojni grob.
Grobnina prostora za napis na skupnem spominskem
obeležju se plača v enkratnem znesku v višini petkratnika najemnine za enojni grob ob sklenitvi najemne pogodbe.
OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV
39. člen
Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo več kot 1 m.
Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
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 odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 420 eurov.
40. člen
Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za
grob, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti vse spremembe. Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz groba,
to pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in
trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti
za vmesne prostore med svojimi 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.
Naročniki pogrebnih storitev morajo plačati stroške pogreba, vključno s stroški prve ureditve groba.
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.
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Izvajalci so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termine izvajanja drugih del, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku,
na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje
spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve).
Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališč 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 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim
ali četrtim ali petim odstavkom tega člena.
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 stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim ali petim
odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo
420 eurov.
OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ
41. člen
Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje, za katere
si pridobi sredstva iz drugih virov,
– oddaja mrliško vežico,
– oddaja grobove in prostore z napisno ploščo v najem in
vodi register sklenjenih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– izvaja prvo ureditev groba,
– postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih
pokopališč,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih
nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) in
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem
odlokom.
Storitve iz druge in četrte alineje prejšnjega odstavka tega
člena upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcem pogrebnih
storitev v skladu s cenikom, ki ga na predlog upravljavca pokopališča sprejme občinski svet.
Sprememba celostne podobe pokopališč je dovoljena le
ob predhodnem soglasju lastnika pokopališča.
PREPOVEDI
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 kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil
na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če
ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
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
tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 420 eurov.
43. člen
Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in
druga dela se ne sme opravljati v času zaprtja pokopališča, v
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času napovedane pogrebne svečanosti, ob nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra.
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.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom
tega člena.
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.
NADZOR
44. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Občina Dolenjske Toplice.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere
je predpisana globa, opravlja pristojni občinski inšpektorat in
redarstvo, pristojno na območju Občine Dolenjske Toplice (v
nadaljevanju: občinski inšpektorat).
45. 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 32. člena tega odloka, inšpektor občinskega
inšpektorata 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 32. člena tega odloka,
inšpektor občinskega inšpektorata z odločbo odredi odpravo
nepravilnosti.
KONČNE DOLOČBE
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
pokopališki in pogrebni dejavnosti, pogrebnih svečanostih, urejanju pokopališč in koncesijskemu aktu za podelitev koncesije v
Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 33/16) in Pravilnik
o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 59/16).
47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2021
Dolenjske Toplice, dne 13. oktobra 2021
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

3296.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvajanju gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Dolenjske Toplice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
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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, 60/17
– ZDMHS, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE,
49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Urani list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11
– ORZGJS40), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17
– odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl.) in 17. člena Statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski
svet Občine Dolenjske Toplice na 17. redni seji dne 13. 10.
2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o izvajanju gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Dolenjske Toplice
1. člen
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni list
RS, št. 16/14) – v nadaljevanju odlok, se spremeni 1. točka
prvega odstavka 4. člena tako, da se sedaj glasi:
»1. Komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo okolja.«
V prvem odstavku 4. člena se črtajo 6.–10. točka,
13.–18. točka in 20. točka.

glasi:

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 13. člena tako, da se sedaj

»Vključitev v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki je
obvezna za lastnike in najemnike ali upravljavce vsake stavbe,
ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali
začasno prebivališče. Enako velja tudi za počitniške hiše in
druge podobne gospodarske objekte ter objekte v katerih se
izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.«
3. člen
V odloku se črta četrta alineja prvega odstavka 25. člena.
4. člen
Spremeni se 31. člen odloka tako, da se sedaj glasi:
»Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta
pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri
prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati pogoje tega odloka. Izvajalec javne službe ravnanja z
odpadki je pooblaščen za izdajo mnenja v postopku priprave
prostorskih aktov občine skladno s predpisi o urejanju prostora
in izdaja pogoje in mnenja k dokumentaciji za gradnjo skladno
s predpisi, ki urejajo graditev.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 34. člena, tako da se glasi:
»(2) Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo ločene frakcije izključno v
zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.«
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6. člen
Spremeni se 35. člen odloka tako, da se sedaj glasi:
»Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso
komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode, ki
so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Prepovedano je pisati, risati ali barvati na zabojnike za
ločene frakcije ali posode, ki so namenjene za prepuščanje
komunalnih odpadkov, ter nanje lepiti plakate in obvestila.
Prepovedano je brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov in iz njih odnašati odložene komunalne odpadke ali komunalne odpadke odložene ob zabojnikih.
Prepovedano je samovoljno premikanje zabojnikov za
odlaganje odpadkov iz določene lokacije na drugo lokacijo.«
7. člen
Spremeni se 36. člen odloka tako, da se sedaj glasi:
»Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo oddati nevarne frakcije v zbirnem centru, ki take odpadke sprejema ali v
premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med
seboj,
– prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne
odpadke in druge ločene frakcije, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije,
– prepuščati odpadkov z vrtov v zabojnikih za ločene
frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh
odpadkov in
– prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v zabojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za
prepuščanje teh odpadkov.«
8. člen
V četrti alineji 37. člena se pred besedo pepel doda beseda: »vroč«.
Spremeni se sedma alineja 37. člena odloka tako, da se
sedaj glasi:
»odpadke z vrtov, razen zelenega vrtnega odpada v zabojnik za biološke odpadke,«
9. člen
Spremeni se 38. člen odloka tako, da se sedaj glasi:
»Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da
so pokrovi posod za odlaganje odpadkov zaprti. Odpadkov ne
smejo odlagati ob ali na posodah oziroma v posodah, ki niso
namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni
odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do
prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo
redno odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih pokrovih.«
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KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2021
Dolenjske Toplice, dne 13. oktobra 2021
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk

3297.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list
RS, št. 25/08) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 3/17 z dne 20. 1. 2017) je Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice na 17. seji dne 13. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice (Skupščinski dolenjski list,
št. 015-02/86 v nadaljevanju: odlok).
2. člen
V 2. členu odloka se seznamu ulic na območju naselja
Dolenjske Toplice doda zapis z zaporedno številko 14. Keltska
ulica.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Grafični prikaz ulic na območju naselja Dolenjske Toplice
je razviden iz Elaborata sprememb uličnega sistema, in je kot
priloga sestavni del tega odloka ter se hrani v občinski upravi
Občine Dolenjske Toplice.
4. člen
Stroške zamenjave osebnih dokumentov, tablic s hišno
številko, sedežev gospodarskih družb in vse druge morebitne
stroške, ki bodo nastali kot posledica tega odloka, nosi lastnik
stavbe, ki se nahaja na območju nove ulice. Stroški za označitev ulice bremenijo proračun Občine Dolenjske Toplice.

10. člen
V drugem odstavku 39. člena odloka, se pred piko doda
besedna zveza »skladno s predpisi.«.

5. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, po uveljavitvi
tega odloka, evidentira podatke o spremembah uličnega sistema v registru prostorskih enot.

11. člen
Na koncu drugega odstavka 42. člena odloka se pred piko
doda besedilo »in predpisom, ki ureja varstvo okolja«.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem
glasilu Občine Dolenjske Toplice.

12. člen
Spremeni se 54. člen odloka tako, da sedaj glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski inšpektorat.
Izvajalec javne službe je dolžan občinskemu inšpektoratu
nuditi asistenco pri izvedbi nadzora.«

Št. 032-16/2021
Dolenjske Toplice, dne 13. oktobra 2021
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk
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DRAVOGRAD
3298.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1;
Uradni list RS, št. 110/02 … in 62/10) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Dravograd na 34. seji dne
2. 9. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
Na nepremičnini parc. št. 381/4 – cesta v izmeri 132 m2,
vpisana pri vl. št. 279, k.o. 828 – Črneče, katere lastnik do celote je javno dobro Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd se ukine status grajenega javnega dobra. Po ukinitvi statusa javnega dobra to zemljišče postane last Občine Dravograd.
Št. 032-0004/2006-41-34
Dravograd, dne 2. septembra 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

GORENJA VAS - POLJANE
3299.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane
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Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 247. člena v zvezi z 245. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15
in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na
16. redni seji 7. oktobra 2021 sprejel

SKLEP
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 2072/22, 2072/24, 2050/8, 2050/6, 2050/2,
2053/4, 2053/6, 2049/1, 2049/3, 2049/5, 2052/22, 2052/23,
2052/25, 2051, 2052/26, 2052/28, 2052/16, 2092/4 in 2092/5
k.o. Hotavlje,
– parc. št. 1411/7 in 1411/3 k.o. Gorenja vas.
2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Gorenja vas - Poljane, matična številka:
5883261000, do 1/1.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa občinska uprava Občine Gorenja vas - Poljane izda ugotovitveno odločbo o odvzemu statusa
grajenega javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega
sklepa.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet
Občine Gorenja vas - Poljane na 16. redni seji 7. oktobra 2021
sprejel

4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska
uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa, v zemljiški knjigi
izbriše zaznambo o javnem dobrem.

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih
Občine Gorenja vas - Poljane

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

1. člen
V Odloku o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 12/06) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:

Št. 478-014/2021-8
Gorenja vas, dne 7. oktobra 2021
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež

»14. člen
Vsako leto se lahko praviloma podeli največ eno zlato
priznanje, največ dve srebrni priznanji in največ tri bronasta
priznanja.«
2. člen
V drugem odstavku 21. člena se za tretjo alinejo pika nadomesti z vejico in doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– pisno soglasje z osebnimi podatki predlaganega prejemnika priznanja.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 094-003/2021-2
Gorenja vas, dne 7. oktobra 2021
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež

KRANJ
3301.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja KR SA 4
(Kolodvor)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v
povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)
(Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 01/17, 16/17, 30/17 – UPB) je
Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. redni seji dne 29. 9.
2021 sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 74/14, 9/16, 63/16, 42/17, 63/17, 1/18, 23/18, 41/18, 76/19)
(v nadaljevanju: OPN MOK) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja KR SA 4 (v nadaljevanju
OPPN).
(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi območji,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanja narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– faznost izvedbe in druge pogoje za izvajanje prostorskih
ureditev,
– dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in
tehničnih rešitev.
(3) OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o.,
pod številko projekta P150170, v juniju 2021.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
(1) S tem OPPN se načrtuje celovita prenova in odstranitev nekaterih obstoječih stavb ter umestitev novih stavb. Na
južnem, vstopnem delu območja je predvidena nova poslovna
stavba, ki bo označevala vstop na območje javnega prometnega terminala v zaledju, izven območja OPPN. Osrednji in
severni del območja je namenjen sklopu predvsem skladiščno-poslovnih stavb. Hkrati je predvidena prenova pripadajočih
zunanjih ureditev ter prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske in druge infrastrukture.
(2) Namen OPPN je omogočiti nadaljnji prostorski razvoj
območja v smislu sodobne in fleksibilne poslovne in logistične
cone, ki bo omogočala izpolnjevanje razvojnih potreb poslovnih
subjektov, ki že delujejo na območju, in tudi umeščanje novih
kompatibilnih dejavnosti.
(3) Odlok določa celovito prostorsko ureditev območja
OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za odstranitev
obstoječih objektov, pogoje za posege na obstoječih objektih,
pogoje za urejanje utrjenih in zelenih površin ter pogoje za
gradnjo prometne, energetske, komunalne, telekomunikacijske
in druge infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in
grafični del.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora:
1.1 Izsek iz kartografskega dela OPN Mestne
Občine Kranj
M 1:2000
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2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja:
2.1 Lega prostorske ureditve na širšem območju s prikazom vplivov in povezav
M 1:2000
3. Načrt območja z načrtom parcelacije:
3.1 Geodetski načrt s prikazom območja
OPPN
M 1:1000
3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom
javnega dobra
M 1:1000
4. Načrt prostorske ureditve
4.1 Zazidalna (ureditvena) situacija – faza 1
M 1:500
4.2 Zazidalna (ureditvena) situacija – faza 2
M 1:500
4.3 Prometno-tehnična situacija – faza 1
M 1:500
4.4 Prometno-tehnična situacija – faza 2
M 1:500
4.5 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
– faza 1
M 1:500
4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
– faza 2
M 1:500
4.7 Prikaz varstvenih območij in varstvo pred
požarom
M 1:500
(3) OPPN ima naslednje priloge:
– izvleček iz OPN Mestne Občine Kranj,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– povzetek za javnost.
II. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Skladno s Sklepom o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja
KR SA 4 (Kolodvor) (Uradni list RS, št. 28/18) je za enoto
urejanja prostora (EUP) KR SA 4 predviden sprejem OPPN za
vzhodni del EUP.
(2) Območje EU KR SA 4 zajema potniško železniško
postajo s tirnimi napravami in spremljajočimi objekti železniške
infrastrukture, kompleks skladiščno poslovnih objektov Kolodvor, nekaj objektov s stanovanjsko, gostinsko ter izobraževalno
dejavnostjo ter kulturni center SubArt.
(3) Območje OPPN zajema le del EUP KR SA 4 (vzhodni
in osrednji del), in sicer zemljišča s parcelnimi številkami (stanje
GURS, november 2020): 1137/2, 1197/5, 1198/1, 1194, 1195,
1196, 1197/2, 1197/4, 1199, 1240/1, 1240/2, 1241, 1248/4,
1248/5, 1248/6, 1248/7, 1248/8, 1253/1, 1257/65, 1257/86,
1257/87, 1257/88, 1275, 1282, vse v k.o. Kranj (2100) in meri
približno 4,0 ha.
(4) Površina območja OPPN meri cca 4,0 ha.
(5) Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven
ureditvenega območja, na katera segajo priključki na obstoječa
infrastrukturna omrežja, zato je poleg navedenih zemljišč v
območje posegov izven ureditvenega območja OPPN možno
dodati tudi druge parcelne številke, v kolikor se v postopku
priprave projektne dokumentacije za navezave na obstoječa
infrastrukturna omrežja, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to izkaže za potrebno.
(6) Celotno območje OPPN KR SA 4 je razdeljeno na štiri
ureditvene enote (UE):
– UE 1: površine nestanovanjskih stavb s spremljajočim
programom,
– UE 2: površine stanovanjske stavbe, ki se ohranja,
– UE C1: površine občinskih cest,
– UE C2: površine državne ceste.
(7) Ureditveni enoti UE 1 in UE C2 sta v 1. in 2. fazi urejanja območja različni.
(8) Meje območja OPPN in območij ureditvenih enot so
določene v grafičnih načrtih »3.1 Geodetski načrt s prikazom
območja OPPN« in »3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra«.
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III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja na zahodnem delu mesta
Kranj, ob območju železniške postaje Kranj. Območje OPPN
je v celoti pozidano in v naravi predstavlja preplet različnih dejavnosti in rab. V osrednjem delu se nahaja obstoječi poslovno
skladiščni kompleks Kolodvor. Na južnem delu so tri manjše
stavbe (stanovanjska stavba, gostinska stavba in poslovna
stavba). Območje OPPN na severni strani meji na strnjeno
pozidavo pretežno mešane rabe (gostinska, poslovna raba in
stanovanjska raba), na vzhodni strani poteka državna cesta
Kidričeva–Iskra (R2-412 Kranj), na južni strani križišče K1
'Železniška postaja' in na zahodni strani območje železniške
postaje Kranj s pripadajočimi tiri in servisnim območjem v
upravljanju Slovenskih železnic.
(2) Območje se programsko deli na vstopno območje, z
objekti pretežno javnega značaja in na notranje območje, kjer
je poslovno skladiščni kompleks Kolodvor.
(3) Predvidena prostorska ureditev obsega temeljito prenovo vstopnega območja, ki vključuje odstranitev obstoječih
in gradnjo nove, svojstveno oblikovane stavbe s poslovno,
trgovsko in gostinsko namembnostjo. V notranjem območju je
predvidena prenova obstoječih objektov, predvsem višinska
uskladitev in oblikovno poenotenje. V 2. fazi so dopustne manjše dodatne pozidave zemljišč.
(4) Na območju OPPN se nahaja naslednja enota kulturne dediščine: arheološka dediščina: Nekropola ob Savi (EŠD:
5541). Na območju arheološke dediščine so bile izvedene geofizikalne raziskave na odprtih površinah, na podlagi rezultatov
izvedenih raziskav je na območju novogradenj najpozneje do
izdaje kulturno varstvenega soglasja potrebna izvedba dodatnih predhodni arheoloških raziskav z namenom natančnejše
določitve vsebine in sestave najdišča.
(5) V neposredni bližini OPPN in v območju vpliva se nahaja kulturni spomenik: profana stavbna dediščina – Železniška
postaja (EŠD: 26567). Za zagotavljanje ustreznega varstva je
bila izdelana Urbanistična strokovna podlaga za celotno območje EUP KR SA 4, ki podaja celostno rešitev urejanja območja
in je povzeta tudi v OPPN.
(6) Območje OPPN na vzhodnem delu meji na območje z
naravovarstvenim statusom: naravna vrednota: Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč (ev. št. 2762). Posegi na zemljišča z naravovarstvenim statusom niso predvideni. Ob južni meji EUP KR SA 4 se nahaja jama Tular (naravna
vrednota ident. št. 40369), ki je preurejena v jamski laboratorij.
(7) Vodotok Sava se nahaja izven območja OPPN, in
sicer na vzhodnem robu. V priobalnem pasu, ki znaša 15 m od
meje vodnega zemljišča, se nahaja državna cesta in obstoječe
stavbe.
(8) Območje OPPN je na cestno omrežje Kranja navezano preko občinske lokalne ceste LK186591, ki se na jugu
preko križišča K1 'Železniška postaja' priključuje na državno
cesto. Lokalna cesta se proti zahodu nadaljuje do železniške
postaje Kranj, pred železniškimi tiri se nanjo priključuje javna
pot (JP 686123), ki predstavlja priključno cesto do poslovno
skladiščnega kompleksa Kolodvor. Na severo-vzhodnem delu
je iz internega dela poslovno skladiščnega kompleksa Kolodvor urejen izvoz za tovorna vozila. Interne prometne površine
se preoblikuje tako, da tovorna vozila uvažajo neposredno na
ustrezni vozni pas državne ceste, brez poseganja na nasprotni
vozni pas.
(9) Zaradi predvidene ureditve avtobusnega terminala
na zahodnem delu EUP KR SA 4 (izven območja OPPN) je
predvidno preoblikovanje cestnega omrežja. V 1. fazi OPPN je
predvidena ureditev lokalne ceste od križišča K1 'Železniška
postaja' do novega avtobusnega terminala. Uredita se obojestranska pločnika s kolesarsko stezo. Hkrati se preuredi tudi
priključek javne poti, ki napaja skladiščno poslovni kompleks
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Kolodvor. Tudi na tem odseku se uredi obojestranski pločnik.
V 2. fazi OPPN se avtobusni terminal poveže z rekonstruiranim
križiščem K3 'Aquasava' na severu. Obstoječe montažno križišče K3 'Aquasava' se rekonstruira in razširi s četrtim krakom,
ki vodi iz državne ceste na območje avtobusne in železniške
postaje. Hkrati se ukine izvoz na Kolodvorsko cesto z internega
poslovno skladiščnega kompleksa Kolodvor.
(10) Območje OPPN je komunalno opremljeno. Za potrebe novih ureditev na območju OPPN bo potrebna izgradnja
predvsem interne infrastrukture najmanj v obsegu, da bo omogočeno obratovanje objektov.
(11) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so prikazani
v grafičnem načrtu »2.1 Lega prostorske ureditve na širšem
območju s prikazom vplivov in povezav«.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
6. člen
(vrste dopustnih gradenj)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– gradnje novih objektov (tudi dozidave in nadzidave v
okviru dopustnih kapacitet in gabaritov),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov,
– spremembe namembnosti (v okviru dopustnih dejavnosti),
– vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist,
– gradnja in urejanje zunanjih zelenih in utrjenih površin,
– gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske in druge
infrastrukture ter
– utrjevanje, sanacija in izravnava zemljišč.
7. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
(1) Območje OPPN je namenjeno prepletu poslovnih,
skladiščnih, trgovskih, storitvenih, kulturnih in gostinskih dejavnostim. Na območju se sme zagotavljati tudi dejavnosti za
promet (predvsem mirujoči promet).
(2) V ureditveni enoti UE 1 so v vseh obstoječih in predvidenih objektih dopustne vse naslednje vrste objektov glede
na namen:
– stavbe namenjene obrtnim, proizvodnim, skladiščnim,
prometnim, trgovskim, poslovnim in servisnim dejavnostim,
– stavbe ali deli stavb s spremljajočimi dejavnostmi: storitve, zdravstvene dejavnosti (samo ambulante, laboratoriji, optiki, zobozdravstvo ipd. do največ deset zaposlenih v posamezni
enoti in do največ 20 % BTP objekta), izobraževanje, kulturne
dejavnosti, gostilne, restavracije in točilnice, nastanitve, garažne stavbe, zaklonišča in parkirišča.
(3) V ureditveni enoti UE 2 se ohranja obstoječa raba in
vrsta objekta, v primeru odstranitve stavbe so dopustne enake
dejavnosti in vrste objektov kot v UE 1.
(4) V ureditveni enoti UE C1 in UE C2 gradnja stavb ni
dopustna.
(5) Na celotnem območju OPPN je dopustna tudi gradnja
novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječih objektov in
naprav komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture.
8. člen
(opis načrtovanih rešitev po posameznih ureditvenih enotah)
Zazidalna zasnova:
(1) Območje OPPN je pretežno že pozidano, na večjem
delu prostih površin so urejene površine za prometne dostope,
manipulacijo in mirujoči promet. Predvidene so predvsem nadzidave obstoječih stavb, nove pozidave predstavljajo majhen
del območja.
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(2) Prenova bo predvidoma potekala v dveh fazah. Skladno s potekom gradnje bodo urejene tudi pripadajoče zunanje
ureditve ter prometna, komunalna, energetska, telekomunikacijska in druga infrastruktura.
Ureditvena enota UE 1:
(3) Obravnavano območje je z obstoječo občinsko prometnico (JP 686123) razdeljeno na vstopno območje in notranje
območje.
(4) Na vstopnem območju se v 1. fazi ohranja in nadgrajuje obstoječa zasnova, ki sestoji iz:
– objekt A: obstoječa stavba namenjena storitveni, poslovni in izobraževalni dejavnosti. Dopustne so vse gradnje razen
novogradenj, ki so definirane v prvi alineji 1. točke 6. člena.
– objekt 1: obstoječa stavba namenjena gostinski dejavnosti z nastanitvijo. Dopustne so vse gradnje razen novogradenj, ki so definirane v prvi alineji 1. točke 6. člena.
– ostale površine so namenjene ureditvi dostopov, manipulacijskih površin, mirujočemu prometu ter ureditvi zelenih
površin.
(5) V vstopnem območju se v 2. fazi predvidi odstranitev
objektov A in 1 in umestitev nove stavbe H.
– objekt H: predvidena stavba bo namenjena večjemu
obsegu dejavnosti in bo zaznamovala celotno območje urejanja. Stavba se umešča znotraj določenih gradbenih mej (GM).
Zaradi vizualno izpostavljene lokacije je dopustna posebno
oblikovana stavba, ki odstopa od ostalih na območju UE 1.
Ob začetku načrtovanja stavbe je potrebno izdelati variante
rešitve ter izbrati ustrezno rešitev. Višina stavbe je lahko enaka
višini objektov C1, C2, C3 in D ter na delu tudi višja, in sicer do
nadmorske višine vrha konglomerata, na katerem stoji mestno
jedro (cca 379,5 m n.v.).
(6) V notranjem območju je v 1. fazi predvidena celovita
prenova in dozidava obstoječih stavb. Nadgrajuje se obstoječa
zasnova, ki sestoji iz:
– objekt B: obstoječa stavba namenjena skladiščni dejavnosti. Stavba se ohranja znotraj gradbenih mej (GM). Povečanje gabaritov v vertikalni smeri (prizidava - nadzidava) največ
do višine objekta D (376,12 m.n.v.) je dopustno za potrebe
logističnega oziroma tehnološkega procesa, kar mora biti obrazloženo v projektni dokumentaciji. V primeru, da se obstoječi
objekt B odstrani, je potrebno za umestitev novega objekta v
prostor izdelati urbanistično preveritev, v kateri se ugotavlja
sprejemljivost predlagane gradnje. Urbanistično preveritev potrdi Mestna občina Kranj.
– objekt C: obstoječa stavba namenjena predvsem storitveni in poslovni dejavnosti. Stavba se ohranja znotraj gradbenih mej (GM). Povečanje gabaritov v vertikalni smeri (prizidava
- nadzidava) je dopustno do višine objekta D (376,12 m.n.v.).
Stavba C je razdeljena na 3 segmente: C1, C2 in C3.
– objekt D: obstoječa stavba namenjena predvsem poslovni dejavnosti. Stavba se ohranja znotraj gradbenih mej
(GM).
– objekt E: obstoječa stavba namenjena skladiščni dejavnosti. Stavba se ohranja znotraj gradbenih mej (GM). Povečanje gabaritov v vertikalni smeri (prizidava – nadzidava) je
dopustno do višine objekta D (376,12 m.n.v.).
– objekt F: obstoječa stavba namenjena skladiščni dejavnosti. Stavbo je dopustno prizidati znotraj določenih gradbenih
mej (GM). Povečanje gabaritov v vertikalni smeri (prizidava nadzidava) je dopustno do višine 369,0 m.n.v.
– objekt 3: obstoječa plinska postaja. Objekt je dopustno
povečati skladno s potrebami, ki morajo biti strokovno utemeljene.
– ostale površine so namenjene ureditvi dostopov, manipulacijskih površin, mirujočemu prometu ter ureditvi zelenih
površin.
(7) V notranjem območju se v 2. fazi predvidi umestitev
nove stavbe G in I ter odstranitev objektov F. Severni del območja UE 1 se preoblikuje skladno s povečanjem UE C1 zaradi
rekonstrukcije krožnega križišča K3 'Aquasava'.
– objekt G: predvidena stavba bo namenjena večjemu
obsegu dejavnosti. Stavba se umešča znotraj določenih grad-
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benih mej (GM). Najvišja višina stavbe je lahko enaka višini
objekta B.
– objekt I: predvidena stavba bo namenjena predvsem
skladiščni dejavnosti. Stavba se umešča znotraj določenih
gradbenih mej (GM) po odstranitvi stavb F. GM objekta I se
na severni in zahodni strani po izvedbi predvidenih prometnih
ureditev (rekonstrukcija krožnega križišča K3 'Aquasava) in
povezovalne ceste do avtobusnega terminala in železniške
postaje) prilagodi izvedenemu stanju. GM se lahko premakne
tako, da je od meje med UE C1 in UE 1 odmaknjena minimalno 5 m. Najvišja višina stavbe je lahko enaka višini objekta D
(376,12 m.n.v.). Stavba I se lahko poveže z obstoječo stavbo
E na južni strani.
– ostale površine so namenjene ureditvi dostopov, manipulacijskih površin, mirujočemu prometu ter ureditvi zelenih
površin.
Ureditvena enota UE 2:
(6) V ureditveni enoti UE 2 se ohranja objekt 2: stanovanjska stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. V primeru
odstranitve stavbe se območje priključi UE 1.
Ureditvena enota UE C1:
(7) Obravnavano območje obsega dostopno cesto
LC 186591 in javno pot JP 686123. Dostopna cesta poteka na
jugu od obstoječega križišča z regionalno cesto R2-412/0359
do tira 10 ob vstopu na območje železniške postaje na zahodu.
Javna pot predstavlja priključek do stavb in ureditev znotraj
OPPN.
(8) Ob dostopni cesti se obojestransko uredita pločnika in
obojestranski drevored. Predvidena je prenova vozišča in talnih
oznak. Ob priključku se predvidita obojestranska pločnika in
enostranski drevored.
Ureditvena enota UE C2:
(9) Obravnavano območje obsega regionalno cesto
R2-412 od križišča K1 'Železniška postaja' do montažnega
krožnega križišča K3 'Aquasava'.
(10) Na območju križišča K1 'Železniška postaja' se uredijo kolesarske površine, skladno s projektom Ureditev površin za
kolesarje med križiščem R2-214/059 in 0210 ter LC183422 prek
mostu čez Savo (K28), IZN, Gorenjska gradbena družba d.d,
datum februar 2020, št. P-06.2/20 – nadaljevanju IZN površine
za kolesarje. Obstoječe montažno krožno križišče K3 'Aquasava' se v 2. fazi rekonstruira in razširi s četrtim krakom, ki vodi
z državne ceste na območje predvidene avtobusne in železniške postaje, skladno s projektom Prometna ureditev območja
KR SA 4 (Železniška postaja Kranj), IDR, CE Design, datum
oktober 2019, št. projekta P-381/19, št. načrta N-381/19-C – v
nadaljevanju IDR železniška postaja. Hkrati se ukine priključek
(izvoz) na Kolodvorsko cesto z notranjega območja UE 1.
9. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Urbanistično in arhitekturno oblikovanje celotnega
območja OPPN mora biti usklajeno z izjemo stavbe H, ki se
oblikuje kot svojstvena stavba in lahko odstopa od oblikovanja
preostalega območja.
(2) Za oblikovanje stavbe H je potrebno izdelati variante
rešitve nove stavbe ter izbrano rešitev utemeljiti z vrednotenjem variant.
(3) Objekti naj bodo oblikovani po enotnih oblikovalskih
izhodiščih, tako glede izbora materialov fasad, okenskih in
vratnih odprtin, z upoštevanjem tehnoloških značilnosti posamezne dejavnosti.
(4) Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in
obdelave, praviloma zaključene s fasadnim vencem.
(5) Dovoljujejo se arhitekturni poudarki in nadstreški, ki
morajo biti oblikovani v skladu z zunanjo podobo stavbe in
okolice. Arhitekturno oblikovanje večjih stavbnih mas mora biti
na fasadi členjeno z vertikalnimi slopi.
(6) Izbor kritin in barva kritin morata biti načeloma enotna,
svetleči in bleščeči materiali niso dopustni. Dopustna je izvedba
ozelenjenih streh.
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(7) Na strehah objektov je dopustno postavljati sončne
zbiralnike ali sončne celice (fotovoltaika), vendar naj bodo ti
umeščeni zadržano in z upoštevanjem vpliva na podobo območja in širše okolice. Pri ravnih strehah morajo biti ti sistemi od
venca odmaknjeni najmanj za višino modulov, ki se nameščajo.
(8) Dopustne so izvedbe zaprtih dostopov na streho
vključno z vertikalnimi komunikacijami, ki ne štejejo kot samostojna etaža.
(9) Vse stavbe morajo biti načrtovane v skladu s predpisi
o mehanski odpornosti in stabilnosti, požarni varnosti v stavbah, o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah in
ostalimi bistvenimi zahtevami za graditev stavb ter veljavno
zakonodajo.
(10) Za vse objekte v javni rabi je potrebno zagotoviti
neovirano uporabo in gibanje funkcionalno oviranim osebam,
tako zunaj kot znotraj objekta.
10. člen
(lega objektov na zemljišču)
(1) Znotraj UE 1 so z gradbenimi mejami določene površine za razvoj objektov, znotraj katerih se lahko umešča eno
ali več stavb.
(2) Izven površin za razvoj objektov se umeščajo prometne, manipulativne površine in zelene površine, infrastruktura
ter nezahtevni in enostavni objekti. Navedene ureditve in objekti so dopustni tudi znotraj površin za razvoj objektov.
(3) Gradbena meja (GM) je črta, ki je stavbe ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene
v notranjost površin za razvoj objektov.
(4) Izven okvirov gradbenih mej je možna podzemna
izraba (gradnja kletnih etaž), vključno s klančinami v kletne
etaže, napušči, konzolnimi nadstreški ter samostojnimi nadstrešnicami, vratarnicami, tehnološkimi napravami za gašenje
in požarnimi stopnišči, pod pogojem, da se ne posega v trase
interventnih poti ter v trase komunalnih vodov in v druga območja varovanj oziroma so za take primere pridobljena mnenja
upravljavcev.
(5) Na obstoječih stavbah, ki se nahajajo izven površin za
razvoj objektov, so v okviru obstoječih gabaritov dopustni vsi
posegi iz 6. člena OPPN razen dozidave in nadzidave.
(6) Odmiki med novimi in obstoječimi stavbami morajo biti
taki, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni,
sanitarni in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje in raba
objektov v okviru parcele objekta.
(7) Podzemni deli stavb, ki so v celoti vkopani, morajo biti
od parcelnih mej ali od cestnega telesa javnih kategoriziranih
in nekategoriziranih cest oddaljeni najmanj 2,0 m, za manjše
odmike je potrebno pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljišč upravljavca cest.
(8) V primeru gradnje izven gradbene meje mora minimalni odmik od meje sosednjih zemljišč za enostavne in nezahtevne objekte znašati toliko, da ni motena sosednja posest
in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele,
vendar ne manj kot 1,5 m.
(9) Omrežja gospodarske javne infrastrukture ter druge
prometne, manipulacijske, parkirne in podobne utrjene površine ter igrišča se lahko, brez soglasja lastnikov sosednjih
zemljišč, gradi do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da
se z gradnjo ne posega v sosednje zemljišče in da je možno
vzdrževanje in raba objektov in naprav.
11. člen
(gabariti objektov)
(1) Maksimalni tlorisni gabariti stavb so opredeljeni z
velikostjo ureditvene enote, gradbenimi mejami in z obveznostjo zagotavljanja zadostnih površin za mirujoči promet in
manipulacijo.
(2) Tlorisni gabariti stavb so poljubni in so podrejeni funkciji in tehnologiji za posamezne vrste stavb.
(3) Maksimalni višinski gabariti stavb so opredeljeni v
8. členu. Znotraj dopustnih višin stavb je dopustna izvedba
poljubnega števila etaž.
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(4) Glede na geomehanske in geološko hidrotehnične
pogoje ter racionalnost izgradnje je na celotnem območju dovoljena gradnja več kletnih etaž.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Višinske kote zunanjih ureditev objektov morajo biti
prilagojene kotam dostopnih cest v območju in kotam okoliškega terena.
(2) Višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti
s travnatimi brežinami. Izjemoma se višinske razlike lahko
premostijo z opornimi zidovi do višine 1,5 m. Oporni zidovi
morajo biti praviloma obdelani z naravnimi materiali, lahko so
kombinirani (naravni in umetni materiali – beton), v primeru, da
so iz umetnih materialov, morajo biti ozelenjeni.
(3) Ob dostopni cesti je potrebno urediti obojestranski
drevored. Del drevoreda ob dostopni cesti in ob priključku
javne poti, ki sta predvidena ob stavbi H, je potrebno urediti
najkasneje do začetka uporabe stavbe H.
(4) V kolikor bo na območju potrebno odstraniti obstoječa
drevesa, je znotraj ureditvene enote odstranjena drevesa potrebno nadomestiti z enakim številom dreves.
(5) Dopustno je ograjevanje parcel z ograjami, ki je značilna za območje. Praviloma se uporabljajo žične in kovinske
ograje. Za varovalne ograje naj se uporabljajo prosojne ograje
nevpadljivih barv.
(6) Ograje in podporni zidovi (razen ob cestah) se lahko
postavijo do meje sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z
gradnjo ne posega v sosednje zemljišče. Ograje in podporni
zidovi se lahko gradijo tudi na meji parcele, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem medsebojno pisno sporazumejo.
Za postavitev ograj in podpornih zidov ob javnih kategoriziranih
in nekategoriziranih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, s katerim ti določijo ustrezne odmike in višine, tako da
ograje in podporni zidovi ne ovirajo preglednosti na cestah in
vzdrževanje cest. Ograje in podporni zidovi morajo biti od cestnega telesa oddaljene najmanj 1,0 m. Manjši odmik od 1,0 m
je dopusten za obstoječe ograje, za nove ograje pa odmik lahko
v svojem soglasju, na podlagi kategorizacije ceste, obstoječega
cestnega profila (izveden pločnik, že rekonstruirana cesta) in
preglednosti ceste, dovoli upravljavec ceste.
(7) Med javno cesto in ograjo, pri uvozu na parcelo,
namenjeni gradnji, je potrebno zagotoviti najmanj 5,0 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi. Manjši odmik od
predpisanega je možen od mestnih in krajevnih cest ter javnih
poti in ga določi upravljavec ceste na podlagi kategorizacije in
preglednosti ceste.
(8) Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti
cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika.
(9) Morebitno postavitev ograj, zasaditev ipd. v varovalnem pasu državne ceste je treba predhodno uskladiti z
upravljavcem državne ceste in pridobiti njegovo mnenje. Pri
načrtovanju je med drugim treba upoštevati, da morajo biti
ograje, zasaditev ipd. ob državni cesti postavljene izven pasu
za postavitev prometne signalizacije in opreme ter izven pregledne berme in preglednostih trikotnikov.
(10) Na celotnem območju OPPN, razen v varovalnem
pasu državne ceste, je ob upoštevanju veljavnega občinskega
odloka o oglaševanju dopustno umeščanje objektov za oglaševanje. Za umeščanje objektov za oglaševanje v varovalnem
pasu državne ceste (znotraj naselja) je potrebno pridobiti mnenje upravljavca ceste. Oglaševanje naj se izvaja na osnovi
enotnega koncepta.
(11) Osvetlitev zunanjih površin ob stavbah mora biti
izvedena v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
(12) Glavni dostopi do objektov v javni rabi, primarne peš
površine ter vse javne površine morajo biti urejeni tako, da so
uporabni tudi za funkcionalno ovirane uporabnike.
(13) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem načrtu »4.1 Zazidalna (ureditvena) situacija – faza 1« in
»4.2 Zazidalna (ureditvena) situacija – faza 2«.
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(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Na celotnem območju OPPN, razen na površinah namenjenih dovozom, dostopom, intervencijskim potem in prometni
infrastrukturi, je dovoljeno postavljati ali urediti naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
– pomožni cestni objekti,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in
daljinskega ogrevanja,
– kolesarske, peš, gozdne in podobne poti,
– pomožni komunalni objekti, merilne in regulacijske postaje ter ekološki otoki,
– montažni šotori in skladišča nenevarnih snovi (do velikost 200,00 m² BTP in najdlje za 3 leta),
– garaže, nadstreški, vetrolovi,
– grajena urbana oprema,
– pomožni objekti v javni rabo,
– ograje,
– podporni zid,
– rezervoarji,
– samostojna parkirišča,
– objekti za oglaševanje,
– pomožni objekti namenjeni varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
V. NAČRT PARCELACIJE
14. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje OPPN je razdeljeno na več ureditvenih enot
(UE 1, 2, C1, C2), ki predstavljajo podlago za predvideno parcelacijo zemljišč.
(2) Ureditveni enoti UE 1 in UE C1 se razlikujeta v 1. in
2. fazi OPPN. V 2. fazi se UE C1 poveča za območje rekonstruiranega križišča K3 'Aquasava', medtem ko se UE 1 zmanjša
in razdeli na 2 dela. Meja območij UE 1 in UE C1 se prilagodi
izvedenemu stanju prometne infrastrukture.
(3) Ureditvena enota UE 1 se lahko deli na več parcel za
gradnjo, ki se jih določi ob izdelavi dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja za predvidene stavbe in ureditve. Ne
glede na določila tega člena je dopustna parcelacija za potrebe
objektov gospodarske javne infrastrukture (ceste, transformatorske postaje, črpališča ipd.).
(4) Mejne točke novih ureditvenih enot so opredeljene
po koordinatnem sistemu D96/TM (ETRS) in so razvidne iz
grafičnega dela OPPN.
(5) Parcelacija je določena v grafičnem načrtu »3.2 Načrt
parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra«.
15. člen
(javne površine)
(1) Površine, namenjene za javno dobro, obsegajo parcele namenjene javnim prometnim površinam, ki se uredijo
skladno z IZN površine za kolesarje in IDR Železniška postaja.
(2) Površine, namenjene za javno dobro, so določene v
grafičnem načrtu »3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom
javnega dobra«.
VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
16. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture:
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– obveznost priključevanja velja za cestno, vodovodno,
kanalizacijsko ter elektroenergetsko omrežje;
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječo
in predvideno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
infrastrukturno omrežje po pogojih posameznih upravljavcev
komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov;
– upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav;
– vsi primarni in sekundarni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da
je omogočeno njihovo vzdrževanje;
– kadar potek po javnih površinah ni mogoč, mora lastnik
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih
komunalnih naprav in energetske infrastrukture na svojem zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
naprav ter objektov mora potekati usklajeno;
– obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
infrastrukturo je dopustno odstranjevati, zaščititi, prestavljati,
obnavljati, dograjevati in ji povečevati zmogljivosti v skladu s
prostorskimi in okoljskimi možnostmi;
– morebitne potrebne prestavitve in zaščite obstoječih
komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav je treba
projektno obdelati in izvesti v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.
(2) Za energetsko oskrbo objektov je dopustna tudi izraba
obnovljivih virov energije (biomasa, energija sončnega sevanja,
vodne črpalke ipd.), v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
V kolikor stavbe zagotavljajo lastne obnovljive vire energije,
priključitev na energetsko omrežje ni obvezna.
(3) Kadar novo javno komunalno opremo gradi investitor,
ki ni občina, mora biti med investitorjem in občino sklenjena
pogodba o opremljanju.
(4) Pri izgradnji infrastrukturnih vodov in objektov je treba
upoštevati načrtovane rešitve, ki so določene v tem OPPN in
so razvidne iz grafičnih načrtov »4.5 Zbirni načrt komunalnih
vodov in naprav – faza 1« in »4.6 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav – faza 2«.
17. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Ureditve na območju regionalne ceste Kidričeva–Iskra
(R2-412 Kranj):
(1) Regionalna cesta drugega reda R2 412/0359 KR Kidričeva–Iskra poteka po vzhodni strani vzdolž obravnavanega
območja. Na skrajnem južnem robu obravnavanega območja
se nahaja križišče K1 'Železniška postaja', preko katerega se
dostopa na Kolodvorsko cesto (MC 186591 Kolodvorska cesta)
in obravnavano območje. V križišču se združijo kraka regionalne ceste R2 412/0359 KR Kidričeva–Iskra ter R2 412/0210
Iskra–Labore in navezava na most čez Savo – glavna mestna
cesta 183422 Koroška cesta–Ljubljanska cesta II.
(2) Križišče K2 'Iskra' predstavlja priključek zbirne mestne
ceste ZC 183711 Savska Loka–Drulovka na regionalno cesto
R2 412/0359.
(3) Na severu se nahaja obstoječe krožno križišče
K3 'Aquasava', od koder se severni krak krožišča navezuje
na lokalno cesto LC 183021 proti Sp. Besnici, vzhodni krak na
most čez reko Savo ter južni v smeri kroti križišču K2 'Iskra'.
Za križiščem, v smeri proti jugu, se nahaja prehod za pešce ter
priključek severnega dela območja na regionalno cesto. Vzdolž
regionalne ceste poteka dvostranski pločnik.
(4) V 1. fazi je predvidena preureditev severnega cestnega priključka z notranjega območja UE 1 na regionalno cesto.
Cestni priključek se predvidi z obveznim desnim zavijanjem. Na
območju križišča K1 'Železniška postaja' se uredijo kolesarske
površine, skladno s projektom IZN površine za kolesarje.
(5) V 2. fazi se severni cestni priključek na regionalno
cesto ukine. Obstoječe 3-krako krožno križišče K3 'Aquasava'
se preuredi v 4-krako krožno križišče z novo cestno povezavo
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s pločnikom in kolesarskim pasom na Kolodvorsko cesto, pred
železniško postajo in predvideno avtobusno postajališče, skladno s projektom IDR železniška postaja.
Ureditve na območju občinskih cest:
(6) Območje OPPN je na cestno omrežje Kranja navezano preko občinske lokalne ceste LK186591, ki se na jugu
preko križišča K1 'Železniška postaja' priključuje na državno
cesto. Lokalna cesta se proti zahodu nadaljuje do železniške
postaje Kranj, pred železniškimi tiri se nanjo priključuje javna
pot (JP 686123), ki predstavlja priključno cesto do poslovno
skladiščnega kompleksa Kolodvor.
(7) V 1. fazi je predvidena preureditev lokalne ceste,
skladno s projektom IZN površine za kolesarje. Javna pot se
preuredi z obojestranskim pločnikom, skladno s projektom IDR
železniška postaja.
(8) Z območja železniške postaje in predvidenega avtobusnega terminala je predvidena ureditev kolesarske povezave,
ki bo povezovala Staro cesto z železniško postajo. Predvidena
je dvosmerna kolesarska steza, ki je del širšega območja, in se
le deloma nahaja znotraj UE 1.
(9) Promet mora biti urejen tako, da vzvratno vključevanje
vozil na javno cesto ni dopustno.
Ureditve na območju UE 1:
(10) Na vstopnem območju je predvidena ureditev parkirnih mest za osebna vozila, dostopna pot do notranjega dela ter
območje za manipulacijo vozil in intervencijo.
(11) Glavna prometna pot skozi notranji del poteka proti
severu do manipulacijske površine pred objektom F. Z manipulativne ploščadi vozila zapustijo območje preko obstoječega
severnega izvoza na regionalno cesto R2 412/0359. Izvoz se
uredi s sestavljenimi radiji, s čimer se fizično omeji levo zavijanje na regionalno cesto. V notranjem območju je predvidena
ureditev parkirnih površin za osebna in tovorna vozila, območja
za manipulacijo vozil in intervencijo.
(12) V 2. fazi je na vstopnem območju predvidena umestitev objekta H. Zaradi novogradnje je predvidena ukinitev dela
parkiranih mest, ki jih je potrebno nadomestiti skladno z normativi OPN MOK. Ob objektu H je potrebno zagotoviti površine za
manipulacijo osebnih vozil in intervencijo.
(13) V 2. fazi je v notranjem območju predvidena umestitev objekta G. Zaradi novogradnje je predvidena ukinitev dela
parkirnih mest, ki jih je potrebno nadomestiti skladno z normativi OPN MOK. Ob objektu G je potrebno zagotoviti površine za
manipulacijo osebnih vozil in intervencijo.
(14) V 2. fazi je na severnem delu notranjega območja
predvidena gradnja krožnega križišča K3 'Aquasava', z navezovalnim krakom do železniške postaje. Zaradi izgradnje kraka
je potrebno rušenje objekta F, ki se ga deloma nadomesti z
gradnjo objekta I. V UE 1 je predvidena ukinitev obstoječega
izvoza na regionalno cesto R2 412/0359 in izvedba izvoza na
novi krak, z navezavo na krožno križišče. Izvede se 8 m širok
izvoz, ki bo omogočal izvoz vsem vozilom. Na novonastali
severni del UE 1 se dostop zagotovi z navezovalnega kraka
do železniške postaje.
(15) Pod navezovalnim krakom do železniške postaje je
dopustno izvesti podvoz, ki povezuje oba dela UE 1.
Mirujoči promet
(16) Mirujoči promet na območju OPPN je trenutno urejen
na zunanjih parkirnih površinah. Površine za mirujoči promet se
lahko zagotovi tudi znotraj stavb (podzemne in parkirne hiše).
(17) Na območju OPPN je dopustna ureditev parkirnih
mest za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t in za avtobuse ter za
priklopnike teh vozil.
(18) Na območju ureditvene enote, kjer je umeščen
objekt, je potrebno zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah, tako za zaposlene kot
za obiskovalce.
(19) Kadar na tangirani ureditveni enoti ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila zahtevanih
parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta,
razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti
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na drugih ustreznih površinah v njegovi lasti, pod pogojem, da
je omogočena njihova trajna uporaba. Kadar ni tehničnih in
prostorskih možnosti se parkirišča, s soglasjem upravljavca,
lahko zagotovijo tudi v okviru javnih parkirišč oziroma drugih
ustreznih površin, če so ta v bližini.
(20) Površine parkirnih mest, manipulativnih površin in
platojev morajo biti utrjene v proti prašni izvedbi, nepropustne
za vodo in naftne derivate ter z robniki ločene od zelenic. Odvajanje meteornih vod iz navedenih površin mora biti zagotovljeno
preko peskolovov in lovilcev olj.
(21) Parkirišča za osebna vozila se oblikujejo tako, da se
ob robovih in v vmesnih pasovih zasadijo žive meje ali druge
oblike vegetacije. Ta parkirišča, ki po površini presegajo 500 m²,
je potrebno členiti v več manjših enot in jih ločiti z zasaditvami,
spremembami tlakov ali drugimi oblikovalskimi elementi.
(22) Glede na namembnosti ali dejavnosti v objektih je
potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati normative predpisane z OPN MOK.
(23) Zaradi bližine železniške postaje, predvidenega avtobusnega terminala in nove navezave na obstoječe kolesarsko omrežje se ob upoštevanju izvedbe ukrepov trajnostne
mobilnosti na območju OPPN lahko normativi predpisani z
OPN MOK znižajo. Ukrepi trajnostne mobilnosti in znižanje
normativov so dopustni na podlagi soglasja organov Mestne
uprave MOK.
(24) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem
parkiranju.
(25) Prometne ureditve so določene v grafičnih načrtih
»4.3 Prometno-tehnična situacija – faza 1« in »4.4 Prometnotehnična situacija – faza 2«.
18. člen
(železniško omrežje)
(1) Območje OPPN se nahaja v varovalnem progovnem
pasu železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m., na desni strani železniške proge in na območju železniške postaje
Kranj.
(2) Za zagotavljanje ustreznega varstva je bila izdelana
Urbanistična strokovna podlaga za celotno območje EUP KR
SA 4, ki podaja celostno rešitev urejanja območja in je povzeta
v OPPN. Strokovna podlaga je bila pregledana in usklajena z
naročnikom Mestno občino Kranj ter s Slovenskimi železnicami, DRI d.o.o., ZVKDS OE Kranj in Ministrstvom za kulturo.
(3) Za vsak nameravan poseg v varovalnem progovnem
pasu železniške proge, 106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira je treba pridobiti projektne pogoje in
mnenje k projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne
železniške infrastrukture.
(4) Na območju OPPN se nahaja le interni obstoječi tir, ki
ga je dopustno odstraniti. Postajni tiri se nahajajo izven območja OPPN in se ne urejajo s tem OPPN.
19. člen
(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje)
(1) Na območju OPPN je vzpostavljeno vodovodno
omrežje, in sicer poteka po južnem in vzhodnem robu območja OPPN, po Kolodvorski cesti oziroma vzhodno od objektov C in D. Na vzhodni strani območja je obstoječ vodovod
obnovljen in je dimenzije DN100. Na južni strani območja pa
poteka vodovod iz leta 1977 iz PVC cevi dimenzije DN125.
(2) Obstoječi vodovod na južni strani območja se obnovi z
novimi cevmi iz nodularne litine dimenzije DN125.
(3) Za potrebe novih hišnih priključkov objektov se dogradi
vodovodno omrežje DN100, skladno s potrebami in faznostjo
gradnje.
(4) Za vsak posamezen objekt se predvidi samostojen vodovodni priključek in samostojno odjemno mesto vode. Merilne
naprave se vgrajujejo v zunanje jaške na dostopnih nepovoznih
površinah.
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(5) Vodomerni jaški morajo biti locirani na vstopu priključne cevi na zemljišče v nepovozni površini, tako da bodo vedno
dostopni pooblaščenim osebam upravljavca.
(6) V kolikor tlak v javnem vodovodnem sistemu na priključnem mestu ne zadostuje za nemoteno oskrbo objekta
s pitno vodo, mora investitor vgraditi napravo za povišanje
oziroma znižanje tlaka.
(7) Za priključitev na javno vodovodno omrežje je treba
izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, ki mora biti skladna
s predpisi in pravilniki s področja oskrbe s pitno vodo in pogoji
pristojnega upravljavca.
(8) Hišni priključki se polagajo na globino vsaj 1,20 m,
merjeno od vrha temena cevi do nivoja utrjenega terena. Teme
javnega vodovoda se nahaja na globini vsaj 1,40 m.
(9) V območju je že vzpostavljeno vodovodno omrežje s
hidrantno mrežo, katero se po potrebi dogradi. Morebitni novi
hidranti naj bodo dimenzije DN100, na medsebojni razdalji ne
več kot 80 m. Zagotovljenih je 15 l/s vode za požarna varnost.
Znotraj območja posameznega uporabnika se voda za požarno
varnost zagotavlja preko vgrajene merilne naprave.
20. člen
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)
Odpadna kanalizacija:
(1) Javno gravitacijsko kanalizacijsko omrežje poteka po
južni strani območja, med železniško postajo do javnega kanala BC500 po cesti v Savsko loko. Kanal je mešanega tipa,
dimenzije BC400. Odpadne vode z območja OPPN se preko
novega internega gravitacijskega razvoda odvaja v obstoječo
mešano kanalizacijo z iztokom na centralno čistilno napravo
Kranj.
(2) Vsi objekti, ki bodo oskrbovani s pitno vodo iz vodovodnega omrežja, morajo biti priključeni na omrežje odpadne
kanalizacije. Interni sistem kanalizacije je potrebno ločiti na
odpadne in padavinske vode in ga dograditi.
(3) Odpadno kanalizacijo na jugo-zahodnem delu se predvidi tudi za nadaljnjo možnost priključitve površin ob železniški
postaji (izven območja OPPN).
(4) Odvajanje sanitarne in morebitne industrijske vode iz
objektov mora biti izvedeno vodotesno, iz trenutno standardiziranih materialov, skladno z veljavnimi uredbami in pravilniki.
Padavinska kanalizacija:
(5) Javno gravitacijsko kanalizacijsko omrežje poteka po
južni strani območja, med železniško postajo do javnega kanala BC500 po cesti v Savsko loko. Kanal je mešanega tipa,
dimenzije BC400. Namenjen je odvajanju odpadne in padavinske vode.
(6) Odvajanje padavinske vode se predvidi v ločenem
gravitacijskem sistemu, ki mora biti izvedeno iz umetnih mas
in vodotesno. Padavinske vode z območja se preko internih
razvodov priključujejo na obstoječo padavinsko kanalizacijo za
obstoječim razbremenilnikom na mešanem kanalu z iztokom v
reko Savo.
(7) Padavinsko kanalizacijo se na jugozahodnem delu
predvidi tudi za nadaljnjo možnost priključitve površin ob železniški postaji (izven območja OPPN).
(8) Padavinske vode s streh objektov se morajo odvajati
preko peskolovov. Urediti je potrebno odvajanje in iztoke padavinskih in zalednih voda na način, da ne bo prišlo do erodiranja,
zamakanja ali poplavljanja okoliških površin.
(9) Padavinske vode s parkirišč in drugih utrjenih površin,
na katerih se odvija motorni promet, se mora odvajati preko
ustreznega lovilca olj. Odvodnjavanje vozišča, parkirišča in
manipulativne površine je omogočeno z ustreznimi vzdolžnimi
in prečnimi padci. Vodo s površin se odvaja kontrolirano preko
požiralnikov in peskolovov in revizijskih jaškov v interni meteorni kanal.
(10) Pri odvajanju padavinske vode iz utrjenih površin je
potrebno upoštevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
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(11) Dimenzije zadrževalnikov je potrebno v nadaljnjih
fazah projekta določiti s hidravličnim izračunom.
Tehnološke odpadne vode:
(12) V primeru nastajanja tehnoloških odpadnih vod, ki v
skladu s predpisi niso primerne za odvod v javno kanalizacijo,
mora povzročitelj na svoji gradbeni parceli zagotoviti ustrezno
predčiščenje industrijske odpadne vode.
(13) Lastnik objekta, v katerem bo nastajala industrijska
odpadna voda, mora pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo pridobiti mnenje izvajalca javne službe odvajanja in
čiščenja odpadnih vod.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na obravnavanem območju KR SA 4 (Kolodvor) se
nahaja elektroenergetsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska
d.d., ki služi napajanju porabnikov z električno energijo na
obravnavanem območju in okolici. Na območju sta locirani
transformatorski postaji TP 0185 Javna skladišča 1 in TP 0836
Javna skladišča 2. Za napajanje obstoječih in predvidenih
objektov na območju potekajo SN in NN kablovodi.
(2) Na območju se načrtuje priključitev predvidenih novih objektov v obstoječe omrežje. Točen način priključitve bo
podan v soglasju za priključitev, ko bodo poznane potrebe po
električni moči.
(3) Med predvidenimi objekti je potrebno zgraditi kabelsko
kanalizacijo s pripadajočimi kabelskimi jaški na lomih trase, v
katero se bodo položili kabli za napajanje objektov. Kabelsko
razdelilne omarice se vgradi na fasade objektov in morajo biti
stalno dostopne z javnih površin.
(4) V kolikor bo ob razvoju območja potrebna večja priključna moč, bo potrebno pri Elektro Gorenjska, d.d. posebej
naročiti raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.
(5) Morebitne nove transformatorske postaje je dopustno
graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov, ali v
njihovi neposredni bližini.
(6) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične
predpise in standarde. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu
elektroenergetskih vodov in naprav je treba upoštevati zakonska določila in določila veljavnih podzakonskih predpisov, ki
urejajo elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem
okolju. Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo elektroenergetskih vodov in naročiti
zakoličbo elektroenergetskih vodov.
(7) Za priključitev na elektroenergetsko omrežje je treba v
nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno dokumentacijo,
ki mora biti izdelana skladno s tehničnimi predpisi in standardi
ter pogoji pristojnega upravljavca distribucijskega omrežja. Pri
gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in
naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega
sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96). Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Gradbenim
zakonom izpolniti pogoje za začetek gradnje. Za zemljišča, na
katerih bo potekala infrastruktura, mora biti pridobljena 'pravica
graditi'.
(8) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo prestavitve
oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse
stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor.
Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih
elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.
(9) Pred izvedbo priključka mora investitor skleniti pogodbo o priključitvi objekta na elektroenergetsko omrežje. Najmanj
7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti nadzor nad
izvedbo del s strani upravljavca omrežja.
(10) Za vse vrste gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovanega pasu elektroenergetskih
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objektov je potrebno pridobiti mnenje upravljavca distribucijskega omrežja.
22. člen
(javna razsvetljava)
(1) Javne površine znotraj območja OPPN so že opremljene z javno razsvetljavo. Vse nove javne površine v okolici
je potrebno opremiti z razsvetljavo.
(2) Za izvedbo razsvetljave se uporabi tipske LED svetilke
in opremo po tipizaciji za območje MOK.
(3) Vse javne prometne površine morajo biti opremljene z
javno razsvetljavo, tako da bo ob zmanjšani naravni svetlobi ali
ponoči zagotovljen varen in pravilen potek prometa.
(4) Za napajanje razsvetljave se ohranjajo obstoječa odjemna mesta.
(5) Zunanja razsvetljava znotraj območja UE 1 je internega značaja. Zunanja razsvetljava se zgradi v dveh fazah,
skladno z izgradnjo objektov in parkirnih površin.
(6) Vsa javna in interna razsvetljava na območju OPPN
mora biti izvedena skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na vzhodnem delu (ob Kolodvorski cesti) in na jugu,
preko vstopnega dela območja OPPN, potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave (Telekom Slovenije d.d., Telemach
d.o.o. in T2 d.o.o), katere je potrebno pred pričetkom del
označiti in ustrezno zaščititi. Nekateri obstoječi objekti so že
priključeni na telekomunikacijsko omrežje.
(2) Novi objekti na območju imajo možnost priključitve
na telekomunikacijska omrežja pod pogoji posameznih upravljavcev omrežij (Telekom Slovenije d.d., Telemach d.o.o. in
T2 d.o.o).
(3) Za priključitev na telekomunikacijsko omrežje je potrebno v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti skladna z zahtevami upravljavca posameznega omrežja.
(4) V primeru gradbenih del v območju obstoječih telekomunikacijskih naprav je treba izdelati projektno dokumentacijo
in izvesti prestavitve oziroma zaščite obstoječih telekomunikacijskih naprav v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.
(5) Pred pričetkom del je potrebno trase obstoječih vodov
označiti, zaščititi in po potrebi prestaviti. Vse prestavitve in
zaščite obstoječih TK naprav je potrebno projektno obdelati
v skladu s predpisi in pogoji upravljavca vodov. Investitorji
predvidenih objektov morajo za vključitev objektov na javno
telekomunikacijsko omrežje omogočiti upravljavcem izvedbo
TK omrežja po izdelani dokumentaciji, izdati soglasja za prekop
tangiranih zemljišč in podpisati pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na tangiranih parcelah. Za priklope objektov na
javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije je potrebno izdelati projekt telekomunikacijskega omrežja v skladu
s predvideno dejavnostjo in potrebami.
(6) Investitor predvidenih objektov mora za vključitev
objektov na javno telekomunikacijsko omrežje omogočiti upravljavcu izvedbo telekomunikacijskega omrežja po izdelani dokumentaciji, izdati soglasja za prekop tangiranih zemljišč in
podpisati pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na tangiranih parcelah.
(7) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih
telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede upravljavec omrežja.
(8) Stroški ogleda, izdelave projekta priključitve ter projekta zaščite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve telekomunikacijskega omrežja ter
nadzora bremenijo investitorje posegov v prostor. Prav tako
bremenijo investitorje tudi stroški odprave napak, ki bi nastale
zaradi del na območju, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
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24. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na severnem delu območja OPPN se nahajajo naprave prenosnega sistema zemeljskega plina, v upravljanju družbe
Plinovodi d.o.o.:
– prenosni plinovod P2913 MRP Kranj Čirče 1 – MRP Tekstilindus (DN200, 6 bar),
– prenosni plinovod P29135, od 2913 v 0+070 – MRP Merkur KR (DN80, 6 bar),
– merilno regulacijska postaja MRP Merkur KR (objekt 3).
(2) Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda
z delovnim tlakom do vključno 16 bar se upošteva Pravilnik o
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS,
št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1).
(3) V varovalnih pasovih plinovodov je potrebno upoštevati zakonsko določene omejitve. Varovalni pas prenosnega
sistema zemeljskega plina je zemljiški pas, ki v širini 65 m
poteka na vsaki strani plinovoda prenosnega sistema, merjeno
od njegove osi.
(4) Za vse posege in ureditve v varovalnem pasu prenosnega ali distribucijskega plinovoda je potrebno pridobiti mnenje operaterja prenosnega oziroma distribucijskega sistema.
Distribucijsko plinovodno omrežje:
(5) V območju OPPN je predvidena izvedba razvoda
plinovodnega omrežja z namenom priklopa stavb za potrebe
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode. Objekti se lahko priključijo na distribucijsko omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 0,1 bar.
(6) Izvedba razvoda distribucijskega plinovoda je predvidena od točke priključitve na severu do objekta H na jugu.
(7) Na severnem delu obravnavanega območja se nahaja
merilno regulacijska postaja in obstoječi plinovod distributerja
Domplan d.d., na katerega se izvede priklop objektov.
25. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Znotraj ureditvenih enot je treba zagotoviti prevzemna
mesta za zbiranje komunalnih odpadkov, ki morajo biti primerne
velikosti, asfaltirana ali tlakovana ter dostopna pooblaščeni
organizaciji za odvoz odpadkov. Prevzemna mesta morajo biti
urejena v skladu s predpisi o javni službi zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov.
(2) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne
sme biti grajenih ali drugih ovir.
(3) S posameznimi vrstami odpadkov je treba ravnati
skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.
(4) Investitor oziroma izvajalec morata v času gradnje
poskrbeti za pravilno zbiranje in odvoz odpadkov na ustrezno
deponijo v skladu z veljavnimi predpisi.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN se nahaja naslednja enota kulturne dediščine: arheološka dediščina: Nekropola ob Savi (EŠD:
5541). Na območju arheološke dediščine so bile izvedene
geofizikalne raziskave na odprtih površinah v velikosti več
kot 4.000 m². Na podlagi rezultatov izvedenih raziskav je na
območju novogradenj na tangiranem vstopnem območju UE 1
najpozneje do izdaje kulturno varstvenega soglasja za predvidene gradnje potrebna izvedba dodatnih predhodnih arheoloških raziskav z namenom natančnejše določitve vsebine in
sestave najdišča. Izvesti je potrebno strojni izkop v kvadraturi
3–5 % celotne odprte oziroma nepozidane površine novogradnje, skladno z izdanimi dopolnilnimi smernicami Ministrstva za
kulturo. Na podlagi rezultatov se bodo določili ukrepi za varstvo
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arheoloških ostalin. V primeru rušitve objektov in novogradnje
na isti lokaciji je potrebno izvesti arheološke raziskave ob gradnji. V primeru odkritja izjemnih ostalin bodo podane usmeritve
za prezentiranje odkritih arheoloških ostalin in situ.
(2) V neposredni bližini OPPN in v območju vpliva se nahaja kulturni spomenik: profana stavbna dediščina – Železniška
postaja (EŠD: 26567). Za zagotavljanje ustreznega varstva je
bila izdelana Urbanistična strokovna podlaga za celotno območje EUP KR SA 4, ki podaja celostno rešitev urejanja območja
in je povzeta v OPPN. Strokovna podlaga je bila pregledana in
usklajena z naročnikom Mestno občino Kranj ter s Slovenskimi
železnicami, DRI d.o.o., ZVKDS OE Kranj in Ministrstvom za
kulturo.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti na območju OPPN
velja tudi 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.
(4) Za gradnjo in druge posege na podlagi tega odloka,
ki se nahajajo na območju arheološke dediščine, je potrebno
pridobiti kulturno varstvene pogoje in mnenje pristojne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
27. člen
(varstvo narave)
(1) Območje OPPN na vzhodnem delu meji na območje
z naravovarstvenim statusom: naravna vrednota: Sava – od
sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč (ev. št. 2762).
(2) Posegi znotraj območja z naravovarstvenim statusom
morajo upoštevati naslednje usmeritve:
– V celoti naj se ohranja obstoječi pas obvodne vegetacije
in obvodne drevnine na desni brežini vodotoka med Kolodvorsko cesto in strugo vodotoka.
– V brežino in strugo vodotoka naj se ne posega.
– Količine vode v vodotoku oziroma pretoka vodotoka naj
se ne spreminja.
– Kakovost vode v vodotoku naj se ne slabša. V vodotok naj se ne odvaja nobenih odtokov. Fizikalno-kemijskih in
bioloških lastnosti vodotoka naj se ne spreminja. Komunalne
odpadne vode naj se v celoti odvajajo v javno kanalizacijsko
omrežje. Tehnološke odpadne vode naj se ustrezno uredijo
na način, ki ne vpliva na slabšanje kakovosti vode. Obstoječe
iztoke naj se sanira.
– V času posegov naj se zagotovijo vsi tehnični in drugi
ukrepi za preprečitev kakršnegakoli onesnaženja vodotoka
in njegovega zaledja, prepreči se odtekanje odpadnih voda
in organizmom škodljivih snovi v vodotok in njegovo zaledje.
(3) Odlaganje in deponiranje materiala na naravni vrednoti naj se ne izvaja. Morebitni odkopni zemeljski višek in odpadni
gradbeni material, ki je nastal pri gradnji, ter ostale odpadke
naj investitor oziroma izvajalec del odpelje na za to določene
deponije, izven območja naravne vrednote. Za posege znotraj
območja z naravovarstvenim statusom je potrebno pridobiti
naravovarstvenega mnenja zavoda RS za varstvo narave,
Območna enota Kranj.
(4) Ob južni meji EUP KR SA 4 se nahaja jama Tular
(naravna vrednota ident. št. 40369), ki je preurejena v jamski
laboratorij, s poudarkom na razvoju človeške ribice. Za posege na južnem delu območja OPPN, ki bi lahko imeli vpliv na
podzemne vode (npr. umestitev podzemne parkirne garaže),
je priporočljivo izdelati geološko-hidrološko študijo, s katero se
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preuči vplive na kvaliteto in količino podzemne vode ter opredeli morebitne omilitvene ukrepe.
28. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukrepe za varstvo zraka. S sprotnim vlaženjem sipkih materialov je
potrebno preprečevati prašenje gradbišč in okolice, potrebno je
upoštevati predpise o emisijah gradbene mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati raznos materiala z gradbišč.
(2) Med uporabo objektov morajo biti kurilni sistemi in
sistemi za odvajanje dima skladni z veljavno zakonodajo, snovi,
ki se izpuščajo v ozračje, pa ne smejo presegati predpisanih
mejnih količin.
29. člen
(varstvo voda)
(1) Območje OPPN se nahaja ob vodotoku Sava (vodotok 1. reda), del območja pa sega v 15 m pas priobalnega
zemljišča.
(2) Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da
se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred
škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov,
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, ter
varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o
ohranjanju narave.
(3) Skladno s 37. členom ZV-1 na vodnem in priobalnem
zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:
– gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov na javno infrastrukturo ter
z gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno povezane
ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, če
izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka tega člena,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali
drugih zakonih,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških
in bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za
izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi na vodnem oziroma
priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami
v naravnih kopališčih,
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
(4) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih
vod v javno kanalizacijsko omrežje z odvodom na čistilno
napravo in z rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema
ter z vodenjem onesnaženih padavinskih vod z manipulativnih
in utrjenih površin preko lovilcev olj in goriv v meteorno kanalizacijo z odtokom v ponikovalno polje z varnostnim prelivom v
površinski odvodnik.
(5) Vsi posegi v prostor naj bodo načrtovani tako, da ne
pride do čezmernega poslabšanja stanja voda in da se omogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
30. člen
(varstvo tal)
(1) Posege v tla je treba izvajati tako, da bodo prizadete
čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene
površine je treba prednostno uporabiti obstoječe infrastrukturne površine in druge manipulativne površine. Čas in obseg
gradnje je treba omejiti na za gradbišče določeno območje in
za gradnjo določen čas.
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(2) Pri gradnji je treba uporabljati transportna sredstva
in gradbene stroje, ki so tehnično brezhibni, in materiale, za
katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
Predvideti je treba nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi, zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Na nestabilnih in pogojno stabilnih površinah je treba
predvideti rešitve za zavarovanje in stabilizacijo, s katerimi bo
zagotovljena ustrezna stopnja stabilnosti terena.
(4) Pri vseh posegih znotraj in izven območja OPPN, ki so
potrebni za izvedbo komunalne in energetske infrastrukture, je
potrebno zagotoviti, da se stanje tal po dokončanju del povrne
v izhodiščno stanje.
31. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Obravnavano območje je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Za vse objekte oziroma varovane prostore v objektih, kjer bo treba zagotavljati povečano stopnjo varstva pred
hrupom, mora biti v projektni dokumentaciji izkazana ustrezna
zvočna zaščita objektov in predvidena ustrezna pasivna zaščita.
(3) Izvedba vseh protihrupnih ukrepov za zaščito objektov
in območja je obveznost investitorjev novih posegov.
32. člen
(svetlobno onesnaženje)
(1) Postavitev in jakost svetilk morata biti v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni
proti nebu.
33. člen
(letalski promet)
(1) Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in posega v območje kontroliranega dela zračnega prostora nad letališčem in okrog njega.
(2) Območje OPPN se nahaja pod vzletno omejitveno ravnino letališča Jožeta Pučnika Ljubljani. Zaradi zagotovitve varnosti letenja se smejo objekti približati manevrskih površinam
letališča samo na dovoljeno razdaljo, in sicer se omejitvene
ravni letališča nahajajo na nadmorski višini 465 m.n.v.
(3) Novi predmeti ali podaljški obstoječih predmetov ne
smejo segati nad vzletno omejitveno ravnino letališča, razen
če so zakriti z drugimi, enako visokimi ali višjimi nepremičnimi
predmeti ali če aeronavtična študija dokaže, da novi predmeti
ne bodo resneje ogrozili varnosti in rednosti zračnega prometa.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
34. člen
(območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe)
Območje OPPN se nahaja v oddaljenosti med 1 in 2 km
od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi.
Za vsako novogradnjo visoko nad 25 m je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje ministrstva, pristojnega za
obrambo.
35. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)
(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je treba zasnovati
tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje
in pomoč.
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Ukrepi za varstvo pred požarom
(2) Požarno varstvo vseh objektov na območju mora biti
urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Za
primer požara je potrebno zagotoviti:
– odmike med objekti oziroma požarno ločitev objektov,
– prometne / manipulacijske poti oziroma površine za
intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(3) Za območje OPPN je bilo izdelano Strokovno mnenje
požarne varnosti, v katerem so določene usmeritve za načrtovanje požarne varnosti območja.
(4) V fazi izdelave projektne dokumentacije za posamezne objekte je skladno z veljavno zakonodajo potrebno zagotoviti in prikazati izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred
požarom in če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati načrt s
področja požarne varnosti.
(5) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega
omrežja, ki mora zagotavljati odvzem vode najmanj 10 l/s,
s trajanjem najmanj 2 uri. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor zgraditi požarni bazen ali zagotoviti
ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi.
(6) Manipulacijske površine ob objektih in prometne poti
morajo zagotavljati ustrezen dovoz in površine za intervencijska vozila.
(7) Medsebojni odmiki med objekti morajo zagotavljati
pogoje za omejevanje širjenja požara na sosednja zemljišča
ali sosednje objekte.
(8) Če odmiki ne zagotavljajo predpisanih požarnovarnostnih zahtev, je treba načrtovati protipožarne ločitve v skladu
s predpisi o požarni varnosti v stavbah ter z izbranimi materiali preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja
zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni
dokumentaciji v skladu s požarnimi predpisi.
(9) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno
z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč
je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in ozelenitev ter omogoča vožnjo gasilskih vozil z osno obremenitvijo
do 10 ton.
(10) Intervencijske poti morajo ohranjati predpisan svetli
profil, drevesa, urbana oprema in druge grajene oziroma nepremične ovire ne smejo posegati vanj.
(11) V projektni dokumentaciji je treba predvideti način
varne evakuacije iz stavb v območju OPPN na proste površine
ob njih in dalje do cest na območju OPPN.
(12) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno projektni pospešek tal (0,225g), geološko
sestavo in namembnost objekta ter temu primerno predvideti
tehnične rešitve gradnje. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične
rešitve gradnje.
(13) Območje OPPN ni poplavno ogroženo ter se ne
nahaja na plazljivih ali erozijskih območjih.
X. FAZNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE
PROSTORSKE UREDITVE
36. člen
(faznost izvedbe)
(1) OPPN se lahko izvaja fazno, vendar mora biti sočasno
z izgradnjo posameznih objektov zagotovljena tudi izgradnja za
obratovanje objekta potrebne komunalne, energetske in prometne infrastrukture. Faznost izgradnje objektov je pogojena
s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme (ki
mora biti dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto), da
se zagotavlja nemoteno funkcioniranje novo zgrajenih objektov.
(2) Objekti so lahko zgrajeni v več neodvisnih fazah, ki
si lahko sledijo v poljubnem časovnem zaporedju, pri čemer
mora biti pred gradnjo objektov v posamezni ureditveni enoti ali
sočasno z njo izvedena dovozna pot s pripadajočo komunalno
in energetsko infrastrukturo.
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(3) Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih objektov,
če zgrajen del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno
celoto.
37. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in
dostope do obstoječih objektov ter pri posegih na prometnicah
zagotoviti varen promet.
(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati
na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno
ureditev zelenih površin.
(3) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije
in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
(4) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je potrebno
upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz smernic posameznih
nosilcev urejanja prostora ter vso veljavno zakonodajo.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH,
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
38. člen
(dopustna odstopanja)
Splošno
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih,
tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih
in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše
z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega
vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere.
(2) Odstopanja v OPPN določenih rešitev ne smejo biti
v nasprotju z javnim interesom, zanje pa je potrebno pridobiti
soglasja organov oziroma organizacij, v delovno področje katerih posegajo.
(3) Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v
grafičnih prilogah, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna skladno z
določbami tega odloka.
Odstopanja pri legi in velikosti objektov:
(4) Toleranca pri določanju fiksnih točk za zakoličbo regulacijskih črt je ±0,50 m.
(5) Nad koto venca strehe je dopustno postaviti tehnične
naprave za obratovanje objektov, dostope na streho, dvigalne
jaške, strojne inštalacije in telekomunikacijske naprave.
Odstopanja pri zunanjih ureditvah objektov:
(6) V grafičnem delu OPPN je poleg prikaza območij, znotraj katerih se lahko umeščajo stavbe (omejena so z gradbenimi mejami), prikazana tudi ena izmed možnih variant zunanjih
ureditev območja. Natančna razporeditev, velikost, število in
namembnost stavb in drugih objektov (vključno z zunanjimi
ureditvami) se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja, ob upoštevanju določil tega odloka in
veljavnih predpisov za vrsto objekta, ki se gradi.
Odstopanja od predvidene parcelacije:
(7) Na območju znotraj posameznih ureditvenih enot je
dovoljeno združevanje ali delitev na manjše gradbene parcele,
pri čemer je treba ohranjati predvideni koncept parcelacije (delitev na funkcionalne enote ter ohranjanje koncepta prometne
ureditve in javnih površin znotraj območja OPPN).
(8) Po izvedbi predvidenih prometnih ureditev se parcelacija in velikost tangiranih UE prilagodi izvedenemu stanju.
Odstopanja pri izgradnji komunalne infrastrukture:
(9) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje
tudi gradnja druge komunalne, energetske, komunikacijske in
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druge infrastrukture, ki ni določena s tem odlokom, pod pogojem, da se z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba
prostorskih ureditev po tem odloku.
(10) Dovoljujejo se tudi posegi izven območja urejanja
(vplivno območje za infrastrukturo), ki so potrebni za opremljanje območja OPPN.
(11) Planiranje in količina potrebnih novih transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem bosta odvisna
od predvidenih obremenitev na posameznih ureditvenih enotah.
Odstopanja pri izgradnji prometne infrastrukture:
(12) Prometne ureditve lahko odstopajo od prikazanih, v
kolikor so rešitve primernejše s tehničnega vidika ali omogočajo boljše funkcioniranje in dostopnost celotnega območja.
V primeru poseganja v varovalne pasove je potrebno pridobiti
mnenja pristojnih upravljavcev.
(13) Odstopanja ne smejo ovirati realizacije OPPN in
morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki
urejajo prostorsko načrtovanje in varovanje okolja.
XII. KONČNE DOLOČBE
39. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem
območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nadzidave, dozidave
in novogradnje na mestu odstranjenih objektov (do s tem odlokom dopustnih gabaritov in izrabe zemljišč),
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni na območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na območju OPPN,
če je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.
40. člen
(vpogled)
OPPN je na vpogled na Mestni občini Kranj in na Upravni
enoti Kranj.
41. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
42. člen
(veljavnost)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletni strani Mestne občine Kranj in začne veljati osmi
dan po objavi.
Št. 350-16/2018-33
Kranj, dne 29. septembra 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

3302.

Sklep o lokacijski preveritvi za del enote
urejanja prostora KR J 21, na zemljiščih parc.
št. 906/11, 906/15 in 906/16, k.o. 2100 Kranj

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj –

Uradni list Republike Slovenije
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1)
je Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. redni seji 29. 9.
2021 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja
prostora KR J 21, na zemljiščih parc. št. 906/11,
906/15 in 906/16, k.o. 2100 Kranj
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2494, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 906/11,
906/15 in 906/16, vse k.o. 2100 Kranj, ki se po določilih Odloka
o podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju
(Uradni list RS, št. 71/16, 58/17; v nadaljnjem besedilu OPPN
Avtobusni terminal) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP)
KR J 21 z namensko rabo prostora CD(z) – druga območja
centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in bolnišnični
dejavnosti.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev, tako da je dopustna prizidava Zdravstvenega doma
Kranj (sobe za reanimacijo in garaže za reševalna vozila). Odstopanje se nanaša na 16. člen OPPN Avtobusni terminal, kjer
obravnavana gradnja ni izrecno navedena, kot tudi ni prikazana
na grafičnem listu št. 3.
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.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-35/2021-29
Kranj, dne 12. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec
zanj
Janez Černe
podžupan

LENDAVA
3303.

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

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 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), 21. in 24. 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) in 18. člena Statuta Občine
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Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski
svet Občine Lendava na 19. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
celotno območje Občine Lendava.
(2) Odlok določa:
– oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine;
– stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;
– preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo,
– določbe o občinskih olajšavah in oprostitvah plačila
komunalnega prispevka in
– upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
(3) Podlaga za pripravo odloka je »Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Lendava«.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
II. PREDMET KOMUNALNEGA PRISPEVKA, MERILA
IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(predmet komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje in
– kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadnih voda s
čistilno napravo.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme se odmeri, kadar:
– se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma
prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme oziroma
obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme,
katere uporaba je s predpisom obvezna;
– se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina
ali
– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.
4. člen
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme)
(1) Oskrbna območja po tem odloku so določena za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju občine
in so prikazana v grafičnem delu elaborata iz tretjega odstavka
1. člena tega odloka. Gre za naslednje grafične prikaze:
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– Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega območja javnega vodovoda;
– Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta oskrbnega
območja javne kanalizacije;
– Karta 3 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja
javnega cestnega omrežja.
(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, na oskrbnem območju posamezne komunalne opreme nima možnosti priključka ali te ni
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven oskrbnega območja te
komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na parcelo
tega objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme,
na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je
omogočena njihova uporaba.
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(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatek o bruto tlorisni površini objekta povzame iz dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih, ki
urejajo gradnjo objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega
prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se
upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih
o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je
dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto
tlorisna površina objekta.
(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz
prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri odmeri komunalnega
prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek
še ni bil odmerjen.

5. člen

8. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo)

(razmerje med deležem gradbene parcele in deležem
površine objekta)

Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega
inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo;
– faktor namembnosti objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).

Razmerje med deležem gradbene parcele (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je enako za vse vrste obstoječe
komunalne opreme na območju cele občine in znaša Dpo = 0,3
ter Dto = 0,7.

6. člen
(površina gradbene parcele stavbe)
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta ali zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno
dovoljenje, se podatki o površini gradbene parcele povzamejo
iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega
odstavka ni določena ali ni prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem
prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na
način iz prvega in drugega odstavka tega člena, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več
zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma
druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi te stavbe, pri čemer
se upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v
skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja
opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega ali tretjega
odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka
namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina,
ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine Fp, pri čemer velja, da Fp znaša 1,5.
(5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov, v primerih ko se
objekt naknadno priključuje na obstoječo komunalno opremo,
za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen ali pri
odmeri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne določajo
gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.
7. člen
(bruto tlorisna površina objekta)
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu
SIST ISO 9836.

9. člen
(faktor namembnosti objekta)
(1) Namembnost objekta se določi v skladu s predpisom,
ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov in se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti
objekta (Fn).
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o
namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji
objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska
namembnost objekta.
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji
faktorji namembnosti objekta:
Vrsta objekta
Fn
Oznaka
v klasifikaciji
objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe
0,70
1110
Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
0,80
1121
– tri in večstanovanjske stavbe
1,00
1122
Stanovanjske stavbe za posebne
1,00
1130
družbene skupine
Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske
0,80
1211
stavbe
– druge gostinske stavbe
1,30
1212
za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
1,30
1220
Trgovske in druge stavbe
1,30
1230
za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje komunikacij
– postajna poslopja, terminali,
1,30
1241
stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane
stavbe
– garažne stavbe
1,10
1242
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Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
1,00
1251
– rezervoarji, silosi in skladiščne
1,30
1252
stavbe
Stavbe splošnega družbenega
pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
0,70
1261
– muzeji, arhivi in knjižnice
0,70
1262
– stavbe za izobraževanje in
0,70
1263
znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstveno oskrbo
0,70
1264
– stavbe za šport
0,70
1265
Druge nestanovanjske stavbe
– nestanovanjske kmetijske stavbe
1,00
1271
– obredne stavbe
0,70
1272
– kulturna dediščina, ki se ne
0,70
1273
uporablja za druge namene
– druge stavbe, ki niso uvrščene
0,70
1274
drugje
(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso
navedene, je Fn enak 1. Za vse vrste gradbenih inženirskih
objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege je
Fn enak 0,5.
10. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme,
upoštevane v tem odloku na ustreznih oskrbnih območjih so
sledeči:
Stroški obstoječe
komunalne opreme
v EUR
17.338.744
18.208.062
55.630.550

Vrsta obstoječe komunalne
opreme
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
3. Cestno omrežje
11. člen

(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na
ustreznem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, to
je na m2 gradbene parcele stavbe CpO(i) in na m2 bruto tlorisne
površine objekta CtO(i), znašajo:
Komunalna oprema
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
3. Cestno omrežje

Cp
(v EUR/m2)
2,19
2,82
5,37

Ct
(v EUR/m2)
7,95
10,13
21,55

12. člen
(prispevna stopnja zavezanca)
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se
določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):
– za vodovodno omrežje
85 %;
– za kanalizacijsko omrežje
76 % in
– za cestno omrežje
33 %.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na
podlagi oskrbnih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je
omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za
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vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja
formula za izračun:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x
Dto x Fn)) x psz(i)
(2) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota
vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPi
(3) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
– 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;
– psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme ( %);
–i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
14. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti obstoječega
objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega
obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem
objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba
z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje
novega objekta na predmetnem zemljišču se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme, če od
odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunalne
prispevke ni preteklo več kot pet let.
(3) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve
objekta je zavezanec dolžan predložiti dokumentacijo o odstranjenem objektu, iz katere je razviden obstoj in status objekta,
datum odstranitve ter podatki o zmogljivosti, namembnosti
in komunalni opremljenosti objekta. Upoštevanje odstranjenih
objektov pri odmeri komunalnega prispevka je možno le za
objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja.
Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje odstranjenega objekta pri
odmeri komunalnega objekta ni možno.
(4) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega
dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži dokaze glede
izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja
v skladu z določbo zakona, ki ureja graditev.
(5) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

18. člen

(odmera komunalnega prispevka)

(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega
prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z
odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge
za pridobitev gradbenega dovoljenja ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka
začne na zahtevo zavezanca, mora biti zahtevi priložen tisti
del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je
potreben za odmero komunalnega prispevka. Če taka dokumentacija ne obstaja, je zavezanec nima ali njena izdelava ni
zahtevana po veljavni zakonodaji, lahko zavezanec namesto
nje predloži drugo tehnično in ostalo dokumentacijo, iz katere bodo razvidni podatki, potrebni za odmero komunalnega
prispevka.
(3) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka
ugotovi, da nima vseh podatkov, potrebnih za odmero ali dvomi
o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni
postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.
16. člen

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 46/18
in 48/19).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2021-4
Lendava, dne 13. oktobra 2021

(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora
plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni
po pravnomočnosti odločbe, razen, če je med občino in zavezancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri
je navedeno drugače.
(2) Komunalni prispevek se lahko odmeri kot obročno
plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo to ustrezno označiti
na vlogi za odmero komunalnega prispevka ali še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno prošnjo. O
odobritvi obročnega plačila odloči občinska uprava s sklepom.
V tem primeru se plačilni rok, število obrokov in zavarovanje
plačila določi v pogodbi.
(3) V primeru obročnega plačila znaša minimalni mesečni
obrok 100 EUR oziroma do največ 24 obrokov.
(4) Na zahtevo investitorja se, ob izpolnitvi zakonskih
pogojev, vračilo plačanega komunalnega prispevka v nerevalorizirani vrednosti izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti
odločbe o vračilu. Zavezanec mora k zahtevi priložiti ustrezno
dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo
izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati in da
dejansko ni začel graditi.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor
je občina ali država in so namenjene za muzeje, arhive in
knjižnice (oznaka 1262 v CC-SI), opravljanje obredov (oznaka
1272 v CC-SI) in šport (oznaka 1265 v CC-SI) po predpisih o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Plačilo komunalnega prispevka se v celoti (100 %)
oprosti za gradnjo:
– objektov, namenjenih zaščiti, reševanju, pomoči ali izvajanju gasilskih dejavnosti,
– stavb za rejo živali do 200 m2,
– stavb za izobraževanje,
– stavb za znanstveno-raziskovalno delo,
– stavb za zdravstvo in
– pokopaliških stavb in spremljajočih objektov.

Župan
Občine Lendava
Janez Magyar

LITIJA
3304.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja enote
urejanja prostora LI-19 v Litiji

Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
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) in
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17 – UPB)
je Občinski svet Občine Litija na 19. redni seji dne 4. 10. 2021
sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja enote urejanja prostora
LI-19 v Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja enote urejanja prostora (EUP)
LI-19 v Litiji (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli območje opremljanja, novo komunalno opremo, ki bo zgrajena na območju
opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in pod-
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lage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za
novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
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(razlogi za sprejem programa opremljanja)

4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunska območja programa opremljanja za cestno
in vodovodno omrežje ter omrežje meteorne kanalizacije so
enaka in obsegajo celotno območje EUP LI-19, kot jo opredeljuje Občinski prostorski načrt Občine Litija.
(2) Obračunsko območje programa opremljanja za fekalno kanalizacijo obsega območje EUP LI-19 in tudi del EUP
LI-16, del EUP LI-20 in del EUP LI-22, kot jih opredeljuje Občinski prostorski načrt Občine Litija.
(3) Obračunska območja so opredeljena tudi v grafični
prilogi k programu opremljanja in so hkrati tudi območja, na
katerih se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo
oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE
IN NOVE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa in nova komunalna oprema)
(1) Pred izvedbo projekta infrastrukturnega opremljanja je
območje LI-19 komunalno neopremljeno, obračunsko območje
za fekalno kanalizacijo pa brez le-te. Novozgrajena komunalna
oprema se bo navezala na že obstoječo komunalno opremo
izven območja opremljanja oziroma v neposredni bližini. Gre
za obstoječe cestno omrežje, obstoječe vodovodno omrežje in
obstoječe kanalizacijsko omrežje, v skladu z določili Splošnega
odloka Občine Litija.
(2) Na območju EUP LI-19 je načrtovana celostna infrastrukturna ureditev z novim cestnim omrežjem, novim meteornim kanalizacijskim omrežjem in novim vodovodnim omrežjem.
Obračunsko območje fekalne kanalizacije bo opremljeno z
novim omrežjem fekalne kanalizacije. Podrobnosti so razvidne
iz projekta za izvedbo (PZI) »Gradnja komunalne infrastrukture
za območje LI-19 SSa«, št. 142/18-P, julija 2020, izdelovalca
IBT Nizke gradnje Trbovlje.
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III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne
opreme so sledeči:
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno
opremo v EUR

3. člen
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec
na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje, novo fekalno
kanalizacijsko omrežje, novo meteorno kanalizacijsko omrežje
in novo vodovodno omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage
in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje Občine Litija (v nadaljevanju:
Splošni odlok Občine Litije).
(3) Splošni odlok Občine Litija se uporablja tudi pri vseh
ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se
nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, odmero
komunalnega prispevka in priključevanje objektov na obstoječo
komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev in
načina plačila.

Stran

Komunalna oprema
1. nova cestna
infrastruktura
2. nova vodovodna
infrastruktura
3. nova meteorna
kanalizacija
4. nova fekalna
kanalizacija
Skupaj

Skupni
stroški
(v EUR)

Nepovratna
Obračunski
proračunska
stroški
sredstva
(v EUR)
(v EUR)

94.138

16.003

78.135

34.042

10.213

23.829

33.245

16.623

16.622

67.410
228.835

0
42.839

67.410
185.996

7. člen
(časovni načrt)
Gradnja nove komunalne opreme je predvidena od aprila
do julija 2021, uporabno dovoljenje in predaja v upravljanje
upravljavcem pa je predvideno avgusta 2021.
8. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja bo zagotavljala Občina
Litija iz proračuna.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo)
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) = znesek komunalnega prispevka za
posamezno vrsto nove komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene
parcele stavbe s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri
izračunu komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne
površine objekta s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo,
i=
posamezna vrsta nove komunalne
opreme,
j=
posamezno obračunsko območje.
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10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,5:0,5.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna
površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen

Št. 007-6/2020
Litija, dne 5. oktobra 2021
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

3305.

(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena
tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove
komunalne opreme na obračunskem območju, so sledeči:
Tabela 2: obračunski stroški na enoto za novo komunalno
opremo
CpN(ij)
(EUR/m2)

CtN(ij)
(EUR/m2)

1. nova cestna infrastruktura

12,36

45,22

2. nova vodovodna infrastruktura

3,77

13,79

3. nova meteorna kanalizacija

2,63

9,62

Izračun

14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4. nova fekalna kanalizacija

2,82

9,75

Skupaj

21,58

78,38

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili
tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo,
že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine
Litija, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni
prispevek za:
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe vodovodno omrežje in
– obstoječe kanalizacijsko omrežje.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni
nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja enote urejanja prostora LI-19
v Litiji, velja sledeče:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Litija

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 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) ter 16. in 95. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na
19. redni seji dne 4. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 78/06 in 4/18) se v 3. členu doda nova,
7. točka, ki se glasi:
»7. organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma.«.
2. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 78/06 in 4/18) se 6. člen spremeni tako, da
se glasi:
»Z namenom smotrnosti in ekonomičnosti izvajanja gospodarske javne službe se lahko izbira koncesionarja opravi
tudi brez javnega razpisa, v skladu z določbami zakona, ki
določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, ter
drugimi veljavnimi področnimi predpisi.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2017
Litija, dne 4. oktobra 2021
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

LJUBLJANA
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Litija.

3306.

Sprememba Cenika za obračun storitev,
ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja
s pokopališči v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in

Uradni list Republike Slovenije

Št.

drugega odstavka 50. člena Odloka o pokopališkem redu v
Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 9/18 in 64/18 – popr.)
je župan Mestne občine Ljubljana sprejel

71

SPREMEMBO CENIKA
za obračun storitev, ki se nanašajo
na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči
v Mestni občini Ljubljana
1. člen
V Ceniku za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje
nalog upravljanja s pokopališči v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/19, 77/19 in 177/20) se v prvem odstavku
2. člena v tabeli vrstica pod zap. št. 67. »IZDELAVA NAPISA
– KOLUMBARIJ – ZUNANJA POKOPALIŠČA« spremeni tako,
da se glasi:
»67. IZDELAVA NAPISA – KOLUMBARIJ

215,70«.

2. člen
Ta sprememba cenika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2019-14
Ljubljana, dne 8. oktobra 2021

72

73
74

II

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

40

po pooblastilu
podžupan
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin
41

LOG - DRAGOMER
3307.

Rebalans proračuna Občine Log - Dragomer
za leto 2021_II

Na podlagi šestega odstavka 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) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na
14. seji dne 13. 10 2021 sprejel

42

43

REBALANS PRORAČUNA
Občine Log - Dragomer za leto 2021_II
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log Dragomer za leto 2021 se 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
I

70

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
tekoči prihodki (70+71)
davčni prihodki (700+703+704+706)
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje

v eurih
Proračun leta
2021
6.284.890,37
2.884.532,00
2.581.732,00
2.144.112,00
349.620,00

III
B.
IV
75

V
44
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704 domači davki na blago in storitve
88.000,00
nedavčni prihodki
(710+711+712+713+714)
302.800,00
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
120.200,00
711 takse in pristojbine
7.000,00
712 globe in druge denarne kazni
55.500,00
713 prihodki od prodaje blaga
in storitev
100,00
714 drugi nedavčni prihodki
120.000,00
kapitalski prihodki (720+722)
309.180,00
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0,00
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
309.180,00
prejete donacije (730+731)
100,00
730 prejete donacije iz domačih virov
100,00
transferni prihodki (740)
3.091.078,37
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
3.091.078,37
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
7.395.637,58
tekoči odhodki
(400+401+402+403+409)
1.049.773,34
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
326.650,63
401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
51.360,00
402 izdatki za blago in storitve
621.762,71
403 plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
50.000,00
tekoči transferi (410+411+412+413)
1.038.155,00
410 Subvencije
1.000,00
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
577.580,00
412 transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
112.300,00
413 drugi tekoči domači transferi
347.275,00
investicijski odhodki (420)
5.307.729,02
420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev
5.307.729,02
investicijski transferi (431+432)
0,00
431 investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
0,00
432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
0
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I-II)
–1.110.766,99
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
0
751 prodaja kapitalskih deležev
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
0

Stran

9758 /

Št.

167 / 22. 10. 2021

Uradni list Republike Slovenije

441 povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

VI

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII

ZADOLŽEVANJE (50)

1.000.000,00

50

Zadolževanje

1.000.000,00

500 domače zadolževanje

1.000.000,00

VIII

ODPLAČILA DOLGA (55)

11.428,60

55

odplačila dolga

11.428,60

550 odplačila domačega dolga

11.428,60

0

IX

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

X

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

988.571,40

XI

NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)

1.110.766,99

XII

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

–122.195,59

in delovno področje ter druga vprašanja se prav tako uredijo s
posebnim odlokom.«
2. člen
V 8. členu odloka se črtata dvanajsta in trinajsta alineja.
3. člen
V 9. členu odloka se zadnji odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo opravlja
tudi druge naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela
tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.«
4. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 13. člena, tako
da se po novem glasi:
»Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev notranjih organizacijskih enot, se lahko oblikujejo projektne skupine.«

123.529,43
«

5. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 18. člena odloka.

2. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih
programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).

6. člen
Spremeni se 19. člen, tako da se po novem glasi:

Št. 410-4/2021
Dragomer, dne 13. oktrobra 2021
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

MEDVODE
3308.

»19. člen
(položaji)
Položaj je uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu. V občinski upravi sta položaja direktor
občinske uprave in vodja notranje organizacijske enote.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Določbe 1., 2., 4. in 5. člena odloka, ki se nanašajo na
skupno upravo, se začnejo uporabljati s 1. 1. 2022.
Št. 100-152/2015-6
Medvode, dne 14. oktobra 2021

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Medvode

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

Na podlagi 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 organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Medvode
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/15 in 74/16) se
za 6. členom doda nov, 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(organi skupne občinske uprave)
(1) Za opravljanje nalog občinske uprave za področje
inšpekcije in redarstva se ustanovi organ skupne občinske
uprave. Ustanovitev, organizacija in delovno področje ter druga
vprašanja se uredijo s posebnim odlokom.
(2) Organ skupne občinske uprave se lahko ustanovi tudi
za opravljanje drugih skupnih nalog. Ustanovitev, organizacija

RIBNICA
3309.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica
in Velike Lašče

Na podlagi 17. in 68. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20), 71. člena Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 41/17), 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11 in 191/20) in 16. člena Statuta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 2/2006-UPB, 6/2013 in 2/2019) so Občinski svet Občine
Ribnica na 18. redni seji dne 30. 9. 2021, Občinski svet Občine
Loški Potok na 14. redni seji dne 24. 6. 2021, Občinski svet
Občine Sodražica na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 in Občinski
svet Občine Velike Lašče na 20. redni seji dne 23. 9. 2021 v
skladu z 49.a členom 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) sprejeli

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica
in Velike Lašče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošne določbe)
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske
uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime
in sedež, delovna področja, notranja organizacija, vodenje ter
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne
uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
(Področja izvajanja skupnih nalog)
Občina Ribnica, Občina Loški Potok, Občina Sodražica
in Občina Velike Lašče (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice)
ustanovijo skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
– občinskega redarstva;
– pravne službe;
– urejanje prostora;
– civilne zaščite;
– urejanja prometa;
– proračunskega računovodstva.
3. člen
(Ime, sedež in žig)
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Ribnica, na naslovu:
Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica (v nadaljevanju: sedežna
občina).
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike, premera
35 mm. Ob zunanjem robu žiga okrogle oblike so navedene
občine: Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče, v sredini
pa napis Skupna občinska uprava.
(3) Skupna občinska uprava lahko uporablja tudi kratico
SOU.
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(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen
(Ustanoviteljski deleži)
(1) Za posamezno občino ustanoviteljico opravlja skupna
uprava naloge navedene v 2. členu tega odloka v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev
občin ustanoviteljic, po naslednjih deležih:
– Občina Ribnica: 53,14 %,
– Občina Loški Potok: 10,02 %,
– Občina Sodražica: 12,24 %,
– Občina Velike Lašče: 24,60 %.
(2) Posamezna občina ustanoviteljica zagotavlja tudi
sredstva za izvajanje med letom dogovorjenih dodatnih ali
obsežnejših nalog, ki jih skupna služba izvaja za njene proračunske uporabnike. Višino dodatno potrebnih sredstev za
posamezno občino ustanoviteljico ter dodaten obseg nalog se
določi z letnim programom dela ter finančnim načrtom.
7. člen
(Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo)
(1) Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo občinski
inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(2) Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo na
področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva.
(3) Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo na področju občinskih cest, javnih poti, parkirišč, plakatiranja, zapuščenih vozil, ravnanja s komunalnimi odpadki
ter čiščenju javnih površin, oskrbi s pitno vodo, odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, urejanja
pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, taks, uporabe
občinske zastave in grba ter na področju gradenj, za katere po
gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje ter na
drugih področjih na podlagi predpisov, ki pooblaščajo občinsko
inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.
(4) Plačane globe za prekrške in ostale kazni, ki jih izrečejo občinski inšpektorji so prihodek proračuna občine, na
območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis
je bil kršen.
(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih občinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi
z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.

(Skupno opravljanje nalog)

8. člen
(Občinsko redarstvo)
(1) Občinsko redarstvo izvajajo občinski redarji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(2) Občinsko redarstvo je prekrškovni organ za občine
ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje
naloge občinskega redarstva.
(3) Naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni
s področja občinskega redarstva, prekrškovne zakonodaje,
zakonodaje s področja skrbi za javno varnost in javni red, zakonodaje o cestah in o pravilih cestnega prometa, zakonodaje
o zaščiti živali in drugih predpisov iz pristojnosti občinskega
redarstva ter na podlagi teh zakonov izdani podzakonski akti
in občinski predpisi.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski
redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil
prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih občinsko redarstvo izvaja
za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.

(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v
zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti
občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti
prenesejo na skupno upravo.

9. člen
(Pravna služba)
(1) Pravna služba opravlja naloge s pravnega področja, ki
so v pristojnosti lokalne samouprave in obsegajo:

4. člen
(Ustanoviteljske pravice)
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih
sredstev za delovanje skupne uprave v svojih proračunih, za
kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave,
na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt,
letni program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj
organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
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– pripravo in pomoč pri pripravi predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in pripravo podatkov za oblikovanje
zahtevnejših gradiv,
– pripravo gradiva in sodelovanje na sejah občinskih
svetov, odborov in komisij,
– pripravo in vodenje postopkov javnih naročil na vseh
področjih iz pristojnosti lokalne samouprave,
– varstvo osebnih podatkov,
– druge naloge s pravnega področja v skladu z veljavnimi
predpisi.
(2) Pravna služba opravlja svoje naloge v skladu z zakoni,
podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih pravna služba izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom
dela in letnim finančnim načrtom skupne občinske uprave.
10. člen
(Urejanje prostora)
(1) Urejanje prostora opravlja naloge s področja urejanja
prostora, ki so v pristojnosti lokalne samouprave in obsegajo:
– sodelovanje pri pripravi in spremembah ter dopolnitvah
občinskih in regionalnih prostorskih planov,
– podajanje mnenj glede skladnosti dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi
akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih
javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v
okvir obvezne občinske gospodarske javne službe,
– vodenje postopkov lokacijske preveritve,
– izvajanje nalog občinskega urbanista,
– vodenje in posodabljanje evidence o nezazidanih stavbnih zemljiščih,
– pripravljanje aktov o urejanju podobe naselij in krajine,
– nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam
pri urejanju prostora,
– izvajanje drugih nalog s področja urejanja prostora v
skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Služba urejanja prostora opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih urejanje prostora izvaja za
posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.
11. člen
(Civilna zaščita)
(1) Civilna zaščita opravlja naloge občinskih uprav občin
ustanoviteljic s področja civilne zaščite, ki obsegajo:
– urejanje sistema civilne zaščite, reševanja in pomoči v
občinah skladno z zakonodajo,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju
občin,
– določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite
ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– določanje in izvajanje usposabljanja občinskega pomena,
– druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Civilna zaščita opravlja svoje naloge v skladu z zakoni,
podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih civilna zaščita izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom
dela in finančnim načrtom skupne uprave.
12. člen
(Urejanje prometa)
(1) Urejanje prometa opravlja naloge občinskih uprav
občin ustanoviteljic s področja urejanja prometa, ki obsegajo:
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– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste
vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in
kolesarje) in mej naselij,
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja
prometa,
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede
na vrsto prometa,
– določitev omejitev hitrosti vozil,
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih
kolesarskih povezav,
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce,
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost
otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih,
izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih
naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu,
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa,
– načrtovanje cestnih priključkov na občinske ceste,
– načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme
na občinskih cestah,
– druge naloge s področja urejanja prometa v skladu z
veljavnimi predpisi.
(2) Naloge urejanja prometa se opravljajo v skladu z
zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih urejanje prometa izvaja za
posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.
13. člen
(Proračunsko računovodstvo)
(1) Proračunsko računovodstvo opravlja naloge proračunskega računovodstva neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov občin ustanoviteljic s področja dela, ki obsegajo:
– sodelovanje in svetovanje pri pripravi predloga proračuna in realizaciji proračuna ter opravljanje najzahtevnejših
del in nalog s finančnega področja proračunskega uporabnika,
– pripravljanje poročil,
– samostojno in celovito vodenje poslovnih knjig in drugih
analitičnih evidenc,
– samostojno izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov dela ter usklajevanje s kadrovskimi
podatki,
– izstavljanje računov in zahtevkov,
– druge naloge s področja proračunskega računovodstva
v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Naloge proračunskega računovodstva se opravljajo
v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin
ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih proračunsko računovodstvo
izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim
programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
14. člen
(Odločanje, izločitev, škoda)
(1) Pri odločanju v zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v
katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava pri izvrševanju svojih nalog upošteva
usmeritve župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za
katero izvršuje nalogo, glede splošnih vprašanj organiziranja
in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov
občin ustanoviteljic.
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(3) O izločitvi zaposlenega v posameznem postopku v
skupni upravi odloča vodja skupne uprave, o izločitvi vodje
skupne uprave pa odloča direktor občinske uprave občine
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki
v primeru izločitve vodje o stvari tudi odloči.
(4) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe organa
skupne občinske uprave, imajo v glavi naziv organa skupne
občinske uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne
občine ustanoviteljice.
(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega, odgovarjajo občine v skladu s svojimi ustanoviteljskimi
deleži, določenimi v prvem odstavku 6. člena.
15. člen
(Vodja skupne uprave)
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga z odločbo imenuje
in razrešuje župan sedežne občine, po predhodnem soglasju
županov občin ustanoviteljic, v skladu z veljavno zakonodajo.
Vodja skupne uprave je imenovan, če za njegovo imenovanje
soglašajo vsi župani občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski
strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
16. člen
(Naloge in odgovornost vodje)
(1) Vodja skupne uprave predstavlja in zastopa skupno
upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti skupne uprave ter izvaja vse druge naloge,
ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, strokovnega in
učinkovitega dela skupne uprave.
(2) Vodja skupne uprave odgovarja v skladu s tem odlokom za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost
posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj
vsem županom občin ustanoviteljic.
17. člen
(Letni program)
Letni program dela za posamezno proračunsko leto
sprejmejo župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne
uprave.
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župani. S predmetno pogodbo se podrobneje določijo pravice
in obveznosti občin, načrtovanje in način dela v organu skupne
občinske uprave, način poročanja, način financiranja dodatnih
nalog, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog
za organ skupne občinske uprave ter druge, za skupno občinsko upravo, pomembne zadeve.
21. člen
(Zagotavljanje materialnih sredstev)
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih skupne
uprave oziroma dislocirano na območjih in sedežih drugih občin
ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela.
(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve
na področju kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega
sistema občinska uprava sedežne občine.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje vseh stroškov delovanja na način določen v 6. členu
tega odloka.
(4) Občine ustanoviteljice zagotovijo osnovna sredstva,
drobni inventar in zaščitno opremo za delovanje organa skupne
občinske uprave.
(5) Sedežna občina ostalim občinam ustanoviteljicam po
ključu iz prvega odstavka 6. člena zaračunava stroške najema
prostorov, nabave opreme, stroške administrativnih in računovodsko finančnih storitev, plač zaposlenih ter materialne
stroške, ki jih knjigovodsko izkazuje skupna občinska uprava.
Merila se uredijo v pogodbi iz prejšnjega člena tega odloka.
22. člen
(Financiranje in finančni načrt)
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje
skupne uprave potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen
v posebnem delu proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima
skupna uprava sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo svoj del sredstev
za skupno upravo v proračunu na posebni proračunski postavki. Finančni načrt skupne uprave je del obrazložitve proračuna.
(4) Na podlagi zahtevka sedežne občine so občine ustanoviteljice dolžne stroške delovanja skupne uprave sedežni
občini nakazati v 15 dneh od prejema zahtevka.
(5) Skrbnik za sredstva finančnega načrta skupne uprave
je vodja skupne uprave, ki ima pravice in odgovornosti skladno
s pooblastili župana matične občine.

18. člen

23. člen

(Akt o sistemizaciji)

(Spremembe ustanoviteljstva)

Akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi
sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno najpozneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s spremembo ustanovitvenega akta.

19. člen

(Pristop občine)

(Delodajalec)
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za
javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni
uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Ribnica.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI
IN ODGOVORNOSTI TER SREDSTVA ZA DELO
20. člen
(Pogodba o medsebojnih razmerjih)
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do organa skupne občinske uprave občine ustanoviteljice podrobneje
uredijo s pogodbo o medsebojnih razmerjih, ki jo podpišejo

24. člen
(1) Nova občina lahko pristopi k skupni upravi, če o tem
sprejme sklep na pristojnem organu nove občine in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice.
(2) Šteje se, da se občine ustanoviteljice strinjajo s pristopom nove občine, ko o tem na občinskih svetih sprejmejo sklep
o pristopu nove občine.
(3) Na podlagi sklepov vodja pripravi preračun potrebnih
sredstev za delo skupne uprave, kar je podlaga za začetek
postopka spremembe ustanovitvenega akta.
25. člen
(Izstop občine)
(1) V kolikor občina ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti
določenih v tem odloku, jo lahko preostale občine soustanoviteljice s sklepom občinskih svetov preostalih občin ustanoviteljic
izločijo iz skupne občinske uprave s 6 mesečnim odpovednim
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rokom, pri čemer je občina ustanoviteljica, ki ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka, do izstopa dolžna poravnati vse stroške
skladno s tem odlokom.
(2) V kolikor občina izrazi interes za izstop iz skupne uprave, mora pisno najaviti izstop vodji skupne uprave in županom
občin ustanoviteljic. Izstop je možen z zaključkom proračunskega leta pod pogojem, da občina napove izstop najmanj
6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.
(3) Občina, ki izstopa iz organa skupne občinske uprave
zaradi lastnega interesa, je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje skupne uprave v ustreznem deležu za vse obveznosti,
ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala
izjavo o izstopu.
(4) Če ena občina izstopi in če se druge občine pisno
strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno,
občina, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem
je podala pisni izstop, nima obveznosti niti pravic do javnih
uslužbencev. Če občina izstopi in če se druge občine pisno ne
strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno,
je občina, ki izstopa, dolžna pokriti stroške presežnih delavcev
skladno z delovno zakonodajo, če jih sama ne prevzame.
(5) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna
vse obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta,
v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, oziroma ko poravna vse obveznosti, ki so
nastale do roka, ki ga občine določijo v dogovoru iz četrtega
odstavka tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih presežnih delavcev.
26. člen
(Prenehanje skupne uprave)
(1) O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo
občinski sveti občin ustanoviteljic ugotovitveni sklep na podlagi
katerih se pristopi k pripravi odloka o ukinitvi organa skupne
uprave, v katerem se določijo razmerja glede kritja stroškov
obveznosti, stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev,
delitev premoženja ter morebitna druga razmerja in določijo
roki, v katerih so občine ustanoviteljice dolžne kriti stroške
oziroma izvesti druga dejanja. Šteje se, da je odlok o ukinitvi
organa skupne uprave sprejet, če o njem v istem besedilu odločijo vse občine ustanoviteljice. Če občine ustanoviteljice odloka
ne sprejmejo v roku enega leta od sprejema ugotovitvenega
sklepa na občinskih svetih, župani občin ustanoviteljic določijo
nove deleže iz prvega odstavka 6. člena tega odloka glede na
število prebivalcev.
(2) V primeru prenehanja delovanja skupne uprave, vsaka
občina ustanoviteljica, iz katere so bili v skupno upravo prevzeti
njeni javni uslužbenci, prevzame premeščene javne uslužbence nazaj po sistemizaciji, ki je veljala v skupni upravi na dan
pred prenehanjem delovanja.
(3) Za javne uslužbence, ki so se zaposlili po začetku
delovanja skupne uprave, se občine ustanoviteljice lahko medsebojno dogovorijo o njihovi nadaljnji zaposlitvi na posamezni
občini ustanoviteljici. Če do takega dogovora ne pride, se ravna
skladno z delovno zakonodajo pri čemer se stroški pokrivajo
po ključu delitve stroškov določenim v 6. členu tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(Prevzem odprtih zadev)
Skupna uprava prevzame odprte zadeve, javne uslužbence in osnovna sredstva Medobčinskega inšpektorata in
redarstva, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče«
(Uradni list RS, št. 22/13, 27/13, 45/13 in Uradno glasilo Občine
Velike Lašče 2/13; v nadaljevanju: »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo MIR).
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28. člen
(Ugotovitvena določba)
Za delovanje skupne uprave »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo (MIR)«, po izstopu Občine Dobrepolje dne 31. 12.
2019, se za obdobje od 1. 1. 2020 do uveljavitve tega odloka,
uporablja razmerje za sofinanciranje MIR v razmerju števila
prebivalcev, kot je določeno v Ugotovitvenem sklepu o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave
št. 032-1/20009 z dne 6. 4. 2020 (Uradni list RS, št. 61/20).
29. člen
(Sprejem in veljavnost)
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
30. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok,
Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list RS, št. 22/13,
27/13, 45/13 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/13);
– Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave št. 032-1/20009 z dne 6. 4. 2020
(Uradni list RS, št. 61/20),
ki pa se uporabljata še do prenosa javnih uslužbencev v skupno občinsko upravo ustanovljeno s tem odlokom.
Št. 007-0008/2021
Ribnica, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina
Župan
Občine Sodražica
mag. Blaž Milavec
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

SEMIČ
3310.

Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih
pomoči v Občini Semič

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 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 6. in 14. 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

PRAVILNIK
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči
v Občini Semič
1. člen
S tem pravilnikom se določa upravičence do dodelitve
enkratne denarne socialne pomoči v Občini Semič (v nada-
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ljevanju: denarne pomoči), namen in način dodelitve, merila
ter višino denarne pomoči, postopek uveljavljanja in dodelitve
denarne pomoči iz občinskih proračunskih sredstev.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški
spol.
2. člen
Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna
pomoč, ki se dodeli upravičencu praviloma enkrat letno, kot
pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske vlagatelja.
3. člen
Višina sredstev, ki se jih nameni za denarne pomoči v
posameznem letu, se določi v vsakoletnem odloku o proračunu
občine. Pomoč se dodeljuje do porabe predvidenih proračunskih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih
vlog.
4. člen
Do denarne pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo
prijavljeno stalno oziroma zakonsko bivališče v Občini Semič
in ki v Občini Semič tudi bivajo. Upravičenci do denarne pomoči
morajo nedvoumno izkazati trenutno materialno ogroženost,
zaradi katere zaprošajo za pomoč.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih
okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: nenadna izguba zaposlitve, bistveno znižanje
dohodkov, elementarne nesreče, dolgotrajna bolezen, invalidnost in druge izjemne okoliščine.
5. člen
Denarna pomoč socialno ogroženim posameznikom in
družini je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin in letovanja otrok (šola v naravi, ekskurzija, kosila),
– nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambnih in higienskih izdelkov,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov,
zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebni, stroški zanje pa
niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim
zavarovanjem,
– pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih,
– plačilo drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi tričlanska komisija: Komisija za dodeljevanje
denarnih socialni pomoči v Občini Semič (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki
lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata
in v komisijo imenuje nove člane.
Strokovna in administrativna dela v postopku dodelitve
enkratne denarne socialne pomoči vodi Občinska uprava Občine Semič v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
7. člen
Denarna pomoč v Občini Semič znaša največ 600,00 €.
Tričlanska komisija ob upoštevanju materialnega, socialnega in zdravstvenega stanja upravičenca in njegovih družinskih članov odloča o višini denarne pomoči do višine 600,00 €.
Izjemoma lahko komisija, v skladu s proračunskimi sredstvi, dodeli denarno pomoč tudi v višjem znesku od 600,00 €,
če se odpravljajo posledice:
– elementarne nesreče (požar, neurje, potres ipd.)
– druge okoliščine, ki povzročajo hudo materialno ogroženost (smrt, invalidnost ipd.).

Št.

167 / 22. 10. 2021 /

Stran

9763

Vlagatelj je do denarne pomoči upravičen enkrat v posameznem koledarskem letu.
8. člen
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja
vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo, na predpisanem
obrazcu »Vloga za pridobitev denarne socialne pomoči v Občini Semič«.
Vlogi morajo biti priložena dokazila in pojasnila s katerimi
vlagatelj dokazuje trenutno materialno ogroženost, ki ogrožajo
preživetje posameznika ali družine.
9. člen
Na podlagi predloga komisije izda občinska uprava odločbo o dodelitvi ali zavrnitvi pravice do denarne pomoči. V
postopku dodelitve denarne pomoči se subsidiarno uporablja
zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Zoper odločbo izdano na prvi stopnji je možna pritožba,
ki se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper
odločbo prve stopnje, na drugi stopnji odloča župan občine.
10. člen
Dodeljena denarna pomoč po tem pravilniku se najkasneje v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe nakaže vlagatelju
na tekoči račun naveden v vlogi ali v funkcionalni obliki, neposredno izvajalcem storitve.
V primeru, da se denarna pomoč nakaže neposredno
vlagatelju na njegov transakcijski račun, je ta dolžan v roku
45 dni po nakazilu sredstev dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev.
Obliko in način izplačila določi komisija glede na ugotovljeno stanje in glede na namen, za katerega je denarna pomoč
dodeljena.
11. člen
Prejemnik pomoči je dolžan vrniti znesek prejete pomoči
skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel
na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma denarne
pomoči ni namensko porabil.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialni pomoči v Občini Semič
(Uradni list RS, št. 75/09).
Št. 007-08/2021-2
Semič, dne 13. oktobra 2021
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

3311.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi drugega odstavka 245. člena v povezavi
z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) v povezavi s 182. in
185. členom 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), 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)
in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10,
27/16) je Občinski svet Občine Semič na 19. redni seji dne
13. 10. 2021 sprejel

Stran
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
nepremičninam:
– parc. št. 505/1 k.o. 1527-Semič, v izmeri 2779 m2,
– parc. št. 505/2 k.o. 1527-Semič, v izmeri 544 m2,
vpisanim kot last Občine Semič.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

vitelj.

4. člen
Čistopis akta o ustanovitvi je zavezan pripraviti ustano-

Vpis sprememb v zvezi z registracijo zavoda je dolžan
opraviti ustanovitelj najkasneje v petnajstih dneh od uveljavitve
tega odloka.
5. člen
Ta odlok objavi Občina Šentjur in začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2006-31(232)
Šentjur, dne 21. septembra 2021
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

Št. 478-31/2020-9
Semič, dne 13. oktobra 2021
Županja
Občine Semič
Polona Kambič

Inštitut za okolje in prostor
dr. Cvetka Ribarič Lasnik

ŠMARTNO PRI LITIJI

ŠENTJUR
3312.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje
in prostor

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 15. člena
Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) sta Občinski svet Občine Šentjur na
13. redni seji dne 21. septembra 2021, in dr. Cvetka Ribarič
Lasnik, Kersnikova 35, 3320 Velenje, sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Inštitut za okolje in prostor
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje
in prostor (Uradni list RS, št. 58/07 in 46/09) se preambula
spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi 3. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS
– stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni
list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl.
US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) je
dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Kersnikova 35, 3320 Velenje (v nadaljevanju ustanovitelj), sprejela naslednji«.
V naslovu odloka se briše beseda »javnega«.
2. člen
Z izstopom soustanovitelja Občine Šentjur, Mestni trg 10,
3230 Šentjur, je dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Kersnikova 35,
3320 Velenje, edina ustanoviteljica zavoda, zato se spreminja
akt o ustanovitvi na način, da se v celotnem besedilu vnesejo
popravki vsled navedenega dejstva. Tako se določbe, ki se
nanašajo na dvojino (ustanovitelja) popravijo v ednino v vseh
sklonih in oblikah.
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Sredstva za ustanovitev zavoda in začetek njegovega
delovanja znašajo 667,67 eurov, ki jih v celoti zagotovi ustanovitelj.«

3313.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o obremenjevanju nepremičnega premoženja
v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi
pravicami

Na podlagi 65. 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), 37., 70.,
71. in 74. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in
79/18) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
14. redni seji dne 6. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o obremenjevanju nepremičnega premoženja
v lasti Občine Šmartno pri Litiji
s služnostnimi pravicami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni višina enkratnega nadomestila za podeljeno služnost, kot opredeljeno v 5. členu Odloka
o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine
Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami (Uradni list RS,
št. 97/20 z dne 10. 7. 2020).
S tem odlokom se novelirajo vrednosti nepremičnin in faktor obremenjenosti veljavne po odloku iz prejšnjega odstavka
skladno s cenilnim poročilom z dne 10. 9. 2021.
2. člen
Zavezanec za plačilo enkratnega nadomestila je pravna
ali fizična oseba, ki kot služnostni upravičenec na nepremičnem
premoženju občine pridobiva služnostno pravico. Enkratno nadomestilo je zavezanec dolžan poravnati v roku 15 dni po
sklenitvi pogodbe oziroma izstavitvi računa.
Enkratno nadomestilo za podeljeno služnost se izračuna
na podlagi naslednjih tabel:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Tabela I: Vrednost nepremičnin za 1 m2 (»Vnpr«)

Ocenjena izhodiščna vrednost za stavbna
zemljišča v naselju Šmartno pri Litiji
45,00
Ocenjena izhodiščna vrednost za stavbna
zemljišča – ožje območje naselje Šmartno
pri Litiji, zemljišča namenjena za dostop/
prometno ali drugo infrastrukturo, dvorišče
(ni mogoča prosta pozidava)
18,00
Ocenjena izhodiščna vrednost za stavbna
zemljišča – ruralno območje Občine Šmartno
pri Litiji
15,54
Ocenjena izhodiščna vrednost za stavbna
zemljišča – ruralno območje naselje Šmartno
pri Litij, zemljišča namenjena
za dostop/prometno ali drugo infrastrukturo,
dvorišče (površina, kjer ni mogoča prosta
pozidava)
6,22
Ocenjena izhodiščna vrednost za kmetijska
zemljišča v območju Občine Šmartno pri Litiji
2,46
Ocenjena izhodiščna vrednost za gozdna
zemljišča v območju Občine Šmartno pri Litiji
0,66
*Vrednosti nepremičnin so določene na podlagi Poročila
o oceni vrednosti nepremičnin z dne 10. 9. 2021.
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se na podlagi uradne cenitve določi višina enkratnega nadomestila za podeljeno služnost. Stroške cenitve v tem primeru nosi
služnostni upravičenec.
II. KONČNI DOLOČBI
3. člen
Vse ostale določbe Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi
pravicami (Uradni list RS, št. 97/20 z dne 10. 7. 2020) ostanejo
nespremenjene.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 466-32/2019-15
Šmartno pri Litiji, dne 6. oktobra 2021
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Tabela II: Faktor obremenjenosti (»Fo«)
Komunalno omrežje/GJI

Stran

– bi predvideni poseg v nepremičnino bistveno zmanjšal
vrednost te nepremičnine,

Vrednost
(EUR/m2)

Območje
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Faktor
obremenitve

1. Vodovodno in plinsko omrežje
(podzemno)
0,25
2. Kanalizacijsko omrežje (podzemno)
0,30
3. Električno omrežje (podzemno)
0,25
4. Električno omrežje (zračno)
0,20
5. Cesta/dostop/dovoz po že obstoječem
dostopu/cesti
0,25
6. Cesta/dostop/dovoz na novo po zemljišču
0,35
5. Zračna služnost za (napušč, balkon ipd.)
0,20
6. Postavitev obvestilnega/prometni znak/
droga
0,50
7. Druga zemljišča (ni dokaznega vpliva
na uporabnost zemljišča
0,10
Višina enkratnega nadomestila se izračuna tako, da se
vrednost nepremičnine za 1 m2 (»Vnpr«) pomnoži s površino nepremičnine (»Pnpr«), ki je s služnostjo obremenjena (zmnožek
dolžine in širine koridorja služnosti), in s faktorjem obremenitve
(»Fo«).
Enkratno nadomestilo (»EN«) za podeljeno služnost se
določi po formuli:
EN = Vnpr x Pnpr x Fo
V primeru, da:
– višina enkratnega nadomestila izkustveno preseže
10.000 eurov,
– vrsta obremenitve ne ustreza podatkom iz tabele, ali

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Šmartno pri Litiji

Na podlagi 39. in 103. člena 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 14. člena
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. seji dne 6. 10.
2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,
št. 80/10, 59/17 in 87/20), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
V 4. členu Odloka se spremeni navedba skupne dolžine
lokalnih cest: 67.962 m.
3. člen
V 5. členu Odloka se doda:

PREOSTALA
DOLŽ [m] DOLŽINA V SOS.
OBČINI [m]

ZP. ŠT.

CESTA

ODSEK

ZAČETEK
ODSEKA

OPIS

KONEC
ODSEKA

128.

710880

710881

C R2 1347

Industrijska cona jug – glavna

Z parkirišče

399

0

129.

710880

710882

O 710881

Industrijska cona jug – stranska

Z HŠ 26

70

0

Spremeni se tudi navedba skupne dolžine javnih poti: 116.197 m.

Stran
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4. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določili 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. 37162-3/2021-359 (509) z dne 15. 7. 2021.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 347-18/2006
Šmartno pri Litiji, dne 7. oktobra 2021
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

3315.

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Šmartno
pri Litiji

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) in 14. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne 6. 10. 2021
sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji
1. člen
(namen)
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju:
pravilnik) določa namen, upravičence, pogoje, način in merila
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na območju Občine Šmartno pri Litiji.
2. člen
(1) Občina Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina) subvencionira del stroškov nakupa MKČN (individualne ali skupinske), do velikosti 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju:
PE).
(2) PE je enota za obremenjevanje vode, ki približno
ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na
dan, v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje odpadnih voda.
3. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem
pravilniku so fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih ali
večstanovanjskih objektov, v katerih imajo prijavljeno stalno
prebivališče in se nahajajo na območjih občine:
1. kjer je območje aglomeracije in je skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode v Občini Šmartno pri Litiji predvidena postavitev male
komunalne čistilne naprave;
2. kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v Občini Šmartno pri Litiji ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja oziroma
izven območij aglomeracij.
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(2) Upravičenec lahko kandidira za dodelitev sredstev le
za en stanovanjski oziroma večstanovanjski objekt, kjer ima
stalno prebivališče.
(3) Do nepovratnih sredstev niso upravičeni lastniki (fizične osebe) zemljišč, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine
Šmartno pri Litiji ali so v sodnem sporu z Občino Šmartno pri
Litiji, kjer občina nastopa kot upnik.
4. člen
(javni razpis)
(1) Sredstva za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih
naprav v Občini Šmartno pri Litiji se zagotavljajo iz občinskega
proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine
sredstev se vsako leto objavi javni razpis, ki natančno določa
pogoje in postopke ter vsebino vloge za pridobitev nepovratnih
proračunskih sredstev.
(2) Če proračun občine za tekoče leto ni sprejet ali ne zagotavlja sredstev za izvajanje sofinanciranja po tem pravilniku,
se pravilnik ne izvaja.
5. člen
(1) Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v
občinskem glasilu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. naziv in sedež občine,
2. pravno podlago za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili,
5. višino razpoložljivih sredstev,
6. rok, način in naslov za vložitev vlog,
7. rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni
o izidu,
8. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo
informacije in razpisno dokumentacijo.
(2) Podrobnejša vsebina se določi v razpisni dokumentaciji, ki jo pred objavo javnega razpisa potrdi župan.
6. člen
(postopek)
(1) Postopek dodeljevanja proračunskih sredstev v skladu
z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan za obdobje njegovega mandata (v nadaljevanju
komisija).
(2) Naloge komisije so:
1. odpiranje in formalni pregled vlog po vrstnem redu
njihove vložitve,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov sofinanciranja in višine sredstev, ki so jim bila odobrena,
4. druge naloge, povezane z uspešno izvedbo razpisa.
(3) Seznam upravičencev za dodelitev sredstev pripravi
komisija najkasneje v roku 30 dni od obravnave vlog in ga posreduje v potrditev direktorju občinske uprave.
(4) O dodelitvi sredstev posameznemu upravičencu odloča direktor občinske uprave s sklepom, na predlog komisije.
Zoper sklep je v roku 15 dni od prejema možna pritožba županu. Odločitev župana je dokončna.
(5) Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog, in sicer do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
(6) V primeru, da višina dodeljenih subvencij presega
razpoložljiva sredstva, se preostalim upravičenim vlagateljem
zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu
prednostno pred objavo novega razpisa, v okviru sredstev
proračuna, predvidenih za ta namen.
(7) Medsebojno razmerje med Občino Šmartno pri Litiji
in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o subvencioniranju.
(8) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva
za namen, ki ga opredeljuje ta pravilnik, do sredstev po tem
pravilniku ni upravičen.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(višina sofinanciranja)
(1) Višina sofinanciranja male komunalne čistilne naprave za posamezen stanovanjski objekt znaša največ do
1.000,00 EUR.
(2) Višina sofinanciranja male komunalne čistilne naprave
za večstanovanjski objekt oziroma za povezovanje več stanovanjskih objektov na eno čistilno napravo znaša največ do
1.000,00 EUR po stanovanjski enoti oziroma stanovanjskem
objektu, sofinanciranje pa ne sme presegati 50 % izkazane
vrednosti nakupa MKČN brez DDV.
(3) V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske
stavbe oziroma več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo,
podati skupno vlogo za sofinanciranje.
8. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški sofinanciranja male komunalne
čistilne naprave so nakup male komunalne čistilne naprave
velikosti do 50 PE brez montaže in vgradnje male čistilne naprave. Gradbena in pripravljalna dela, dokumentacija in DDV
niso upravičen strošek.
(2) Upravičeni stroški lahko nastanejo v obdobju največ
do dveh let pred datumom objave razpisa.
9. člen
(pogoji sofinanciranja)
(1) Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so:
– da izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika,
– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča oziroma imeti pridobljeno pravico graditi,
– objekt, ki bo priključen na MKČN, mora biti zgrajen
v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje in urejanja
prostora,
– stanovanjski objekt, ki bo priključen na MKČN, mora
imeti veljavno gradbeno dovoljenje. V kolikor je stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, mora upravičenec predložiti
ustrezno potrdilo oziroma dokaz, da ima objekt na podlagi
predpisov s področja gradnje, uporabno dovoljenje po samem
zakonu,
– ob zagonu MKČN mora biti ukinjeno odvajanje komunalne odpadne vode preko obstoječe greznice,
– vgrajena MKČN mora imeti izjavo o lastnostih MKČN
v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, če gre za
tipsko MKČN,
– MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah
za MKČN, ki je izdelano v skladu s predpisom, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda,
– MKČN mora biti vgrajena in delujoča (v času vložitve
vloge),
– lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano
praznjenje,
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni
dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in
določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorji.
(2) Vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev za MKČN
mora biti priloženo:
– osnovni podatki o MKČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.);
– račun o nakupu MKČN;
– potrdilo o plačilu;
– izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode, če gre za tipsko MKČN;
– poročilo o opravljenih prvih meritvah v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih
voda ali pozitivna zadnja ocena obratovanja;
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt ali
drugo dokazilo o legalnosti objekta;
– druge z javnim razpisom določene priloge.
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10. člen
(zahtevek za izplačilo)
(1) Upravičenci za izplačilo sredstev vlagajo zahtevke.
(2) Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev in
pogodbe o subvencioniranju na občino pošljejo zahtevek za
izplačilo z vsemi prilogami, zahtevanimi v javnem razpisu.
(3) Upravičenci prejmejo nakazilo odobrenih sredstev
predvidoma do konca koledarskega leta. Nakazilo sredstev se
izvrši na osebni račun upravičenca.
11. člen
(nadzor)
Namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev
malih komunalnih čistilnih naprav v občini po tem pravilniku
nadzoruje imenovana komisija in Nadzorni odbor občine.
12. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2021-1
Šmartno pri Litiji, dne 6. oktobra 2021
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

3316.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr.,
59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US,
87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US,
72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 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), 245. in 247. člena Zakona o
urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20)
ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list
RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
14. redni seji dne 6. 10. 2021 sprejel naslednji

SKLEP
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
Katastrska občina

Parcelne številke

1848 Štanga

1804/2, 1780/29, 1780/27, 1780/8,
1780/10
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BOROVNICA

Pri parc. št. 1780/29 in parc. št. 1780/27, obe k.o. Štanga
je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba javnega dobra. Nepremičnine parc. št. 1804/2, parc. št. 1780/8 in parc. št. 1780/10,
vse k.o. Štanga pa so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro.
II
Nepremičnine parc. št. 1804/2, parc. št. 1780/8 in parc.
št. 1780/10, vse k.o. Štanga postanejo last Občine Šmartno pri
Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1. Pri nepremičninah parc. št. 1780/29
in parc. št. 1780/27, obe k.o. Štanga pa se izbriše zaznamba
javnega dobra.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3318.

Na podlagi 29. 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 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPD, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
in 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 15. redni seji
dne 20. 10. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Borovnica za leto 2021 – rebalans

Št. 466-25/2011-25, 466-39/2013-48
Šmartno pri Litiji, dne 7. oktobra 2021
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

TREBNJE
3317.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članu Občinskega sveta Občine Trebnje

Na podlagi 37.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)
in 11. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in
65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 17. seji dne
13. 10. 2021 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata članu Občinskega sveta
Občine Trebnje
1.
Občinski svet Občine Trebnje se seznani z obvestilom
o odstopu članice in prenehanju mandata članici Občinskega
sveta Občine Trebnje, Tanji Cesar.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2021
(Uradni list RS, št. 202/19, 105/21) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
A.

I.
70

4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Trebnje in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-2/2020
Trebnje, dne 13. oktobra 2021
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Rebalans
2021

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

4.844.990

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.863.357

DAVČNI PRIHODKI

3.173.986

700 Davki na dohodek in dobiček

2.819.163

704 Domači davki na blago in storitve
71

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

575.631

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74

36.855
689.371

712 Denarne kazni

73

317.968

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

703 Davek na premoženje

2.
S prenehanjem mandata članici Občinskega sveta Občine
Trebnje posledično preneha tudi članstvo v Odboru za proračun
in finance.
3.
Občinska volilna komisija Občine Trebnje naj ugotovi, kdo
je naslednji kandidat na listi DROT, ki bo nadomestil občinsko
svetnico, ki ji je prenehal mandat.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Borovnica za leto 2021 – rebalans

6.000
30.150
3.000
74.590
457.801
72.500
–
385.301
2.054
0
2.054

TRANSFERNI PRIHODKI

521.778

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

521.778

Uradni list Republike Slovenije
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
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C.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.732.525

40

TEKOČI ODHODKI

1.344.072

500 Domače zadolževanje

0

273.996

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

159.437

55

ODPLAČILA DOLGA

159.437

550 Odplačila domačega dolga

159.437

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–46.972

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

12.459

409 Rezerve

32.248

TEKOČI TRANSFERJI
411 Transferji posameznikom
in gospodinjstvom

43

980.302

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

45.067

1.921.184
132.555
1.252.818

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

138.827

413 Drugi tekoči domači transferi

396.984

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.347.169

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.347.169

INVESTICIJSKI TRANSFERJI
430 Investicijski transferi

120.100
0

431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso PU

92.600

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

27.500

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–159.437

XI.

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

–112.465

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
konec leta 2020
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2020

362.727

(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se ga uporablja za leto 2021.

III.

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

B.

IZKAZ FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČAJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 –
Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

0

I. SPLOŠNE DOLOČBE

75

V.

44

VI.

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

112.465

0

Št. 410-0030/2021-1
Borovnica, dne 20. oktobra 2021
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela

NOVA GORICA
3319.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025
– Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 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) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
20. oktobra 2021 sprejel

1. člen
(1) S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica ustanovi
javni zavod GO! 2025 (v nadaljnjem besedilu: zavod), uredi
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status zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter
temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina
financiranja zavoda.
(2) Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju:
ustanovitelj).
(3) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja mestni
svet Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: Mestni svet).
(4) Za podrobnejšo ureditev pravic in obveznosti delavcev
in zavoda kot delodajalca, ki izhajajo iz delovnega razmerja,
se uporablja Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 40/97
– ZDMPNU, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01,
43/06 – ZKolP, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 22/10, 83/10,
89/10, 40/12, 51/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15,
11/15, 55/15, 106/15, 4/16, 51/16, 3/17, 38/17, 40/17, 46/17,
2/18 – popr., 3/18, 47/18, 80/18, 4/19, 45/19, 3/20, 97/20,
160/20, 3/21, 88/21).
2. člen
V tem odloku uporabljeni zapisani izrazi v slovnični obliki
za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški
spol.
3. člen
(1) Zavod je ustanovljen za celovito vodenje, načrtovanje,
pripravo, organiziranje in izvajanje projekta Evropske prestolnice kulture 2025 (v nadaljevanju EPK), in sicer za čas trajanja
projekta.
(2) Zavod pri izvajanju svojih nalog v okviru svojih pristojnosti sledi ciljem in namenu projekta EPK, kot jih opredeljujejo:
– Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 445/2014/EU,
– veljavni Lokalni program kulture Mestne občine Nova
Gorica,
– končna prijava v razpisu za podelitev naziva Evropska
prestolnica kulture 2025 (prijavna knjiga GO! Borderless).
(3) Zavod pri izvajanju svojih nalog sodeluje z Evropskim
združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS GO). Pravni
osebi medsebojna razmerja uredita s pogodbo, ki jo predhodno
potrdi Mestni svet Mestne občine Nova Gorica.
(4) Poslanstvo zavoda je načrtovanje, izvedba in evalvacija projekta EPK skozi izvedbo dejavnosti, ki zagotavljajo doseganje dolgoročnih razvojnih učinkov, opredeljenih v dokumentih
iz prejšnjega odstavka. Zavod krepi kulturno in umetniško
dejavnost v čezmejnem goriškem prostoru ter jo preko vzpostavljanja partnerstev vpenja v evropsko in globalno dimenzijo,
predstavlja projekt EPK 2025 slovenski in mednarodni javnosti
ter pri tem sodeluje v različnih formalnih in neformalnih mednarodnih povezavah. Zavod vzpodbuja medsektorsko sodelovanje med kulturo ter gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem
in drugimi področji ter promovira vlogo kulture kot katalizatorja
širšega družbenega razvoja. Pri tem zavod sodeluje z drugimi
pravnimi osebami, ki delujejo na območju Mestne občine Nova
Gorica ter na vključenem območju EPK, kot ga določa prijavna
knjiga GO! Borderles, še posebej z ustanovami in nevladnimi
organizacijami, ki delujejo na področju kulture.
(5) Zavod temelji na vrednotah obmejnega sobivanja,
kulturnega prehajanja in evropske kohezije ter izpričuje kulturo
med dvema narodoma. Zavezan je načelu vključenosti in participacije vseh družbenih skupin ter je še posebej pozoren do
ranljivih skupin prebivalstva.
(6) Zavod je usmerjen v doseganje celovitih in dolgoročnih
razvojnih učinkov.
(7) Zavodovo poslanstvo v okviru projekta EPK je promoviranje kulture kot enega temeljnih dejavnikov v odnosih med
posamezniki, mesti, regijami in državami ter vzpostavljanje
kulturne dimenzije kot vitalnega dela družbenih odnosov. S
tem zavod razvija lokalno, regionalno in nacionalno kulturno
identiteto v stiku z lokalnimi, evropskimi in svetovnimi kulturnimi
dosežki in soustvarja evropsko kulturno identiteto, temelječo na
bogastvu kulturnih razlik. Pri tem zavod posebej:
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– omogoča široko dostopnost programov, ki so izvedeni v
okviru tega projekta, najširšemu krogu prebivalstva,
– vzpodbuja medkulturni dialog kot orodje razumevanja,
spoštovanja in promocije kulturne raznolikosti posameznikov,
skupin, narodov in držav,
– omogoča mednarodno mobilnost umetnikov in kulturnih
delavcev ter čezmejno uveljavljanje slovenskih umetniških del,
kulturnih programov in umetnikov,
– vzpodbuja trajnostni razvoj tistih kulturnih programov v
lokalni skupnosti, ki so v razvojnem smislu pomembni tudi za
širšo regijo in državo,
– skrbno spremlja, spodbuja in podpira razvoj nevladnega
sektorja in deficitarnih kulturnih programov,
– spodbuja mreženje kulturnih organizacij na lokalni, nacionalni, čezmejni in evropski ravni ter razvoj kompetenc kulturnih delavcev v javnem sektorju in nevladnih organizacijah,
– spodbuja kulturo javnega dialoga,
– pri organizaciji in izvedbi kulturnih programov načrtno
stremi k vključevanju zainteresiranih javnosti ter občanov, pripadnikov narodnostnih skupnosti in manjšin, še posebej ranljivih družbenih skupin; zavod pri tem upošteva načela socialne
vključenosti,
– razvija inovativne oblike projektnega managementa v
kulturi.
4. člen
(1) Zavod preneha z delovanjem z izpolnitvijo projekta
EPK 2025 v roku, predvidenem v sprejetem strateškem načrtu
EPK 2025.
(2) Likvidacijskega upravitelja, ki bo vodil likvidacijski postopek zavoda, imenuje ustanovitelj.
5. člen
(1) Ime zavoda je: GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica
Tuje ime zavoda je: GO! 2025 – European capital of culture, Nova Gorica.
(2) Skrajšano ime zavoda je: GO! 2025
Sedež zavoda je: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
(3) Zavod je pravna oseba javnega prava in nastopa v
pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun
ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti,
ki je vpisana v sodni register. Zavod ima pravice, obveznosti in
odgovornosti, kot jih določata zakon in ta odlok
(4) Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici.
6. člen
(1) Zavod ima statut, ki ga sprejme svet s soglasjem
ustanovitelja.
(2) S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z
zakonom in tem odlokom.
(3) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v
skladu s statutom, ki jih sprejme svet, če ni s statutom zavoda
določeno, da jih sprejme direktor.
7. člen
(1) Zavod opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja
za javno službo, naslednje dejavnosti:
– producira in koproducira umetniške in kulturne vsebine
programa EPK;
– pripravlja in izvaja delavnice, predavanja, kongrese,
strokovna posvetovanja, razstave, seminarje in druge izobraževalne dejavnosti za splošno javnost ter še posebej za deležnike
na področju kulture s ciljem krepitve zmogljivosti kulturnega
sektorja;
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– izvaja izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti na vseh področjih kulture;
– izdaja knjižna in avdio-vizualna dela;
– z vsebinami in gradivi sodeluje pri razvojnih procesih na
področju kulture, družbenega razvoja, gospodarstva in prostorskega načrtovanja;
– povezuje se z institucijami s področja kulture in gospodarstva v Sloveniji in v tujini;
– vzpostavlja in vzdržuje mednarodna partnerstva;
– vzpostavi in vzdržuje digitalne platforme (spletna stran,
družabna omrežja) za komunikacijo z javnostmi in promocijo
EPK;
– izvaja marketinški načrt, oblikuje in posreduje marketinške vsebine ter izdelke.
(2) Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko opravlja
zavod tudi naslednje gospodarske dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno
iz nejavnih virov:
– prodaja promocijske izdelke;
– opravlja dejavnost knjigarn;
– oblikuje in trži gostinske, turistične in druge produkte;
– daje opremo in sredstva v najem;
– prodaja oglasni prostor;
– ponuja intelektualne storitve na področju kulture, izobraževanja, turizma in prostorskega načrtovanja;
– organizira promocijske dogodke.
(3) Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
(4) Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene v naslednje šifre
in nazive postavk:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z glasbenimi in video zapisi
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
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62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
8. člen
(1) Delo zavoda je javno. Zavod zagotavlja javnost svojega dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z informacijami
o načrtovanih dejavnostih ter s poročili o opravljenem delu,
vključno z letnim poročilom.
(2) Letno poročilo se objavi na spletnih straneh zavoda.
II. ORGANI ZAVODA
9. člen
(1) Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
(2) Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja
zavoda.
Direktor
10. člen
(1) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost
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dela zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda.
(2) Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema vse druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta in ustanovitelja,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– določa cene javnih kulturnih dobrin,
– skrbi za trženje storitev,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za
izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz
njegove pristojnosti,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v
skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje pomočnike direktorjev po predhodnem mnenju
sveta in strokovnega sveta,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– izvršuje sklepe in odločitve organov zavoda in
– opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi
in ta odlok.
(3) K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme
in trinajste alineje prejšnjega odstavka mora pridobiti direktor
soglasje sveta.
(4) K aktom iz četrte in šeste alineje drugega odstavka
mora direktor pridobiti soglasje mestnega sveta.
11. člen
(1) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in
drugimi sredstvi 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 iz naslednjih
alinej:
– pogodbe o investicijah in pogodbe o najemu nepremičnin, katerih vrednosti so enake ali višje od 40.000 EUR brez
DDV ter pogodbe, ki se nanašajo na upravljanje z nepremičninami, ki so last ustanovitelja in jih ima zavod v upravljanju, za
katere je potrebno predhodno soglasje župana ustanovitelja;
– pogodbe o investicijah in pogodbe o najemu nepremičnin, katerih vrednosti so enake ali višje od 300.000 EUR brez
DDV, za katere je potrebno predhodno soglasje mestnega
sveta ustanovitelja.
(3) Direktor mora določiti zaposlenega, ki ga bo nadomeščal v primeru odsotnosti.
12. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj
specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih
mestih
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– poznavanje strokovnega področja dela zavoda,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje italijanskega in angleškega jezika na višji ravni,
– sposobnost organiziranja in vodenja.
(2) Kandidat za direktorja je dolžan ob prijavi na javni
razpis priložiti življenjepis in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
13. člen
(1) Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega
razpisa po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta o
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje. Poleg javnega razpisa
lahko ustanovitelj povabi posamezne kandidate tudi neposredno. Pogoji javnega razpisa veljajo tudi za povabljene kandidate.
Javni razpis se objavi na spletni strani zavoda za zaposlovanje
in na spletni strani ustanovitelja.
(2) Če svet oziroma strokovni svet ne podata mnenja iz
prejšnjega odstavka v roku 30 dni od dneva, ko sta bila zanj
zaprošena, se šteje, da je mnenje pozitivno.
(3) Mandat direktorja traja do prenehanja zavoda oziroma
največ pet let.
14. člen
(1) Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za
čas trajanja mandata.
(2) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik.
15. člen
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na pomočnike direktorja.
16. člen
(1) Ustanovitelj je dolžan razrešiti direktorja pred potekom
časa, za katerega je bil imenovan:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov
zavoda oziroma ustanoviteljice ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje delo, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje
pri opravljanju dejavnosti,
– zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen, ali v
primeru prenosa ustanoviteljstva.
(2) Ustanovitelj mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi
direktorja pridobiti predhodno mnenje sveta in strokovnega
sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati
možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(3) Če svet ali strokovni svet ne poda mnenja v roku
30 dni, se šteje, da je podal pozitivno mnenje k razrešitvi.
(4) Za razrešitev direktorja se smiselno uporablja postopek, ki velja za njegovo imenovanje.
17. člen
(1) Zavod ima pomočnika direktorja za vodenje umetniško
strokovnega dela in pomočnika direktorja za dolgoročni učinek.
(2) Zavod ima lahko pomočnika direktorja tudi na naslednjih področjih:
– za finančne, pravne in splošne zadeve,
– za čezmejno sodelovanje.
(3) Pomočnik direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela uporablja naziv programski vodja.
(4) Pomočnike direktorja iz prvega in drugega odstavka
tega člena imenuje direktor na podlagi javnega razpisa. Svet
daje predhodno mnenje k imenovanju pomočnikov direktorja. K imenovanju pomočnika direktorja za vodenje umetniško
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strokovnega dela daje mnenje tudi strokovni svet. Če svet in
strokovni svet ne data mnenja v roku 30 dni, se šteje, da je
mnenje pozitivno.
18. člen
(1) Za pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj
specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
– poznavanje umetniško strokovnega področja dela zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– sposobnost organiziranja in vodenja umetniško strokovnega dela,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje italijanskega in angleškega jezika na višji ravni.
(2) Naloge pomočnika direktorja za vodenje umetniško
strokovnega dela so:
– vodi programsko skupino, ki jo sestavljajo projektni
vodje, zadolženi za stebre kulturno-umetniškega programa,
– skrbi za skladnost dejavnosti z umetniško vizijo, predstavljeno v prijavni knjigi,
– predlaga direktorju vsebine za strateški načrt, letni
program dela in poročilo o delu zavoda s svojega delovnega
področja,
– v skladu s prijavno knjigo, strateškim načrtom in letnim
programom izbira vse izvajalce za izvedbo načrtovanih kulturno-umetniških dejavnosti,
– odloča o vzpostavljanju umetniških in kulturnih partnerstev,
– izvršuje sklepe in odločitve organov zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda
in po nalogu direktorja.
(3) Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti načrt oziroma vizijo programskega/strokovnega dela in razvoja zavoda.
19. člen
(1) Za pomočnika direktorja za dolgoročni učinek je lahko
imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj
specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– sposobnost organiziranja in vodenja,
– znanje slovenskega jezika na osnovni ravni in znanje
italijanskega in angleškega jezika na višji ravni ali znanje italijanskega jezika na osnovni ravni in znanje slovenskega in
angleškega jezika na višji ravni.
(2) Naloge pomočnika direktorja za dolgoročni učinek so:
– predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na njegovo
delovno področje,
– načrtuje in izvaja dejavnosti za doseganje in utrjevanje
dolgoročnega učinka (zapuščine),
– predlaga programskemu vodji dejavnosti za okrepitev
vpliva programskih sklopov na dolgoročni učinek,
– usklajuje dejavnosti zunanjih izvajalcev na področju
ocenjevanja in vrednotenja,
– usklajuje dejavnosti zavoda s strateškimi dokumenti na
področju kulture, gospodarstva, družbenega in prostorskega
razvoja ter v dogovoru z ustanoviteljem sodeluje v teh procesih,
– izvršuje sklepe in odločitve organov zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda
in po nalogu direktorja.
20. člen
(1) Za pomočnika direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
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– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj
specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ekonomske, pravne
ali upravne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– sposobnost organiziranja in vodenja,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na osnovni
ravni.
(2) Naloge pomočnika direktorja za vodenje finančnih,
pravnih in splošnih zadev so:
– predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na njegovo
delovno področje,
– daje direktorju predloge in mnenja, ki se nanašajo na
njegovo delovno področje,
– predlaga direktorju letni program dela in poročilo o delu
zavoda s svojega delovnega področja,
– daje mnenje direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda,
– izvršuje sklepe in odločitve organov zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda
in po nalogu direktorja.
21. člen
(1) Za pomočnika direktorja za čezmejno sodelovanje je
lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj
specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), magisterij po
visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja),
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– sposobnost organiziranja in vodenja umetniško strokovnega dela,
– znanje slovenskega jezika na osnovni ravni in znanje
italijanskega in angleškega jezika na višji ravni ali znanje italijanskega jezika na osnovni ravni in znanje slovenskega in
angleškega jezika na višji ravni.
(2) Naloge pomočnika direktorja za čezmejno sodelovanje
so:
– predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na njegovo
delovno področje,
– skrbi za pretok informacij s partnerji v Občini Gorica in
deželi Furlaniji Julijski krajini,
– je skrbnik pogodbe o sodelovanju med zavodom in
glavnim partnerjem: Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS GO),
– skrbi za izvajanje čezmejne kulturne strategije,
– svetuje programskemu vodji in direktorju pri izvajanju
čezmejnih dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda
in po nalogu direktorja.
22. člen
(1) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja
mandata direktorja. Delovno razmerje pomočnika direktorja se
sklene za določen čas.
(2) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom
mandata iz istih razlogov kot direktor.
(3) Pomočnika direktorja razreši direktor na podlagi
predhodnega mnenja sveta, pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela pa tudi na podlagi predhodnega mnenja strokovnega sveta. Svet in strokovni svet
morata mnenji izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da je mnenje
pozitivno.
(4) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi, mora direktor
seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu
dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(5) Pomočniku direktorja lahko predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
O tem sprejme sklep novo imenovani direktor.
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(6) Pomočnik direktorja odgovarja direktorju za strokovnost in zakonitost dela s svojega področja.
Svet
23. člen
(1) Svet sestavlja sedem članov:
– štiri člane imenuje ustanovitelj: dva strokovnjaka s področja financ in pravnih zadev, enega s področja dela zavoda
na predlog javnih zavodov, ki imajo sedež v Mestni občini Nova
Gorica in enega predstavnika zainteresirane javnosti na predlog Regionalnega stičišča nevladnih organizacij za Severno
Primorsko/Goriško regijo;
– enega člana izvolijo zaposleni v zavodu izmed zaposlenih kot svojega predstavnika;
– dva člana imenuje župan ustanovitelja izmed zainteresirane javnosti v Republiki Italiji: enega na predlog predstavniškega telesa Občine Gorica, enega na predlog krovnih
organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji.
(2) V primeru, da predstavniško telo Občine Gorica in
krovne organizacije slovenske narodne skupnosti v Italiji članov ne predlagata v 30 dneh od poziva, ju imenuje župan
ustanovitelja.
(3) Mandat članov sveta traja do prenehanja zavoda
oziroma največ 5 let. Mandat članov sveta začne teči z dnem
konstituiranja sveta. V primeru, da zavod ne preneha obstajati v
obdobju prvega mandata sveta, mora direktor zavoda najmanj
90 dni pred iztekom mandata članov sveta pozvati ustanovitelja, Občino Gorica in zavod, da imenujejo oziroma izvolijo
oziroma predlagajo nove člane sveta. V tem primeru so lahko
člani sveta ponovno imenovani.
(4) Pogoj članstva v svetu zavoda je aktivno znanje slovenskega jezika.
24. člen
(1) Predstavnika delavcev zavoda volijo delavci zavoda
na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljen
imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in pomočnikov
direktorja.
(2) Postopek volitev predstavnikov delavcev v svetu vodi
volilna komisija, ki jo imenuje direktor in, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Člani komisije ne morejo biti kandidati za
člana sveta.
(3) Komisija volitve razpiše z objavo sklepa o razpisu
volitev na spletni strani zavoda najkasneje v roku 30 dni po
prenehanju mandata.
(4) Pravico predlagati kandidata za člana sveta ima vsak
zaposleni v zavodu. Predlog mora biti predložen volilni komisiji
v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
(5) Predlog mora vsebovati osebno ime in podpis predlagatelja in osebne podatke kandidata z njegovim priloženim
soglasjem.
(6) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
(7) Voli se osebno z glasovnicami. Vsak zaposleni ima
po en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po
abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en
kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred
imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
(8) Za člana sveta je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo enako število
glasov, je izvoljen tisti, ki je dlje časa zaposlen v zavodu.
(9) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter
izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi na spletni strani zavoda v petih dneh od dneva volitev.
(10) Za odpoklic predstavnika delavcev se smiselno uporabljajo določbe o izvolitvi predstavnika delavcev.
25. člen
(1) Svet se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo
skliče direktor oziroma oseba, ki ga nadomešča, najpozneje v
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tridesetih dneh po imenovanju oziroma izvolitvi večine članov
sveta.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani sveta izmed sebe izvolijo
predsednika sveta in namestnika predsednika sveta.
(3) Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina
članov sveta.
(4) Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih
članov sveta.
(5) Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan ustanovitelja. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku petnajstih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda
ali župan ustanovitelja.
(6) Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s poslovnikom
o delu sveta zavoda.
26. člen
(1) Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– sprejme letno poročilo zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje
teh vprašanj,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, aktu o organizaciji dela, sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja, razen, če je svet dal pobudo za razrešitev,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– oblikuje stalne ali začasne komisije ali druga delovna
telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– daje pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega
zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi splošnimi akti.
(2) Do imenovanja strokovnega sveta iz 28. člena tega
odloka opravlja njegove naloge svet.
27. člen
(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata,
za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje
sveta ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno,
– se dokumentirano ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas
do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem
postopku, ki velja za imenovanje oziroma izvolitev.
Strokovni svet
28. člen
(1) Strokovni svet sestavlja pet članov, in sicer:
– enega člana predlaga Regionalno stičišče Nevladnih
organizacij za Severno Primorsko/Goriško razvojno regijo;
– enega člana imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov
s področja kulturnih dejavnosti, po posvetovanju s predstavniki
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javnih zavodov s področja kulturnih dejavnosti, ki imajo sedež
v Mestni občini Nova Gorica,
– enega člana imenuje predstavniško telo Občine Gorica
izmed strokovnjakov s področja kulturnih dejavnosti,
– dva člana izvolijo zaposleni v zavodu izmed zaposlenih
kot svoja predstavnika.
(2) V primeru, da Občina Gorica ne imenuje svojega
predstavnika v 30 dneh od poziva, ga imenuje ustanovitelj.
(3) Mandat članov strokovnega sveta traja do prenehanja zavoda oziroma največ 5 let in se lahko ponovi. Mandat
članov strokovnega sveta začne teči z dnem konstituiranja
strokovnega sveta. V primeru, da zavod ne preneha v obdobju
prvega mandata strokovnega sveta, mora direktor zavoda najmanj 90 dni pred iztekom mandata članov strokovnega sveta
pozvati župana ustanovitelja, Občino Gorica in Kulturniško
zbornico Slovenije, da imenujejo nove člane strokovnega
sveta.
(4) Strokovni svet se imenuje, ko ima zavod najmanj
20 zaposlenih.
29. člen
(1) Strokovni svet se konstituira na svoji prvi konstitutivni
seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh po imenovanju članov strokovnega sveta.
(2) Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta
izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
(3) Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov strokovnega sveta.
(4) Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov
navzočih članov strokovnega sveta.
(5) Predsednik strokovnega sveta mora sklicati sejo
sveta, če to zahtevata najmanj dva člana strokovnega sveta,
direktor zavoda ali župan ustanovitelja. Če predsednik strokovnega sveta ne skliče seje v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan
ustanovitelja.
(6) Podrobnejše delovanje strokovnega sveta uredi strokovni svet s poslovnikom o delovanju strokovnega sveta.
30. člen
Strokovni svet ima naslednje naloge:
– daje mnenje k merilom, kriterijem ter metodologiji za
izbor kulturnih programov in projektov EPK 2025,
– daje mnenje k strateškemu načrtu EPK 2025,
– daje mnenje k letnemu programu dela,
– daje mnenje k spremembam programov in storitev,
– obravnava vprašanja s področij strokovnega dela zavoda in daje direktorju in pomočniku direktorja za vodenje
umetniško strokovnega dela mnenja, predloge in pobude za
reševanje teh vprašanj,
– daje strokovne in druge pobude in predloge v zvezi z
umetniškimi in kulturnimi programi EPK 2025,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi
direktorja in pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela.
31. člen
(1) Članu strokovnega sveta preneha mandat pred potekom roka, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje
strokovnega sveta ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno,
– se dokumentirano ugotovi, da obstaja konflikt med
zasebnimi interesi člana strokovnega sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(2) V primeru predčasne razrešitve člana strokovnega
sveta se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli
nov član po istem postopku, ki velja za imenovanje oziroma
izvolitev.
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III. SREDSTVA ZA DELO IN FINANCIRANJE
32. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna države in ustanovitelja,
– iz razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z darili, donacijami, sponzorskimi vložki in
– iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti po tem odloku, ki se opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo. v skladu z zakonom
in drugimi predpisi. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda v
višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, sme uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen. O načinu
razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča
ustanovitelj na predlog direktorja, po predhodnem mnenju
sveta.
33. člen
(1) Ustanovitelj zavodu zagotavlja prostore in opremo za
opravljanje dejavnosti.
(2) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod upravlja s premoženjem skladno s pogodbo
o upravljanju in je zanj odgovoren ustanovitelju.
IV. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
34. 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.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v
proračunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.
(4) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge
naročnike.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
(1) Prvi svet se konstituira najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Prvi svet se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji,
ki jo skliče direktor oziroma oseba, ki ga nadomešča, najkasneje v 30 dneh od imenovanja večine članov sveta zavoda.
(3) S tem odlokom ustanovitelj pooblasti župana ustanovitelja, da za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar
največ za obdobje enega leta, s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja (ustanovni VD), ki je pooblaščen, da opravi
priprave za začetek dela zavoda ter organizira delo oziroma
poslovanje zavoda. Ustanovni VD funkcijo opravlja nepoklicno in za svoje delo prejme denarno nagrado, ki jo dogovori
z zakonitim zastopnikom ustanovitelja. V kolikor je ustanovni
VD imenovan izmed zaposlenih pri ustanovitelju, mu nagrada
ne pripada. Ustanovni VD je dolžan v roku tridesetih dni od
imenovanja opraviti vsa dejanja v zvezi z vpisom zavoda v
sodni register v skladu z veljavnimi predpisi. Ustanovni VD
opravi tudi druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov
zavoda in zagotoviti vse druge potrebne pogoje za začetek
nemotenega izvajanja dela zavoda. Stroške nagrade ustanovnemu VD in materialne stroške povezane z ustanovitvijo
zavoda krije ustanovitelj.
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36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Št. 610-0026/2021-90
Nova Gorica, dne 20. oktobra 2021

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

po pooblastilu župana
št. 100-6/2019-12
Simon Rosič
podžupan

731 Prejete donacije iz tujine
74

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2021

78

30.145.170

DAVČNI PRIHODKI

23.069.733

700 Davki na dohodek in dobiček

18.913.968

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71

3.874.061

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

593.312

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

593.312
46.899.081

TEKOČI ODHODKI

12.274.090

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42
43

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

70

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

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

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2021 (Uradni list RS, št. 81/19 in 23/21; v nadaljevanju odlok)
se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.557.870
597.895

NEDAVČNI PRIHODKI

7.075.437

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

5.514.457

711 Takse in pristojbine

31.000

712 Globe in druge denarne kazni

55.000

6.250
91.500

40

1. SPLOŠNA DOLOČBA

39.271.342

97.750

4.308.106

410 Subvencije

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

252.833

II.

41

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

110

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

409 Rezerve

Rebalans
2021

252.943

8.182.167

403 Plačila domačih obresti

v EUR

272.421
1.202.559

TRANSFERNI PRIHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2021

I.

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

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) ter 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12,
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne 20. oktobra 2021 sprejel

I.

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič

3320.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

III.

3.460.017
498.268
7.992.143
70.000
253.662
14.515.615
379.779
6.481.207

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1.112.078

413 Drugi tekoči domači transferi

6.208.839

414 Tekoči transferi v tujino

333.712

INVESTICIJSKI ODHODKI

18.419.771

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

18.419.771

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.689.605

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

635.490

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

1.054.115

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

–7.627.739

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki
brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)
–7.564.739
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)

3.355.465
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Št.

75

V.

44

3321.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

9777

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2021

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

200.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

200.000

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. in 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 –
popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in
195/20 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji na 6. izredni seji občinskega sveta dne 20. 10. 2021
sprejel

200.000

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2021

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji
lasti
VI.

Stran

ŠMARTNO PRI LITIJI

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
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PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)

–200.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

6.420.000

50

ZADOLŽEVANJE

6.420.000

500 Domače zadolževanje

6.420.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

1.650.450

55

ODPLAČILO DOLGA

1.650.450

550 Odplačilo domačega dolga

1.650.450

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2021 (Uradni list RS, št. 47/21) se spremeni tako, da se
glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Konto

Splošni del proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2021

rebalans
2021
(v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

6.079.768

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.424.354

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

4.727.159

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.218.620

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

385.697

2. člen
V prvem odstavku 5. člena odloka se število »240.000«
nadomesti s številom »210.000«.

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

122.842

706

DRUGI DAVKI

3. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se število »149.788«
nadomesti s številom »170.000«.

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

697.196

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

507.696

IX.

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

I.

–3.058.189

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

4.769.550

XI.

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

7.627.739

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.058.189
«

0

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

KONČNE DOLOČBE

712

DENARNE KAZNI

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

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

170.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

227.956

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

199.709

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

Št. 410-0016/2020-13
Nova Gorica, dne 20. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič
po pooblastilu župana
št. 100-6/2019-12
Simon Rosič
podžupan

8.500
11.000
0

0

28.247
0

Stran

9778 /

Št.
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730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

752

741

PREJETA SREDSTVA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

78

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (787)

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
II.

427.457

100

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

0

44

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

0

0

440

DANA POSOJILA

0

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN NALOŽB

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443

POVEČANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

0

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

100

V.

421.637
5.820

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.889.503

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

29.566

409

REZERVE

51.480

41

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

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

134.160

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

665.648

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

42

1.850.787
360.345
57.308
1.352.087

2.320.429
19.609

VI.

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50

ZADOLŽEVANJE (500)

0

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
1.501.011

0

452.829

55

ODPLAČILA DOLGA (550)

452.829

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

452.829

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–262.464

0

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–452.829

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.525.014

XI.

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

–190.265

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

1.525.014

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
XII. OB KONCU PRETEKLEGA LETA

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

108.773

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

190.265

III.

193.273
84.500

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

100

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

100

267.603

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 Šmartno pri
Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2021 (Uradni list RS, št. 47/21) se spremeni tako, da se
glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2021 ne bo
zadolžila.
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Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina
Šmartno pri Litiji, v letu 2021 ne sme preseči skupne višine
glavnic 20.000 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
1. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja in
2. da imajo za servisiranje dolga zagotovljena sredstva iz
neproračunskih virov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-005/2020
Šmartno pri Litiji, dne 20. oktober 2021
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Stran

9779

Stran
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POPRAVKI

3322.

Tehnični popravek Odloka o podlagah
za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju
Občine Medvode

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 55/14 –
popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 19.
seji dne 13. 10. 2021 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 44/21)
1. člen
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 44/21) se v 9. členu v tretji vrstici tabele
spremeni odstotek prispevne stopnje za vodovod tako, da se
pravilno glasi:
»
omrežje vodovoda

0,6426 (64,26%)
«

2. člen
Ta popravek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-285/2020-7
Medvode, dne 14. oktobra 2021
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole
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Stran

9781

VSEBINA
3268.

3269.
3270.
3271.

3272.
3273.

3274.
3275.

3276.
3277.

3278.

3279.

3280.

3281.

3282.
3283.
3284.

VLADA

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira
DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo
pijač
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za
okrevanje in odpornost
Uredba o objektih in okoliših objektov posebnega
pomena za obrambo
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko
Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije

3285.
9661
9661
9664

9666

9667

9668
9669

9672
9672
9672

SODNI SVET

Odločba o prenehanju sodniške službe

3286.

3288.

3290.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

3291.
3292.
3293.

Odlok o nagradah mladini za izjemne dosežke
Sklep o izločitvi iz javnega dobra
Sklep o izločitvi iz javnega dobra

3294.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Dolenjske Toplice
Odlok o pokopališkem redu v Občini Dolenjske Toplice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Dolenjske Toplice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice

3289.

9674

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane
Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

3300.

3302.

9693

9694

DRAVOGRAD

3299.

3303.

9693

9768

3304.

9720
9728
9728
9728
9729
9730

DOLENJSKE TOPLICE

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju
javnih uslužbencev v plačne razrede pri Varuhu
človekovih pravic RS
Sklep o uporabi Smernic o obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR
Sistemska obratovalna navodila za zaprt distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko
območje industrijske cone TALUM

DOL PRI LJUBLJANI

3298.

3301.
9692

9720

ČRNOMELJ

3297.

9691

9720

BOROVNICA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Borovnica za leto 2021 – rebalans

3296.

9684

Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo

3318.

3295.

BANKA SLOVENIJE

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja

OBČINE

3287.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da so bili 3. in 5. točka
prvega odstavka 1. člena odlokov o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih ter Sklep o začasni obliki
izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kolikor se je uporabljal
za šole in vzgojno izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami, v neskladju z Ustavo
z učinkom razveljavitve
Odločba o ugotovitvi, da je 104. člen Zakona o
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 v neskladju z Ustavo

9715

AJDOVŠČINA

MINISTRSTVA

Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega
proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil
staršev
Pravilnik o načinu poročanja in posredovanja
zahtevkov za povračilo stroškov ter najvišji višini povračila stroškov sekvenciranja genoma
SARS-CoV-2
Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov zakonitim
zastopnikom mladoletnikov brez spremstva
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa
dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje
kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
Spremembe in dopolnitve Tarife za tolmače slovenskega znakovnega jezika

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in
plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih
obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter
nastanitvenih obratov

9730
9732

9737
9738
9739

GORENJA VAS - POLJANE

9739
9739

KRANJ

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor)
Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja
prostora KR J 21, na zemljiščih parc. št. 906/11,
906/15 in 906/16, k.o. 2100 Kranj

9739
9750

LENDAVA

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

9751

LITIJA

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja enote urejanja prostora LI-19
v Litiji

9754

Stran

9782 /

Št.
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3305.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Litija

3306.

Sprememba Cenika za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči
v Mestni občini Ljubljana

3308.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Medvode

3309.

3310.
3311.
3312.

3321.

3313.

3314.
9756
3315.

LOG - DRAGOMER

Rebalans proračuna Občine Log - Dragomer za
leto 2021_II

3320.

9756

LJUBLJANA

3307.

3319.
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9757

MEDVODE

9769

9764
9765
9766
9767

TREBNJE

3317.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu
Občinskega sveta Občine Trebnje

3322.

Tehnični popravek Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo na območju Občine Medvode

9758

NOVA GORICA

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 –
Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica
Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2021

3316.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o obremenjevanju nepremičnega premoženja v
lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno
pri Litiji
Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

9768

POPRAVKI

9780

9776
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RIBNICA

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike
Lašče

9758

SEMIČ

Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči
v Občini Semič
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

9762
9763

ŠENTJUR

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in
prostor

9764

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2021

9777

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 167/21
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Kolektivni delovni spori
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2201
2372
2375
2377
2378
2378
2379
2381
2382
2382
2382
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