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DRŽAVNI ZBOR
3530.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (ZUODNO-I)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi
Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (ZUODNO-I)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
10. novembra 2021.
Št. 003-02-3/2021-266
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI
NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-I)
1. člen
V Zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo,
9/11 in 31/18) se v 2. členu točka 68. Krško črta.
2. člen
V 3. členu se za točko 3. Kranj doda nova točka 3.a Krško,
ki se glasi:
»3.a Krško:
Anovec,
Anže,
Apnenik pri Velikem Trnu,
Ardro pod Velikim Trnom,
Ardro pri Raki,
Armeško,
Brege,
Brestanica,
Brezje pri Dovškem,
Brezje pri Raki,

ISSN 1318-0576

Brezje pri Senušah,
Brezje v Podbočju,
Brezovica v Podbočju,
Brezovska Gora,
Brlog,
Brod v Podbočju,
Bučerca,
Celine,
Cesta,
Cirje,
Črešnjice nad Pijavškim,
Čretež pri Krškem,
Dalce,
Dedni Vrh,
Dobrava ob Krki,
Dobrava pod Rako,
Dobrova,
Dol,
Dolenja Lepa vas,
Dolenja vas pri Krškem,
Dolenja vas pri Raki,
Dolenji Leskovec,
Dolga Raka,
Dovško,
Drenovec pri Leskovcu,
Drnovo,
Dunaj,
Frluga,
Gmajna,
Golek,
Goli Vrh,
Gora,
Gorenja Lepa vas,
Gorenja vas pri Leskovcu,
Gorenje Dole,
Gorenji Leskovec,
Gorica,
Gorica pri Raztezu,
Gornje Pijavško,
Gradec,
Gradišče pri Raki,
Gradnje,
Gržeča vas,
Gunte,
Hrastek,
Ivandol,
Jelenik,
Jelše,
Jelševec,
Kalce,
Kalce-Naklo,
Kališovec,
Kobile,
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Kočno,
Koprivnica,
Koritnica,
Kostanjek,
Kremen,
Krško,
Kržišče,
Leskovec pri Krškem,
Libelj,
Libna,
Loke,
Lokve,
Lomno,
Mali Kamen,
Mali Koren,
Mali Podlog,
Mali Trn,
Malo Mraševo,
Mikote,
Mladje,
Mrčna sela,
Mrtvice,
Nemška Gora,
Nemška vas,
Nova Gora,
Osredek pri Trški Gori,
Pesje,
Pijana Gora,
Planina pri Raki,
Planina v Podbočju,
Pleterje,
Podbočje,
Podlipa,
Podulce,
Površje,
Premagovce,
Presladol,
Pristava ob Krki,
Pristava pod Rako,
Pristava pri Leskovcu,
Prušnja vas,
Raka,
Ravne pri Zdolah,
Ravni,
Ravno,
Raztez,
Reštanj,
Rožno,
Sela pri Raki,
Selce pri Leskovcu,
Selo,
Senovo,
Senožete,
Senuše,
Slivje,
Smečice,
Smednik,
Spodnja Libna,
Spodnje Dule,
Spodnje Pijavško,
Spodnji Stari Grad,
Srednje Arto,
Srednje Pijavško,
Sremič,
Stari Grad,
Stari Grad v Podbočju,
Stolovnik,
Stranje,
Straža pri Krškem,
Straža pri Raki,
Strmo Rebro,
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Šedem,
Šutna,
Trška Gora,
Velika vas pri Krškem,
Veliki Dol,
Veliki Kamen,
Veliki Koren,
Veliki Podlog,
Veliki Trn,
Veliko Mraševo,
Veniše,
Videm,
Vihre,
Volovnik,
Vrbina,
Vrh pri Površju,
Vrhulje,
Zabukovje pri Raki,
Zaloke,
Zdole,
Žabjek v Podbočju,
Žadovinek,
Ženje.
Sedež Občine Krško je v Krškem.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 003-04/21-3/20
Ljubljana, dne 10. novembra 2021
EPA 2138-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

3531.

Sklep o prenehanju mandata poslanca

Na podlagi šeste alineje prvega odstavka in drugega odstavka 9. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in
48/12) ter tretjega odstavka 202. in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in
111/21) se je Državni zbor na seji 15. novembra 2021 seznanil
z naslednjim

SKLEPOM
o prenehanju mandata poslanca
Ugotovi se, da je poslanec Ljubo Žnidar podal pisno
izjavo, da odstopa s funkcije poslanca Državnega zbora, ki
jo je opravljal namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne
sekretarke, zato mu s 15. novembrom 2021 preneha mandat
poslanca.
Št. 020-02/21-50/3
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
EPA 2250-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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3532.

Sklep o opravljanju funkcije poslanke namesto
poslanke, ki opravlja funkcijo državne
sekretarke

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03,
69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 14. člena Zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), 13. člena v povezavi s
17. členom in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 16. novembra 2021 sprejel naslednji

SKLEP
o opravljanju funkcije poslanke namesto
poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke
V času, dokler poslanka Jelka Godec opravlja funkcijo
državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade, opravlja
funkcijo poslanke Državnega zbora od današnjega dne Karmen Kozmus Ferjan, rojena 24. 2. 1985, stanujoča Delavska
ulica 16, Celje.
Št. 020-02/21-53/6
Ljubljana, dne 16. novembra 2021
EPA 2277-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3533.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Federativni demokratični republiki Nepal
s sedežem v New Delhiju

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

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Federativni
demokratični republiki Nepal s sedežem
v New Delhiju
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem v
New Delhiju postavim Matejo Vodeb Ghosh.
Št. 501-03-17/2021-2
Ljubljana, dne 17. novembra 2021
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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3534.

Uredba o javno-zasebnem partnerstvu
pri izvedbi projekta Vozlišče v vojašnici
Petra Petriča Kranj

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi
projekta Vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo
projekta Vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj (angleški naziv
projekta DEFENCE RESILIENCE HUB NETWORK IN EUROPE – RESHUB) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva,
določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu).
(2) Ta uredba določa tudi predmet, pravice in obveznosti
javnega in zasebnega partnerja ter uporabnika vojašnice, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja
javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Vozlišče v
vojašnici Petra Petriča Kranj.
(3) Ta uredba je koncesijski akt za izvedbo projekta iz
prejšnjega odstavka.
2. člen
(opredelitev izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. javni partner oziroma koncedent je Republika Slovenija;
2. zasebni partner oziroma koncesionar je fizična ali
pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega
partnerstva;
3. uporabnik vojašnice je Slovenska vojska;
4. koncesionirana dejavnost je dejavnost, ki se jo v skladu
s predmetom koncesije, opredeljenim v 5. členu te uredbe, s
koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;
5. pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije je pogodbeni dogovor med koncedentom, koncesionarjem in uporabnikom vojašnice za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki
se preverja in spremlja med trajanjem koncesijske pogodbe,
in v okviru katerega se naložbe v ukrep plačujejo sorazmerno
s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjene s
koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (na primer finančni
prihranki, stopnja udobja itn.);
6. prijavitelj je fizična ali pravna oseba ali skupina teh
oseb in tudi vsako začasno združenje podjetij, ki v postopku
javnega razpisa odda prijavo;
7. kandidat je prijavitelj, ki mu je pravnomočno priznana
usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga;
8. ponudnik je kandidat, ki je po končani fazi dialoga pozvan k oddaji končne ponudbe.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu,
Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah (Uradni list RS,
št. 9/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o nekaterih koncesijskih
pogodbah), Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21
– ZSROVE; v nadaljnjem besedilu: Energetski zakon), Grad-
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benem zakonu (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20
in 15/21 – ZDUOP) in v predpisih ter drugih aktih, izdanih na
njihovi podlagi.
II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA
3. člen
(javni interes)
Na podlagi Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti,
spremembe direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitve direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315/1 z
dne 14. 11. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2012/27/EU), Energetskega zakona, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o
energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki
in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), 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), Uredbe o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)
in na njeni podlagi pripravljenega Investicijskega programa
št. 360-1/2018-95 z dne 29. 1. 2021, Pravilnika o vsebini
upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega
partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi
narejene ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu
javno-zasebnega partnerstva št. 360-3/2020-25 z dne 31. 3.
2021 se ugotavlja, da je javni interes za izvedbo projekta
Vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj v obliki javno-zasebnega partnerstva na način in v obsegu, kot izhaja iz 4., 5.
ter 6. člena te uredbe, saj se bo s tem projektom pripomoglo
k uresničitvi ciljev o izboljšanju energetske učinkovitosti iz
5. člena Direktive 2012/27/EU, spodbudilo se bo pogodbeno
zagotavljanje prihranka energije in zmanjšale se bodo emisije
toplogrednih plinov.
III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS
TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(vrsta javno-zasebnega partnerstva)
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja kot koncesijsko javno-zasebno partnerstvo.
5. člen
(predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije so izvajanje storitev pogodbenega
zagotavljanja prihranka energije po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije na območju iz 6. člena te uredbe,
zagotavljanje avtonomnega delovanja vojašnice ter pravica do
prodaje proizvedenih energentov.
(2) Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo
na območju iz 6. člena te uredbe.
(3) Pogodbena oskrba z energijo je lahko predmet koncesije, če večino tveganj v razmerju med koncedentom in
koncesionarjem prevzame koncesionar ter se javno-zasebno
partnerstvo izvaja v obliki iz prejšnjega člena.
(4) Koncedent in koncesionar predmet koncesije podrobneje opredelita v koncesijski pogodbi.
6. člen
(območje izvajanja)
Koncesionirana dejavnost se izvaja na območju Vojašnice
Petra Petriča v Kranju.
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7. člen
(čas trajanja)
(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se
opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje se sklene za najmanj pet in
največ 20 let.
(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne
zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski
pogodbi, in sicer skladno z določbo četrtega odstavka 71. člena
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu največ za polovico
obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Pred
sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomembnih
sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je
treba prilagoditi zaradi spremenjenih okoliščin.
IV. FINANCIRANJE
8. člen
(financiranje predmeta koncesije)
(1) Predmet koncesije se financira iz sredstev koncesionarja, sredstev koncedenta, sredstev Sklada za podnebne
spremembe ter morebitnih drugih virov financiranja.
(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega
odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega
razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo biti sredstva
koncesionarja večinski vir financiranja.
9. člen
(plačilo in nagrada za opravljanje koncesionirane dejavnosti)
(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, opravljeno oskrbo z
energijo in zagotavljanje avtonomnega delovanja vojašnice. Če
koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov
energije, ne zagotovi potrebne oskrbe z energijo ali ne zagotovi
avtonomnega delovanja vojašnice, se plačilo za opravljeno
storitev zmanjša v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(2) Če so pogodbeno zagotovljeni prihranki energije preseženi, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili
koncesijske pogodbe.
(3) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti
se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v
koncesijski pogodbi.
V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE
10. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane
dejavnosti zagotoviti:
– izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti
na območju Vojašnice Petra Petriča v Kranju;
– ustrezne infrastrukturne pogoje za samooskrbno delovanje vojašnice;
– podporo logistični oskrbi voznega parka z vozili na
energetsko učinkovit alternativen pogon;
– pogodbeno zagotovljene prihranke energije in oskrbo
z energijo v obliki in obsegu, kot sta določena v koncesijski
pogodbi;
– standarde izvajanja storitve, kot so določeni v koncesijski pogodbi;
– izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane
z obveznostmi iz prve alineje tega odstavka (na primer vodenje
evidenc, obveščanje itn.), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;
– ustrezno zavarovanje za škodo, ki bi nastala koncedentu ali tretjim osebam pri izvajanju predmeta koncesije;
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– izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar glede predmeta koncesije prevzame
oziroma nosi odgovornost za škodo, skladno s koncesijsko
pogodbo.
(3) Koncesionar z izvajanjem koncesije prevzame najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.
(4) Koncesionar mora upoštevati in izvajati vse varnostne
ukrepe, nujne za zagotovitev ravni varnosti na območju Vojašnice Petra Petriča v Kranju, v skladu z varnostnimi standardi,
predpisanimi v veljavnih predpisih in internih pravnih aktih
ministrstva, pristojnega za obrambo.
(5) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati
neprekinjeno. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje
koncesionirane dejavnosti samo na način in iz razlogov, ki
jih določajo Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta uredba,
koncesijska pogodba ali drug predpis.
11. člen
(obveznosti koncedenta)
Obveznosti koncedenta so zlasti:
– zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti tako, kot je opredeljeno v koncesijski
pogodbi;
– pomagati koncesionarju pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih ne more pridobiti samostojno ali
brez pomoči koncedenta;
– v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati
plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
12. člen
(obveznosti uporabnika vojašnice)
Uporabnik vojašnice ima zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta ter
jima omogočiti opravljanje nalog iz te uredbe in koncesijske
pogodbe;
– v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentu dostop do
vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in
naloge iz te uredbe in koncesijske pogodbe;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za opravljanje nalog
koncesionarja in koncedenta, oziroma sporočiti koncesionarju
in koncedentu vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;
– gospodarno ravnati z vsemi objekti, v katerih se opravljajo storitve in naloge, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe;
– obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesionarja.
13. člen
(druge pravice in obveznosti koncedenta, koncesionarja
in uporabnika vojašnice)
Druge pravice in obveznosti koncedenta, koncesionarja
in uporabnika vojašnice se podrobneje opredelijo v koncesijski
pogodbi.
VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
14. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega
razpisa, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za obrambo, in ki se
izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
1. navedbo pravne podlage;
2. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
3. ime in sedež koncedenta;
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4. predmet, vrsto in obseg ter območje koncesije;
5. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
6. postopek izbire koncesionarja;
7. pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
8. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
9. zahteve glede vsebine vlog;
10. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila
o njihovem izpolnjevanju;
11. pogoje za predložitev skupne vloge;
12. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
13. naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
14. rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega
razpisa;
15. druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) V postopku izbire strokovna komisija iz 15. člena te
uredbe preveri najmanj ekonomsko, finančno in tehnično ter
kadrovsko sposobnost prijaviteljev. V javni razpis morajo biti
zato vključeni najmanj pogoji, ki zagotavljajo, da:
– je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije;
– ima prijavitelj ustrezne reference s področja predmeta
koncesije;
– ima prijavitelj zagotovljen dostop do finančnih sredstev
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva.
(4) Strokovna komisija iz 15. člena te uredbe pri izbiri koncesionarja upošteva naslednja merila po padajočem zaporedju
njihove pomembnosti:
– višina prihrankov,
– cena energije,
– trajanje koncesijskega razmerja,
– višina naložbe,
– garancija po poteku razmerja.
(5) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedent določi v razpisni
dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
15. člen
(strokovna komisija)
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo
predmeta koncesije s sklepom imenuje minister, pristojen za
obrambo.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva
člana. Člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z
naslednjih delovnih področij: pravo, ekonomija in gradbeno-tehnična stroka, pri čemer zadostuje, da ima vsak član izkušnje le
na enem izmed naštetih področij.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve
stopnje v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (7. raven), in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz prejšnjega odstavka.
16. člen
(postopek izbire)
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:
– faza preverjanja usposobljenosti,
– faza dialoga,
– ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem
prijaviteljem, za katere se ugotovi, da izpolnjujejo pogoje iz
razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti.
Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo pogoje, določene v javnem
razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem
pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v
katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve,
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in predlaga, katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost za
sodelovanje v fazi dialoga.
(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega
odstavka minister, pristojen za obrambo, izda sklep o priznanju
usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga.
(4) Med prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana
usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem
besedilu: kandidati), se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen
ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za
zadovoljitev ciljev in potreb koncedenta. Faza dialoga se lahko
izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se
vodi toliko časa, dokler se ne najde rešitev, ki ustreza ciljem
in potrebam koncedenta. Strokovna komisija pred koncem
dialoga pripravi poročilo, v katerem je navedeno, katera rešitev
najbolj ustreza ciljem in potrebam koncedenta.
(5) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega
odstavka minister, pristojen za obrambo, izda sklep o koncu
faze dialoga, ki opredeljuje sprejeto rešitev.
(6) Na podlagi sprejete rešitve iz končanega dialoga in
drugih sestavin, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za ponudbeno fazo, so kandidati pozvani k predložitvi
končne ponudbe.
(7) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih
ponudb pravočasno prispele ponudbe pregleda in oceni ter
ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpisne
dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu in
presoji ponudb strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem
navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve, ter ponudbe razvrsti tako, da je razvidno, katera najbolj
ustreza določenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni
red ponudb glede na ustreznost meril, določenih v javnem
razpisu.
(8) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila
strokovne komisije iz prejšnjega odstavka sprejme minister,
pristojen za obrambo.
(9) Strokovna komisija poročila iz drugega, četrtega in
sedmega odstavka tega člena posreduje Vladi Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
dence in koncedentu ter uporabniku vojašnice predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njunimi navodili.
(2) Vsebina dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v
koncesijski pogodbi.
20. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti
opravljata koncedent in uporabnik vojašnice v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.
(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
21. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije ali
– s prevzemom koncesije
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko
pogodbo.
X. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-13/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-1911-0013

17. člen

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

(koncesijska pogodba)
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene koncedent.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki.
(3) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja, povezana z izvajanjem
predmeta koncesije, in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tej uredbi. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni
mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ
18. člen
(prilagoditev razmerij)
(1) Ob spremenjenih okoliščinah se lahko prilagodi razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
(2) Način in razlogi za prilagoditev razmerij med koncesionarjem in koncedentom se uredijo v koncesijski pogodbi
skladno z določbami 60. člena Zakona o nekaterih koncesijskih
pogodbah.
VIII. POROČANJE IN NADZOR
19. člen
(dolžnost poročanja)
(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo,
predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evi-
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Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev
v letu 2021

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

ODLOK
o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje
in postopek dodelitve finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju
prašičjega mesa v letu 2021 zaradi ohranitve ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: finančna pomoč).
(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči
de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zad
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njič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/316 z dne
21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I
z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1408/2013/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tem odloku, pomenita:
1. primarna kmetijska proizvodnja je proizvodnja,
kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne
1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014 in (EU)
št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12. 2020,
str. 15);
2. enotno podjetje je podjetje, kot je opredeljeno v drugem
odstavku 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
3. člen
(vlagatelj in upravičenec)
(1) Vlagatelj zahtevka za finančno pomoč iz Priloge 1, ki je
sestavni del tega odloka (v nadaljnjem besedilu: zahtevek), je
nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki vloži zahtevek v skladu
s tem odlokom in redi:
– kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na
višjo težo, in kmečko rejo prašičev oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg (v nadaljnjem besedilu: prašiči
pitanci);
– kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic
oziroma plemenskih svinj (v nadaljnjem besedilu: plemenski
prašiči).
(2) Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne
pomoči po tem odloku.
4. člen
(pogoji za pridobitev finančne pomoči)
(1) Za pridobitev finančne pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:
1. vpisan je v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2021;
2. na dan 1. februarja 2021 je sporočil podatke o staležu
prašičev v evidenco rejnih živali in preračun števila živali na
glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) izkazuje na
ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst
GVŽ prašičev pitancev;
3. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje zahtevka
vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
4. na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni
likvidaciji ali v osebnem stečaju in ne sme imeti neporavnanih
davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega
50 eurov.
(2) Pri preračunu prašičev pitancev v GVŽ se upošteva
podatek o številu vpisanih živali na dan 1. februarja 2021 ali
podatek o povprečnem številu živali v turnusu za leto 2021 iz
Priloge 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18). Če sta
podana oba podatka, se upošteva podatek z višjo vrednostjo.
(3) Podatke za odločanje o finančni pomoči pridobi
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
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deželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) iz evidence rejnih
živali od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin, Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme.
5. člen
(finančne določbe)
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva v višini do 1.873.912,14 eura iz proračunskih sredstev Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(2) Skupni GVŽ je vsota GVŽ plemenskih prašičev, ki je
pomnožena s faktorjem dve, in GVŽ prašičev pitancev.
(3) Višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca se izračuna
tako, da se zagotovljena sredstva iz prvega odstavka tega
člena delijo s seštevkom vseh skupnih GVŽ iz upravičenih
zahtevkov iz 6. člena tega odloka.
(4) Višina pomoči na GVŽ plemenskega prašiča se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca iz
prejšnjega odstavka pomnoži s faktorjem dve.
(5) Višina pomoči za upravičenca se izračuna tako, da se
višina pomoči na GVŽ prašičev iz tretjega oziroma prejšnjega
odstavka tega člena pomnoži s številom GVŽ upravičenih prašičev pitancev oziroma GVŽ plemenskih prašičev upravičenca
v skladu drugim odstavkom prejšnjega člena.
(6) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ali enotnemu podjetju ne
sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh
pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne
okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
(7) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v primarni
kmetijski proizvodnji, ki se odobri in izplača upravičencu ali
enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena
Uredbe 1408/2013/EU. Finančna pomoč po tem odloku se ne
odobri ali se ustrezno zniža, da se zagotovi spoštovanje teh
zgornjih mej.
(8) Če je upravičenec, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejaven v enem ali več gospodarskih sektorjih oziroma
opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972
z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v
zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti
in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020,
str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se
pomoč de minimis, dodeljena v primarni kmetijski proizvodnji
v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo
de minimis, dodeljeno v gospodarskih sektorjih ali dejavnostih
na področju uporabe Uredbe 1407/2013/EU, do zgornje meje,
določene v slednji uredbi, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti
ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne
prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
1407/2013/EU.
(9) Če je upravičenec, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de
minimis, dodeljena v primarni kmetijski proizvodnji v skladu z
Uredbo 1408/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje,
določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in
akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič
spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z
dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014,
(EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414
z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
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717/2014/EU), če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovi, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
Zahtevek mora vlagatelj vložiti na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta
160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč pri reji prašičev«, do 26. novembra 2021.
7. člen
(odločba o finančni pomoči)
(1) V izreku odločbe o odobritvi finančne pomoči pri reji
prašičev v letu 2021 se navede, da gre za pomoč de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, pri čemer se navede njen popolni naslov in sklic na objavo v uradnem glasilu.
(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka izda agencija najpoz
neje do 20. decembra 2021.
8. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že
dodeljene pomoči de minimis posameznemu vlagatelju ali enotnemu podjetju v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za pomoč de minimis v
drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči de minimis,
ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija predhodno preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa
podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej iz
3. člena Uredbe 1408/2013/EU.
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(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis
poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(4) Agencija pred izdajo odločb pri Finančni upravi Republike Slovenije preveri, ali je vlagatelj na dan oddaje zahtevka
v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in ali ima
neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
(5) Agencija pred izdajo odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka iz uradnih evidenc.
9. člen
(hramba dokumentacije)
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili
o pomoči de minimis po tem odloku deset let od datuma zadnje
dodelitve pomoči.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-50/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2330-0124
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 1
Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2021

1. Podatki o vlagatelju
1.1

Ime in priimek oziroma naziv vlagatelja:

1.2

EMŠO
ali matična
številka:

1.3

KMG-MID:

1.4

Naslov (ulica ali naselje):

1.5

Poštna št. in pošta:

1.6

Kontaktna oseba:
Telefon:
E-pošta:

1.7

Uveljavljam finančno pomoč pri reji prašičev po stanju na dan 1. februarja 2021 v
uradnih evidencah.

Davčna številka:

2. Izjave vlagatelja
Spodaj podpisani izjavljam, da:

1.

sem seznanjen s pogoji in obveznostmi odloka, ki ureja finančno pomoč pri reji prašičev
za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: odlok);

2.

so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter za svoje
izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost;

10475

Stran

10476 /

Št.

181 / 19. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

3.

sem seznanjen s tem, da bodo za odločanje uporabljeni podatki iz evidence rejnih
živali, ki jih je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija) pridobila v skladu z odlokom;

4.

za isti namen, ki ga navajam v zahtevku za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem
prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;

5.

soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločanje o
zahtevku;

6.

sem seznanjen, da se finančna pomoč v pri reji prašičev dodeli kot pomoč de minimis v
primarni kmetijski proizvodnji, pri čemer skupna pomoč de minimis v primarni kmetijski
proizvodnji, odobrena istemu upravičencu, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU)
2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v
kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1408/2013/EU);

7.

sem seznanjen, da bo agencija pred izplačilom sredstev preverila izplačila, ki so mi bila
kot vlagatelju dodeljena kot pomoč de minimis v kmetijstvu in v primeru prekoračitev
ustrezno znižala izplačilo sredstev;

8.

sem seznanjen, da bo agencija, če smo enotno podjetje, predhodno preverila, ali
dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega
zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU;

9.

bom z ločevanjem računov in dejavnosti ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost
primarne kmetijske proizvodnje od drugih gospodarskih dejavnosti, s katerimi se
morebiti še ukvarjam.

3. Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja (IZPOLNIJO VSI VLAGATELJI):

Podpisani __________________________________________
gospodarstvo

izjavljam,

da

kmetijsko

(ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva)

____________________
(številka KMG-MID)

JE enotno podjetje/NI enotno podjetje *
(ustrezno obkrožite)

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

Naziv
pravne/fizične
osebe

Naslov

Matična
podjetja

št. Davčna
številka
podjetja

KMG-MID

2

Uradni list Republike Slovenije

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Stran

Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 1., 2. in 3. točki tega zahtevka resnični, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost.

Vlagatelj: __________________________
(ime in priimek)

Podpis vlagatelja

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa
podjetja, ki so med seboj v najmanj enem od teh razmerij:





podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega
ali nadzornega organa drugega podjetja;
podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene s tem podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje prejšnjega odstavka preko enega
ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

3

10477

Stran

10478 /
3536.

Št.

181 / 19. 11. 2021

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje
in ribištva

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17,
22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), drugega odstavka 35. člena
Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in
69/17) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem
ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) Vlada Republike Slovenije
izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje
in ribištva
1. člen
V Uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list
RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18,
13/19 in 3/21) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi namen, upravičence, pogoje in
postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za
zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer
pogina zaradi bolezni (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje ribištva). Pomoč se dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de
minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva
in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič
spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z
dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014,
(EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L
št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 717/2014/EU).«.
2. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenec do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje je nosilec
oziroma fizična, pravna oseba in združenje pravnih oziroma
fizičnih oseb, ki se v Republiki Sloveniji ukvarja s primarno
kmetijsko proizvodnjo, opredeljeno v 5. točki 2. člena Uredbe
702/2014/EU, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je mikro, malo ali srednje podjetje, kot je opredeljeno v
Prilogi I Uredbe 702/2014/EU;
2. ni podjetje v težavah v skladu s 14. točko 2. člena
Uredbe 702/2014/EU;
3. je z izvajalcem zavarovanja sklenjena zavarovalna
pogodba za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje na
kmetijskem gospodarstvu po tej uredbi;
4. je vpisan v register kmetijskih gospodarstev v skladu s
predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
5. ob podpisu zavarovalne pogodbe iz 3. točke tega odstavka so priložene pisne izjave upravičenca, da:
– kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke tega odstavka,
– za iste upravičene stroške kmetijsko gospodarstvo
ni prejelo oziroma ne uveljavlja drugih državnih pomoči, ki
bi skupaj s pomočjo po tej uredbi presegale 65 odstotkov
stroškov zavarovalne premije za zavarovanje iz 3. točke tega
odstavka,
– dovoljuje izvajalcu zavarovanj za namen sklenitve zavarovalne pogodbe dostop do potrebnih podatkov iz registra

Uradni list Republike Slovenije
kmetijskih gospodarstev, registrov živali in iz drugih evidenc, ki
jih upravlja in vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo,
v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo),
– dovoljuje izvajalcu zavarovanja, da posreduje podatke iz
zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije ministrstvu
in Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) za izvajanje upravnih
nalog, nalog nadzora in poročanja po Uredbi 702/2014/EU in
tej uredbi,
– nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi
predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim
trgom v skladu s točko a) petega odstavka 1. člena Uredbe
702/2014/EU,
– na dan vložitve vloge nima neporavnanih davčnih
obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki prisega
50 eurov.«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
V 11. členu se v drugem odstavku za besedilom »plodove,« doda besedilo »zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih
premij za materialno škodo na sredstvih,«.
4. člen
V 15. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Agencija in zavarovalnice namen, predmet in način
posredovanja podatkov podrobneje uredijo v medsebojnem
sporazumu.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.
5. člen
V 17. členu se v drugem odstavku za besedo »plodove«
dodata vejica in besedilo »materialno škodo na sredstvih«.
V četrtem odstavku se za besedo »plodov« dodata vejica
in besedilo »za materialno škodo na sredstvih«.
6. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1
sestavni del te uredbe.
7. člen
Priloga 4 in Priloga 5 se nadomestita z novima Prilogama 4 in 5, ki sta kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
(končanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje
in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 98/15, 28/16,
81/16, 66/17, 82/18, 13/19 in 3/21), se končajo v skladu z Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva (Uradni list RS, št. 89/14,
2/15, 3/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19 in 3/21),
pri čemer se za začetek postopka šteje sklenitev zavarovalne
pogodbe pri zavarovalnici.
9. člen
(začetek uporabe)
Določbe spremenjenega drugega odstavka 11. člena,
novega petega odstavka 15. člena, spremenjenega drugega
in četrtega odstavka 17. člena ter nove Priloga 1, Priloga 4 in
Priloga 5 uredbe se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.
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10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-48/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2330-0097
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran

10479

Stran

10480 /

Št.

181 / 19. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1
»VZOREC

PRILOGA 1

Izjava upravičenca za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske
proizvodnje
Podpisani _____________________________________________________________________
(ime in priimek upravičenca oziroma pooblaščene osebe za zastopanje)
___________________________________________________________________ izjavljam, da
(št. KMG-MID in naslov)
1) kmetijsko gospodarstvo spada med mikro, mala ali srednja podjetja, kot so opredeljena v Prilogi I
Uredbe 702/2014/EU1;
2) je kmetijsko gospodarstvo (označite vrsto podjetja):
–

neodvisno (samostojno),

–

partnersko oziroma povezano podjetje2;

3) kmetijsko gospodarstvo ne spada med podjetja v težavah3, kot je opredeljeno v 14. točki 2. člena
Uredbe 702/2014/EU;
4) dovoljujem izvajalcu zavarovanja za sklenitev zavarovalne pogodbe dostop do potrebnih podatkov
iz registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in iz drugih evidenc, ki jih upravlja in vodi
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
5) dovoljujem izvajalcu zavarovanja, da posreduje podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče
dokumentacije Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Agenciji
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za izvajanje upravnih nalog in nalog nadzora
ter poročanje po Uredbi 702/2014/EU in uredbi, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva;
6) za iste upravičene stroške nisem prejel oziroma ne uveljavljam državnih pomoči, ki skupaj s
sofinanciranim delom zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje po uredbi,
ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva,
presegajo 65 odstotkov stroškov zavarovalne premije iz zavarovalne pogodbe, vključno s pripadajočim
davkom od prometa zavarovalnih poslov;
7) nimam neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v
katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom v skladu s točko
a) petega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU;
8) nimam neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki prisega 50 eurov.
Datum:

Podpis upravičenca oziroma pooblaščene osebe
za zastopanje:

______________________________________

_________________________________________

1

Mikro, mala in srednja podjetja (MPS) so podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne
presega 50 milijonov eurov, oziroma letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov eurov. Za opredelitev
velikosti podjetja v skladu z navedenim je treba upoštevati tudi podatke povezanih in partnerskih podjetij.
2
Če je upravičenec partnersko podjetje oziroma povezano podjetje, izpolni in priloži tudi Izjavo o velikosti in
povezanosti podjetja, ki je objavljena na spletni strani ministrstva (www.mkgp.gov.si).
3
2. člen Uredbe 702/2014/EU v 14. točki določa, da podjetje v težavah pomeni podjetje, za katero velja vsaj ena
od naslednjih okoliščin:
– če je v primeru družbe z omejeno odgovornostjo (razen MSP, ki obstajajo manj kot tri leta) zaradi nakopičenih
izgub izginila več kot polovica vpisanega osnovnega kapitala; to je v primeru, ko nakopičene izgube, ki se
odštejejo od rezerv (in vseh drugih elementov, ki se na splošno štejejo kot del lastnih sredstev družbe), povzročijo
negativen kumulativni znesek, ki presega polovico vpisanega osnovnega kapitala. V tej določbi se »družba z
omejeno odgovornostjo« nanaša zlasti na vrste družb, navedene v Prilogi I Direktive 2013/34/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in

1
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povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter
razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29. 6. 2013, str. 19; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2013/34/EU), »osnovni kapital« pa po potrebi vključuje vplačani presežek kapitala;
– če je v primeru družbe, v kateri imajo vsaj nekateri člani neomejeno odgovornost za dolg družbe (razen MSP, ki
obstajajo manj kot tri leta), zaradi nakopičenih izgub izginila več kot polovica kapitala, prikazanega v računovodski
bilanci. Za namene te določbe se »družba, kjer vsaj nekaj članov nosi neomejeno odgovornost za dolg družbe«
nanaša predvsem na vrste podjetij iz Priloge II Direktive 2013/34/EU;
– če je podjetje v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti ali če v skladu z nacionalno zakonodajo izpolnjuje
merila za uvedbo kolektivnega postopka zaradi insolventnosti na zahtevo njegovih upnikov;
– če je podjetje prejelo pomoč za reševanje in še ni vrnilo posojila ali prekinilo jamstva ali če je podjetje prejelo
pomoč za reševanje in je še vedno predmet načrta prestrukturiranja;
– če je v primeru podjetja, ki ni MSP, v zadnjih dveh letih: knjigovodsko razmerje med dolgovi in lastnim kapitalom
večje od 7,5 in razmerje med dobičkom podjetja pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) ter kritjem obresti
nižje od 1,0.«.

2
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Priloga 2
»VZOREC

PRILOGA 4

Zahtevek za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in
ribištva s seznamom upravičencev, za katere se vlaga zahtevek
A) Podatki o vlagatelju:
Ime in naslov vlagatelja zahtevka:
Matična številka: _____________
Podatki osebe za stike:

ime in priimek: __________

e-naslov: ______________

telefon: _______________

B) Znesek za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in
ribištva (ustrezno obkrožite eno možnost):
1.
zavarovanje posevkov, nasadov in plodov
2.
zavarovanje materialne škode na sredstvih
3.
zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu
4.
zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih
________________________________________ EUR.

Številka transakcijskega računa: ________________________
Sklic:______________________________________________
Kraj in datum: __________________Podpis vlagatelja zahtevka: ______________________________

Št.
Zaporedna
Zavarovalne
št.
pogodbe

Priimek
oziroma
Ime
ime
podjetja

Upravičenec /
zavarovanec

Ulica

Hišna št.

Št.
pošte
Pošta

Naslov oziroma sedež

C) Seznam upravičencev, za katere se vlaga zahtevek

Davčna
številka

Št.

181 / 19. 11. 2021 /
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2

Višina
Višina
sofinanciranega
KMG MID ali obračunane
deleža
Datum
Skupna višina
št.
zavarovalne
zavarovalne
sklenitve sofinanciranja
ribogojnega
premije
premije iz
zavarovanja
(v %)
objekta
(skupaj z
proračuna RS
DPZP) (EUR)
(EUR)
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VZOREC

PRILOGA 5

Podatki o zavarovanju
Zavarovalnica: _____________________________________________
A) Posevki, nasadi in plodovi
Površina
zavarovanih
zemljišč (ha)

Število
zavarovalnih
pogodb

sadje, intenzivni
nasadi

Skupna višina Sofinancirani
Delež
obračunanih del iz proračuna sofinanciranja (%)
RS (EUR)
premij, z
davkom (EUR)

Hmelj
vinogradi
Žita
industrijske rastline
krmne rastline
pridelava semena
poljščin
Vrtnine
druge rastline
SKUPAJ
B) Materialna škoda na sredstvih
Število
Površina zavarovalnih Skupna višina
Sofinancirani del Delež
zavarovanih pogodb
iz proračuna RS sofinanciranja
obračunanih
(%)
zemljišč (ha)
premij, z davkom (EUR)
(EUR)
1190 – rastlinjak
1191 – rastlinjak, kjer
pridelava ni v tleh
1192 – rastlinjak s sadnimi
rastlinami
konstrukcije (žičnice)
hmeljišč
konstrukcije in mreže proti
toči v intenzivnih
sadovnjakih in vinogradih
SKUPAJ
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C) Živali
Število
zavarovanih
živali

Število
zavarovalnih
pogodb

Skupna višina Sofinancirani
obračunanih
del iz
zavarovalnih proračuna RS
premij, z
(EUR)
davkom (EUR)

Delež
sofinanciranja
(%)

govedo
prašiči
kopitarji
drobnica
čebelje družine
druge vrste živali
vodne živali v
ribogojnih objektih
SKUPAJ

/
«.

Stran

10486 /
3537.

Št.

181 / 19. 11. 2021

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

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

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
obdobju 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,
v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15,
28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19, 157/20 in 163/21) se v
63. členu v četrtem odstavku točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) prispevek k doseganju strategije »od vil do vilic« za
pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem;«.

koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice
(Uradni list RS, št. 109/21) se v 7. členu za petim odstavkom
doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Integriranih linij, ki so integracija med mestnim linijskim prevozom in medkrajevnim linijskim prevozom potnikov,
ki imajo finančno, fizično in tarifno integracijo, organ JPP ne
vključi v sklope za podelitev koncesije.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
2. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravica izvajalca se tudi ne nanaša na podaljšane
mestne linije, ki povezujejo naselja v sosednji občini, če je
izvajalec mestne linije v skladu z določbami zakona, ki ureja
prevoze v cestnem prometu, pridobil dovoljenje organa JPP.«.
Za spremenjenim drugim odstavkom se doda nov, tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se pravica izvajalca
iz 11. člena te uredbe nanaša tudi na izvajalca integriranih
prevozov v primeru, ko se izvede finančna, fizična in tarifna
integracija medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in mestnega prevoza potnikov na integrirani liniji, ki povezuje mesto
in naselja v sosednjih občinah, če je izvajanje mestnega linijskega prevoza potnikov organizirano kot obvezna gospodarska
javna služba in izvajalec mestnega linijskega prevoza potnikov
za takšno linijo pridobi dovoljenje organa JPP.«.
3. člen
Za 13. členom se doda nov, 13.a člen, ki se glasi:

KONČNA DOLOČBA

»13.a člen

2. člen

(integrirane linije)

(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-49/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2330-0125
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3538.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
javni linijski prevoz potnikov v notranjem
cestnem prometu, o koncesiji te javne službe
in o ureditvi sistema enotne vozovnice

Na podlagi 50. člena in za izvrševanje 48. člena Zakona o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21) ter v zvezi s 6. členom Zakona
o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu
izvajanja gospodarske javne službe javni linijski
prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu,
o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema
enotne vozovnice
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe
javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o

(1) Integrirana linija medkrajevnega linijskega prevoza
potnikov in mestnega prevoza potnikov, ki se izvaja kot obvezna gospodarska javna služba, se izvede na podlagi finančne,
fizične, tarifne oziroma upravljavske integracije. Izvajanje integrirane linije se izvede na podlagi pogodbe med organom JPP
in ene ali več občin. Pri sklepanju pogodbe mora organ JPP
upoštevati:
– da uvedba integrirane linije zagotavlja boljše pogoje
mobilnosti za prebivalce območja, na katerem se uvede integrirana linija;
– da je uvedba integrirane linije bolj gospodarna od ločenega izvajanja mestnega in medkrajevnega linijskega prevoza
potnikov;
– da je celotna dolžina linije krajša od 50 km.
Razmerja med posameznima vrstama prevoza, finančne,
fizične in tarifne integracije se določijo v pogodbi, ki jo organ
JPP sklene z občino in izvajalcem integrirane linije. Sofinanciranje integrirane linije v delu, ko se izvaja med dvema naseljema ali več naselji v sosednjih občinah, se izvaja na podlagi
standarda dostopnosti za posamezna naselja in pod pogoji, ki
veljajo za izvajanje medkrajevnih linijskih prevozov v sklopu,
kjer se izvaja integrirana linija. V pogodbi med organom JPP,
občino in izvajalcem integrirane linije se morajo določiti pogoji
za vključitev integrirane linije v sistem enotne vozovnice, tarife
in sistem poravnave prihodkov iz prodaje vozovnic, subvencij
ter drugih prihodkov, ki jih ima izvajalec integrirane linije pri
izvajanju integrirane linije.
(2) Integrirana linija medkrajevnega linijskega prevoza
potnikov in posebnega linijskega prevoza potnikov se izvede na
registrirani liniji, ki je vključena v posamezni sklop iz 7. člena te
uredbe na podlagi finančne, fizične in tarifne integracije. Izvajanje integrirane linije med medkrajevnim in posebnim linijskim
prevozom se izvede na podlagi pogodbe med organom JPP in
eno ali več občinami. Pri sklepanju pogodbe mora organ JPP
upoštevati:
– da uvedba integrirane linije zagotavlja boljše pogoje
mobilnosti za prebivalce območja, na katerem se uvede integrirana linija;
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– da je uvedba integrirane linije bolj gospodarna od ločenega izvajanja posebnega linijskega prevoza potnikov in
medkrajevnega linijskega prevoza potnikov;
– da integrirane linije izvaja izvajalec, ki mu je bila podeljena posebna pravica izvajanja medkrajevnega linijskega
avtobusnega prevoza potnikov.
Razmerja med posameznima vrstama prevoza, finančne,
fizične in tarifne integracije se določijo v pogodbi, ki jo organ
JPP sklene z izvajalcem posebnega linijskega prevoza potnikov.
Finančna integracija se izvaja na podlagi standarda dostopnosti
za posamezna naselja in pod pogoji, ki veljajo za izvajanje medkrajevnih linijskih prevozov v sklopu, kjer se izvaja integrirana
linija. Občina za dele integrirane linije, ki so namenjeni posebnim
linijskim prevozom, v celoti krije stroške tega dela integrirane
linije. V pogodbi med organom JPP, občino in izvajalcem integrirane linije se morajo določiti pogoji za vključitev integrirane linije
v sistem enotne vozovnice, tarife in sistem poravnave prihodkov
iz prodaje vozovnic in subvencij ter drugih prihodkov, ki jih ima
izvajalec pri izvajanju integrirane linije.
(3) Integrirana linija medkrajevnega linijskega prevoza potnikov in prevoza potnikov z žičniškimi napravami se izvede, če
je za izvajanje prevoza potnikov z žičniško napravo podeljena
koncesija za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov na območju, kjer prevoz potnikom z žičniškimi napravami
skrajša razdaljo in čas potovanja na liniji, ki je vključena v posamezni sklop iz 7. člena te uredbe na podlagi finančne, fizične in
tarifne integracije. Dovoljenje za izvajanje integrirane linije med
medkrajevnim linijskim prevozom potnikov in prevozom oseb
z žičniškimi napravami izda organ JPP na predlog ene ali več
občin. Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati:
– da uvedba integrirane linije zagotavlja bistveno krajši
čas potovanja in s tem boljše pogoje mobilnosti za prebivalce
območja, na katerem se uvede integrirana linija;
– da je uvedba integrirane linije bolj gospodarna od ločenega izvajanja prevoza oseb z žičniškimi napravami, za katere
je bila podeljena koncesija za izvajanje gospodarske javne
službe in medkrajevnega linijskega prevoza potnikov;
– da se izvajajo prevozi samo s kabinskimi žičnicami, ki
potnikom zagotavljajo ustrezno zaščito.
Razmerja med posameznima vrstama prevoza, finančne,
fizične in tarifne integracije se določijo v pogodbi, ki jo organ
JPP sklene z izvajalcem žičniškega prevoza potnikov.«.
4. člen
V 27. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Potnik lahko kupi vozovnico v predprodaji na avtobusnih postajah in drugih prodajnih mestih. Potnik lahko v predprodaji kupi vozovnico za največ 30 dni vnaprej. Na območju
avtobusnih postaj prodaja vozovnic na vozilu ni omogočena v
času, ko je organizirana predprodaja vozovnic na avtobusni
postaji ali drugem prodajnem mestu. Če predprodaja vozovnic
ni zagotovljena, mora izvajalec potniku omogočiti, da lahko kupi
vozovnico na avtobusu.«.
5. člen
V 65. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pogodbena cena se lahko spremeni v primerih, ko
koncesionar določene vožnje izvaja z vozili na alternativna goriva v skladu z uredbo, ki ureja alternativna goriva v prometu in
način zagotavljanja infrastrukture zanje. Spremenjeno pogodbeno ceno lahko koncesionar predlaga s predložitvijo podrobnega izračuna spremembe stroškov in odhodkov v primerjavi z
vozili na dizelski pogon, za znesek povišanja ponudbene cene
pa se za razdalje, prevožene z vozili na alternativna goriva,
poveča tudi nadomestilo. Koncesionar se o predlogu povišane
pogodbene cene uskladi z organom JPP.«.
6. člen
V 72. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
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»(3) Za začasne koncesijske pogodbe, sklenjene na podlagi šestega in sedmega odstavka 50. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19 in 94/21), se do njihovega izteka še naprej
uporabljajo določbe Uredbe o načinu izvajanja gospodarske
javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem
prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice (Uradni list RS, št. 29/19 in 79/21), ki so se v
skladu s 86. členom navedene uredbe uporabljale za dosedanja koncesijska razmerja.«.
7. člen
V 75. členu se v drugem odstavku za besedilom »organa
JPP« črtata vejica in besedilo »vendar najdlje do 3. decembra
2021«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-88/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2430-0116
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3539.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Koblenzu

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju
Konzulata Republike Slovenije v Koblenzu
I
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
odprtju Konzulata Republike Slovenije v Koblenzu (Uradni list
RS, št. 51/92).
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-14/2021
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-1811-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3540.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Splitu

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
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ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije sprejela

prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada Republike Slovenije na 99. redni seji dne 27. 10. 2021 pod točko 4.4
sprejela naslednji

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju
častnega konzula Republike Slovenije v Splitu

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite
Republike Slovenije, njegovega namestnika
in članov Štaba Civilne zaščite Republike
Slovenije ter regijskih poveljnikov
Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov
regijskih štabov Civilne zaščite

I
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Splitu
(Uradni list RS, št. 6/08).
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-49/2021
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-1811-0047
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3541.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o imenovanju Branka Roglića za častnega
generalnega konzula v Splitu, v Republiki
Hrvaški

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju
Branka Roglića za častnega generalnega
konzula v Splitu, v Republiki Hrvaški
I
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
imenovanju Branka Roglića za častnega generalnega konzula
v Splitu, v Republiki Hrvaški (Uradni list RS, št. 7/11).
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-48/2021
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-1811-0048
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3542.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite
Republike Slovenije, njegovega namestnika
in članov Štaba Civilne zaščite Republike
Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne
zaščite, njihovih namestnikov in članov
regijskih štabov Civilne zaščite

Na podlagi 95. in 96. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno

I
V Sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne
zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne
zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne
zaščite (Uradni list RS, št. 79/16, 24/18 in 14/19) se točka I
spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije Branko Dervodel, dr. Peter Vrtačnik, mag. Suzana Stražar,
Tomaž Prožina, podpolkovnik Branko Tušar in podpolkovnik
Uroš Brenčič;
– za člane Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se
imenujejo Miha Berdnik, mag. Rok Peneč, Roman Kramer,
Nuška Čakš Jager in Leon Behin.
II
Točka II se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Vzhodno
Štajersko stotnik Zoran Petrovič, stotnik Aleksander Janžekovič
in Matej Ovratnik;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko se
imenuje Zoran Simonović.
III
Točka III se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Zahodno
Štajersko Dušan Marat, Aleš Vrečko, Marko Lamovšek, stotnik
Jure Kovač in nadporočnik Zoran Leskošek;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se
imenujeta Štefan Tisel in Boštjan Žaberl.
IV
Točka IV se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko
stotnik Dejan Trakovic in štabni vodnik Gregor Žlebir.
V
Točka V se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Severno
Primorsko Marinka Mrak Pirnat in poročnik Andrej Pisarević.
VI
Točka VI se spremeni v naslednjem:
– razreši se namestnica poveljnika Civilne zaščite za
Ljubljansko regijo Elza Majcen;
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko
regijo Tomaž Iglič, major Simon Gorjup in poročnik Janez Krvina;
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite za Ljubljansko
regijo se imenuje Tomaž Iglič;
– za članico Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo se
imenuje Elza Majcen.
VII
Točka VII se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo
Zorka Sotlar, Matjaž De Faveri, poročnica Simona Plemenitaš
Grizila in poročnik Sašo Polak;
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– za člane Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo se imenujejo Rok Velišček, Jan Brodar in Egon Štibilj.
VIII
Točka VIII se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko
Dubravka Hrovatič, Franc Novak, Andrej Podlogar in štabni
vodnik Ivan Ribič;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Dolenjsko se imenuje
Alen Pust.
IX
Točka IX se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Koroško
poročnik Dušan Franjkovič in višji štabni vodnik Miran Novak;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Koroško se imenuje
Martin Pušnik.
X
Točka X se spremeni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko Albert Trobec;
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Notranjsko
Uroš Frol, Boris Kopilovič, Bogdan Urbar, stotnik Nenad Stožini
in štabni vodnik Žarko Nagode;
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite za Notranjsko
se imenuje Uroš Frol;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko se imenujeta Milan Krek in Helena Štajnar.
XI
Točka XI se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Pomurje
Majda Pohar, Marjan Mišja, Boris Rakuša, stotnik Robertino
Sakrabolt in višji vodnik Boštjan Jakoša;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenujeta
Boštjan Sedanja in Robert Kreft.
XII
Točka XII se spremeni v naslednjem:
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Posavje Aleš
Plestenjak, dr. Gabrijela Pleško - Gorenc, Darko Gerjevič, nadporočnik Martin Bevc in višji vodnik Toni Žanr;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Posavje se imenuje
Sandi Hergold.
XIII
Točka XIII se spremeni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Štaba Civilne zaščite za Zasavje
Jože Forte;
– razrešijo se člani Štaba Civilne zaščite za Zasavje
Aleksander Draksler, štabni vodnik Franc Ostrožnic in stotnica
Živa Klemen;
– za poveljnika Štaba Civilne zaščite za Zasavje se imenuje Simon Las;
– za člane Štaba Civilne zaščite za Zasavje se imenujejo
Marko Bokal, Rok Janežič, Rok Zupanc in Urška Koren.
XIV
Točka XIV se spremeni v naslednjem:
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Podravje
stotnik Andrej Kuhar in štabni vodnik Robert Vesenjak.
XV
Za točko XIV se doda nova točka XIVa, ki se glasi:
»XIVa
Za sodelovanje vojske pri zaščiti, reševanju in pomoči
načelnik Generalštaba Slovenske vojske oziroma poveljnik
sil Slovenske vojske po pooblastilu načelnika Generalštaba
Slovenske vojske poimensko določi častnika za povezavo s
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Štabom Civilne zaščite Republike Slovenije ter častnike za
povezavo za vseh trinajst regijskih štabov Civilne zaščite.
O določitvi častnikov za povezavo s štabi Civilne zaščite
Generalštab Slovenske vojske pisno obvesti poveljnika Civilne
Zaščite Republike Slovenije in Upravo Republike Slovenije za
zaščito in reševanje.«.
KONČNA DOLOČBA
XVI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00718-10/2021
Ljubljana, dne 27. oktobra 2021
EVA 2021-1911-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
3543.

Pravilnik o postopkih in rokih za uveljavljanje
zahtevkov izplačil sredstev izvajalcem
socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu zaradi epidemije COVID-19

Na podlagi četrtega odstavka 100. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP,
82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za
finance izdaja

PRAVILNIK
o postopkih in rokih za uveljavljanje zahtevkov
izplačil sredstev izvajalcem socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu zaradi epidemije
COVID-19
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in roke za uveljavljanje zahtevkov na podlagi prvega in drugega odstavka 100. člena
Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20,
15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE).
2. člen
(1) Izvajalec iz tretjega odstavka 15. člena Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20
– ZFRO) (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) vloži zahtevek za
povračilo sredstev zaradi neizvedene načrtovane storitve, ki je
nastala kot posledica povečanega obsega pomoči osebi, ki ima
potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za izplačilo sredstev), na občino ustanoviteljico
(v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) Zahtevku za izplačilo sredstev izvajalec priloži izpolnjeno tabelo »Neizvedene storitve«, ki je kot Priloga 1 sestavni
del tega pravilnika.
(3) Izvajalec zahtevku za izplačilo sredstev priloži naslednja dokazila:
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– sklenjen dogovor z uporabniki brez potrjene okužbe z
virusom SARS-CoV-2 in sklenjen dogovor z uporabniki s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 kot dokazilo o načrtovanem
številu ur pri obeh vrstah uporabnikov v skladu s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17,
54/19 in 81/19) oziroma s planom izvedbe ur pri posameznem
uporabniku,
– dnevnik izvedenih ur ali obračun izvedenih storitev kot
dokazilo o dejansko izvedenem številu ur pri posameznem
uporabniku brez potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 in pri
uporabniku s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2,
– podpisano izjavo izvajalca, da je zaradi povečane oskrbe uporabnikov s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2,
izvedel manj ur kot načrtovano pri uporabnikih brez potrjene
okužbe z virusom SARS-CoV-2 in da za te ure ni prejel plačila
iz drugih virov.
3. člen
(1) Izvajalec, ki zaradi povečanega obsega pomoči osebam, ki imajo potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2, zaposli
dodatne kadre, s katerimi nadomesti neizvedene načrtovane
storitve, vloži zahtevek za povrnitev sredstva za dodatne kadre
(v nadaljnjem besedilu: zahtevek za povrnitev sredstev) na
občino.
(2) Zahtevku za povrnitev sredstev izvajalec priloži izpolnjeno tabelo »Dodatni kadri«, ki je kot Priloga 2 sestavni del
tega pravilnika.
(3) Izvajalec zahtevku za povrnitev sredstev priloži tudi
naslednja dokazila:
– sklenjen dogovor z vsemi uporabniki brez potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 in sklenjen dogovor z vsemi uporabniki s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 kot dokazilo
o načrtovanem številu ur pri obeh vrstah uporabnikov v skladu
s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13,
102/15, 76/17, 54/19 in 81/19) oziroma s planom izvedbe ur pri
posameznem uporabniku,
– dnevnik izvedenih ur ali obračun izvedenih storitev kot
dokazilo o dejansko izvedenem številu ur pri posameznem
uporabniku brez potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 in pri
uporabniku s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2,
– ustrezna listina (pogodba o zaposlitvi, podjemna pogodba, pogodba o poslovnem sodelovanju itd.) kot dokazilo, da je
izvajalec zagotovil dodatni kader osebam brez potrjene okužbe
z virusom SARS-CoV-2 zaradi povečanega obsega pomoči
osebam s potrjeno okužbo z virusom SARS- CoV-2,
– podpisano izjavo izvajalca, da je pridobil dodatni kader
zaradi povečanega obsega pomoči osebam s potrjeno okužbo
z virusom SARS-CoV-2 in za katerega ni prejel plačila iz drugih
virov.
4. člen
(1) Za obdobje razglašene epidemije od 19. oktobra 2020
do 15. junija 2021 izvajalec vloži zahtevek iz 2. ali 3. člena tega
pravilnika na občino najpozneje do 30. novembra 2021. Občina, po pregledu in potrditvi prejete dokumentacije, posreduje
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skupni zahtevek vseh potrjenih zahtevkov izvajalcev na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
najpozneje do 31. decembra 2021.
(2) Priloga skupnega zahtevka, ki ga občina predloži Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so
izpolnjene Priloge 1 ali Priloge 2 tega pravilnika vseh potrjenih
zahtevkov izvajalcev.
(3) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izplača sredstva občinam najpozneje do 28. februarja
2022.
(4) Občina najpozneje v osmih dneh od prejema sredstev
iz proračuna Republike Slovenije ta sredstva nakaže izvajalcem.
5. člen
(1) Če bo do 31. decembra 2021 ponovno razglašena
epidemija, izvajalec vloži zahtevek iz 2. ali 3. člena tega pravilnika na občino do 31. januarja 2022. Občina, po pregledu
in potrditvi prejete dokumentacije, posreduje skupni zahtevek
vseh potrjenih zahtevkov izvajalcev, za obdobje razglasitve
epidemije, na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti najpozneje do 28. februarja 2022.
(2) Priloga skupnega zahtevka, ki ga občina predloži Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so
izpolnjene Priloge 1 ali Priloge 2 tega pravilnika vseh potrjenih
zahtevkov izvajalcev.
(3) Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izplača sredstva občinam najpozneje do 15. aprila
2022.
(4) Občina najpozneje v osmih dneh od prejema sredstev
iz proračuna Republike Slovenije ta sredstva nakaže izvajalcem.
6. člen
Povrnitvi sredstev na podlagi 2. in 3. člena tega pravilnika
se izključujeta.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-17/2021
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
EVA 2021-2611-0055
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Soglašam!
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

SKUPAJ

IZVAJALEC

A

C

Mesec, na katerega se
nanašajo podatki v stolpcih C
do H (za vsak koledarski mesec
Število
uporabnikov
za
obdobje
razglašene
potrjeno okužbo
epidemije od 19. 10 do 15.6.
2020 se podatke vnaša v novo
vrstico)

B

E

F

TABELA 1. NEIZVEDENE STORITVE
G

0,00

0,00

Razlika med načrtovanim in
Razlika med načrtovanim in
dejansko izvedenim številom
Število načrtovanih ur oskrbe Število izvedenih ur oskrbe
dejansko izvedenim številom
s
ur oskrbe uporabnikov brez
s
potrjeno
uporabnikov
s
potrjeno uporabnikov
ur oskrbe pri uporabnikih z
potrjene okužbe z virusom z
okužbo z virusom SARS‐CoV‐2 okužbo z virusom SARS‐CoV‐2,
okužbo z virusom SARS‐CoV‐2
virusom SARS‐CoV‐2,

D
Skupno število ur, ki so bile
načrtovane pri uporabnikih
brez potrjene okužbe z
virusom
SARS‐CoV‐2
v
posameznem mesecu, vendar
zaradi povečanega obsega
pomoči osebam s potrjeno
okužbo virusa SARS‐CoV‐2
niso bile izvedene,

H

J

0,00

0,00

Vrednost neizvedene storitve
uporabnikom brez potrjene
okužbe z virusom SARS‐CoV‐2
Rrezultat: 80% celotne
zaradi povečanega obsega vrednosti storitve na uro
pomoči osebam s potrjeno (stolpec
I
x
0,8)
okužbo z virusom SARS‐CoV‐2
storitve na uro.

I
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D

D

E

0,00

Število dodatnega kadra pri
uporabnikih brez potrjene
okužbe z virusom SARS‐CoV‐2
zaradi povečanega obsega
pomoči osebam, ki imajo
potrjeno okužbo z virusom
SARS‐ CoV‐2

F
Vrsta zaposlitve dodatnega
kadra
(redna
zaposlitev,
podjemna pogodba itd) pri
uporabnikih brez potrjene
okužbe z virusom SARS‐CoV‐2
zaradi povečanega obsega
pomoči osebam, ki imajo
potrjeno okužbo z virusom
SARS‐ CoV‐2

0,00

Strošek dela (»bruto‐ bruto«)
dodatnega
kadra
zaradi
povečanega obsega pomoči
osebam, ki imajo potrjeno
okužbo z virusom SARS‐ CoV‐2

G

Št.

SKUPAJ

C

Mesec, na katerega se
nanašajo podatki v stolpcih C
Razlika med načrtovanim in
Razlika med načrtovanim in
do H (za vsak koledarski mesec Število načrtovanih ur oskrbe Število izvedenih ur oskrbe
dejansko izvedenim številom
izvedenim številom ur oskrbe
za
obdobje
razglašene uporabnikov s potrjeno okužbo uporabnikov s potrjeno okužbo
ur oskrbe uporabnikov brez
uporabnikov s potrjeno okužbo
epidemije od 19. oktobra 2020 z virusom SARS‐CoV‐2
z virusom SARS‐CoV‐2
potrjene okužbe z virusom z
z virusom SARS‐CoV‐2,
do 31. 12. 2021 se podatke
virusom SARS‐CoV‐2
vnaša v novo vrstico)

B
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o osebni varovalni opremi,
ki jo delavci uporabljajo pri delu

Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o osebni varovalni opremi, ki jo delavci
uporabljajo pri delu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 88/99 in 39/05) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 89/656/EGS
z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu (UL L št. 393 z dne 30. 12. 1989,
str. 18) in Direktivo Komisije (EU) 2019/1832 z dne 24. oktobra
2019 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Sveta 89/656/EGS
(UL L št. 279 z dne 31. 10. 2019, str. 35) glede izključno tehničnih prilagoditev določa splošne obveznosti delodajalca v
zvezi z osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo
pri delu.«.
2. člen
Priloga I se nadomesti z novo Prilogo I, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot Priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Priloga III se nadomesti z novo Prilogo III, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 20. novembra 2021.
Št. 0072-8/2021
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EVA 2021-2611-0031
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
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Cela
glava

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

HRUP
Vročina
in/ali
ogenj
Mraz

Električni
udar (8)
Statična
elektrika

ELEKTRIČNA

(*) Glej Priporočilo 2011/696/EU o opredelitvi nanomaterialov«.

(1) Udarec, ki ga povzročijo padajoči ali odleteli predmeti, trčenje v oviro in curki pod visokim pritiskom
(2) Padci zaradi zdrsa
(3) Padci z višine
(4) Vibracije
(5) Statična kompresija delov telesa
(6) Mehanske poškodbe (odrgnine, predrtje, ureznine, ugrizi, rane ali ubodi)
(7) Zapletanje ali zagozdenje
(8)Neposredni ali posredni stik
(9) Vključno s sončno svetlobo (razen neposrednega opazovanja)
(10) Prah, hlapi, dim in vlakna
(11) Razpršene kapljice in meglice

(1)

TOPLOTNA
Neionizirajoče
(9)
Ionizirajoče

SEVANJE
Trdni
(10)

Tekoči
(11)

AEROSOLI
Potopitev

Pluski,
pršci,
curki

TEKOČINE

KEMIJSKA (vključno z nanomateriali) (*)

PLINI
IN
HLAPI
Trdni in
tekoči

AEROSOLI
Neposredni
in posredni
stik

Pluski,
pršci,
curki

TEKOČINE

MATERIALI,
OSEBE,
ŽIVALI, ITD.
Neposredni
in posredni
stik

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo)

UTOPITEV

POMANJKANJE
KISIKA

DRUGA TVEGANJA

NEVIDNOST
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Celo telo

Del telesa

Trup/trebuh

Koža

Noge (deli)

Stopalo

Roke (deli)

Dlani in prsti

Dihalni sistem

Obraz

Oči

Ušesa

Glava

MEHANSKA

FIZIKALNA

TVEGANJA

TVEGANJA V ZVEZI Z DELI TELESA, KI SE ZAŠČITIJO Z OSEBNO VAROVALNO OPREMO (minimalni seznam)
Z oceno tveganja se določijo potrebe po zagotovitvi osebne varovalne opreme in njene značilnosti v skladu z določbami tega
pravilnika.

Št.

Zatilje

»PRILOGA I

Priloga 1:

10494 /

DELI TELESA, KI JIH JE TREBA ZAŠČITITI

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Stran

10495

Priloga 2:
»PRILOGA II
OKVIRNI SEZNAM VRST OSEBNE VAROVALNE OPREME, KAR ZADEVA TVEGANJA,
PRED KATERIMI ZAGOTAVLJAJO ZAŠČITO
Oprema za varovanje glave
Čelade oziroma kape ali balaklave ali pokrivala za zaščito pred:
 udarci, ki jih povzroči padajoči ali odleteli predmet,
 trčenjem v oviro,
 mehanskimi tveganji (predrtje, odrgnine),
 statično kompresijo (bočno stisnjenje),
 toplotnimi tveganji (požar, vročina, mraz, vroče trdne snovi, vključno s staljenimi kovinami),
 električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo,
 kemičnimi tveganji,
 neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju).
— Mrežice za zaščito pred tveganjem zapletanja.
—

Oprema za VAROVANJE SLUHA
Naušniki (vključno z na primer naušniki, pritrjenimi na čelado, naušniki za aktivno zmanjševanje hrupa,
naušniki z električnim avdio izhodom).
— Ušesni čepi (vključno z na primer ušesnimi čepi, ki se prilagajajo ravni hrupa, ušesnimi čepi, prilagojenimi
posamezniku).
—

Oprema za VAROVANJE OČI IN OBRAZA
— Očala, varovalna očala in varovala za obraz (leče na recept, kjer je ustrezno) za zaščito pred:
 mehanskimi tveganji,
 toplotnimi tveganji,
 neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju),
 ionizirajočim sevanjem,
 trdnimi aerosoli ter tekočinami kemičnih in bioloških agensov.
Oprema za VAROVANJE DIHAL
Filtracijske naprave za zaščito pred:
• delci,
• plini,
• delci in plini,
• trdnimi in/ali tekočimi aerosoli.
— Izolacijske naprave, vključno z izolacijskimi napravami z dovodom zraka.
— Naprave za samoreševanje.
— Oprema za potapljanje.
—

Oprema za VAROVANJE DLANI IN ROK
Rokavice (vključno s palčniki in ščitniki za roke) za zaščito pred:
• mehanskimi tveganji,
• toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz),
• električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska),
• kemičnimi tveganji,
• biološkimi agensi,
• ionizirajočim sevanjem in radioaktivnim onesnaženjem,
• neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju),
• tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam.
— Naprstniki za ranjene prste.
—
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Oprema za VAROVANJE STOPAL IN NOG ter zaščita pred drsenjem
— Obutev (npr. čevlji, vključno s coklami v nekaterih okoliščinah, škornji, ki imajo lahko jekleno
kapico) za zaščito pred:
• mehanskimi tveganji,
• tveganji zdrsa,
• toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz),
• električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska),
• tveganji zaradi izpostavljenosti kemikalijam,
• tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam,
• biološkimi tveganji.
— Odstranljiva natikalna varovala za zaščito pred mehanskimi tveganji.
— Varovala za kolena za zaščito pred mehanskimi tveganji.
— Gamaše za zaščito pred mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi tveganji ter biološkimi agensi.
— Dodatki (npr. konice, dereze).

VAROVANJE KOŽE – ZAŠČITNE KREME ( 12)
— Obstajale bi lahko zaščitne kreme za zaščito pred:
• neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju),
• ionizirajočim sevanjem,
• kemikalijami,
• biološkimi agensi,
• toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz).

Oprema za VAROVANJE TELESA/DRUGO VAROVANJE KOŽE
Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine, kot so naprave za zaustavljanje na
togem vodilu, varovalni pasovi, sedežni pasovi, pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in
zanke, blažilniki padca, drseče naprave za zaustavljanje na togem vodilu, naprave za nastavitev
vrvi, sidrišča, ki niso zasnovana za trajno pritrditev in ki ne zahtevajo privezovanja pred uporabo,
priključki, vrvi z zaključno zanko, reševalni pasovi.
— Varovalna oblačila, vključno z varovalnimi oblačili za celo telo (tj. delovne obleke, delovne halje)
in varovalno obleko za posamezne dele telesa (tj. gamaše, hlače, jopiči, telovniki, predpasniki,
varovala za kolena, kapuce, balaklave) za zaščito pred:
• mehanskimi tveganji,
• toplotnimi tveganji (vročina, ogenj in mraz),
• kemikalijami,
• biološkimi agensi,
• ionizirajočim sevanjem in radioaktivnim onesnaženjem,
• neionizirajočim sevanjem (UV, IR, sončno sevanje ali sevanje pri varjenju),
• električnimi udari in delom na napeljavah pod napetostjo (antistatična, prevodna, izolacijska),
• zapletanjem in zagozdenjem.
— Rešilni jopiči za preprečevanje utopitve in plavajoči pripomočki.
— Osebna varovalna oprema za vizualno signalizacijo uporabnikove navzočnosti.«.
—

(12) V nekaterih okoliščinah se lahko na podlagi ocene tveganja zaščitne kreme uporabljajo skupaj z
drugo osebno varovalno opremo zaradi zaščite kože delavcev pred povezanimi tveganji. Zaščitne
kreme so glede na področje uporabe Direktive 89/656/EGS osebna varovalna oprema, saj se tovrstna
oprema v nekaterih okoliščinah lahko šteje za »dodatek ali pripomoček« v smislu 2. člena Direktive
89/656/EGS. Vendar pa zaščitne kreme niso osebna varovalna oprema v skladu z opredelitvijo iz
Uredbe (EU) 2016/425.
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Priloga 3:
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Stran
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»PRILOGA III

Okvirni seznam dejavnosti in sektorjev dejavnosti, kjer se lahko zahteva zagotovitev osebne
varovalne opreme (*)
(*) Z oceno tveganja bo določena potreba po zagotovitvi osebne varovalne opreme in njenih značilnosti v
skladu z določbami tega pravilnika
I.
Tveganja

FIZIKALNA TVEGANJA

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ MEHANSKA
— Delo na odru, pod njim ali v njegovi

bližini in na dvignjenih delovnih
mestih

— Grobi zidovi in gradnja cest

— Postavljanje in podiranje opažev
— Montaža in postavitev zidarskih

odrov

Udarec, ki ga
povzročijo
padajoči ali
odleteli
predmeti,
trčenje v
oviro in curki
pod visokim
pritiskom

— Montaža in postavitev
— Rušilna dela

Zatilje
Varovalna
čelada

— Razstreljevanje

— Delo v jamah, jarkih, jaških in

predorih

— Delo v bližini dvigal, dvigalnih naprav,

žerjavov in tekočih trakov

— Podzemeljska dela, kamnolomi,

dnevni kopi

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Izdelava, montaža

in vzdrževanje
strojev

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Proizvodnja

energije

— Gradnja in

vzdrževanje
infrastrukture

— Železarska in

jeklarska
industrija

— Delo pri industrijskih pečeh,

— Klavnice

— Klavna in razkosevalna linija v

— Pristanišča,

zabojnikih, strojih, silosih, bunkerjih
in cevovodih
klavnicah

— Manipuliranje tovora ali prevoz in

skladiščenje

— Gozdarsko delo

— Premikanje

vagonov

promet in logistika

— Gozdarska

industrija

Stran

10498 /
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

— Delo pri jeklenih mostovih, jeklenih

konstrukcijah, jeklenih hidravličnih
konstrukcijah, plavžih, jeklarnah in
valjarnah, velikih zabojnikih, velikih
cevovodih, kotlarnah in energetskih
postajah

— Delo z zemljo in kamnom
— Delo z vrtalnimi orodji

— Delo pri plavžih, obratih za reduciranje,

jeklarnah, valjarnah, v
kovinskopredelovalnih obratih, pri
kovanju, utopnem kovanju in odlivanju

— Delo, ki vključuje potovanje na kolesih

in kolesih z mehanskim pogonom

— Varjenje, brušenje in separiranje
— Ročno kovanje

— Klesanje in vklesavanje

— Obdelava in predelava kamna

Oči oziroma
obraz
Očala,
varovalna očala
in varovala za
obraz

— Delo z vrtalnimi orodji

— Rezanje majhnih delov s stroji za

odstranjevanje skladov

— Utopno kovanje

— Odstranjevanje in lomljenje delcev
— Razprševanje jedkih snovi

— Uporaba obrezovalnika grmičevja ali

verižne žage

— Zobozdravniški in kirurški posegi

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Izdelava, montaža in

vzdrževanje strojev

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Proizvodnja energije
— Gradnja in

vzdrževanje
infrastrukture

— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska in lesna

industrija

— Kamnoseška dela
— Vrtnarstvo

— Grobi zidovi in gradnja cest

— Postavljanje in odstranjevanje opažev

— Montaža in namestitev zidarskih odrov
— Rušilna dela

— Razstreljevanje

— Obdelava in predelava kamna

— Zdravstveno varstvo
— Gozdarstvo
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Tveganja

Št.
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10499

Panoga in sektorji

— Dela na klavni in razkosevalni liniji
— Prevoz in skladiščenje

— Delo pri kalupih v keramični industriji
— Delo z zamrznjenim mesom in

pakiranjem konzervirane hrane

— Izdelovanje izdelkov iz ravnega stekla in

steklenih posod, obdelava in predelava

— Preurejanje in vzdrževanje
— Gozdarska dela

— Delo z betonskimi in vnaprej izdelanimi

deli s postavljanjem in podiranjem
opažev

Stopalo in noga
(deli)
Obutev (čevlji
ali škornji itd.) z
varnostno ali
kovinsko kapico
Obutev z
metatarzalno
zaščito

— Delo na deloviščih in v skladiščih

izvajalca

— Delo na strehi

— Delo na jeklenih mostovih, jeklenih

konstrukcijah, drogovih, stolpih,
dvigalih, jeklenih hidravličnih
konstrukcijah, plavžih, jeklarnah in
valjarnah, velikih zabojnikih, velikih
cevovodih, žerjavih, kotlarnah in
energetskih postajah

— Gradnja peči, ogrevalnih in

prezračevalnih instalacij in sestavljanje
kovinskih delov

— Delo v plavžih, obratih za reduciranje,

jeklarnah, valjarnah,
kovinskopredelovalnih obratih,
kovanje, utopno kovanje, vroče
stiskanje in vlečenje

— Delo v kamnolomih in dnevnih kopih,

odstranjevanje skladov premoga

— Delo pri kalupih v keramični industriji
— Oblaganje peči v keramični industriji
— Premikanje vagonov

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Izdelava, montaža in

vzdrževanje strojev

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Proizvodnja energije
— Gradnja in

vzdrževanje
infrastrukture

— Železarska in

jeklarska industrija

— Klavnice

— Logistična podjetja
— Predelovalna

industrija

— Proizvodnja stekla

— Gozdarska industrija

Stran
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji
— Gradnja stavb

Padci zaradi
zdrsa

Stopalo
Proti zdrsom
odporna obutev

— Nizka gradnja
— Dela na spolzkih površinah
— Dela v vlažnih okoljih

— Delo na odru

— Sestavljanje tovarniško izdelanih

— Ladjedelništvo
— Klavnica

— Čiščenje

— Prehrambna

industrija

— Vrtnarstvo
— Ribištvo

elementov

Padci z višine

Celo telo
Osebna
varovalna
oprema,
zasnovana za
preprečevanje
ali zadržanje
padcev z višine

— Dela na drogovih
— Delo na strehi

— Gradnja stavb

— Delo v kabinah visokih žerjavov

— Vzdrževanje

— Delo na navpičnih ali nagnjenih

površinah

— Delo v kabinah za nakladanje in

razkladanje v visokih skladiščih

— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

infrastrukture

— Delo na visokih predelih vrtalnih

stolpov

Vibracije

Statična
kompresija
delov telesa

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice
Koleno (deli
noge)
Varovala za
kolena
Stopalo
Obutev s
kapicami

— Delo v jaških in kanalizaciji

— Dela z ročno vodenimi orodji
— Polaganje blokov, ploščic in tlakovcev

na tla

— Rušilna dela

— Upravljanje tovora

— Predelovalne

industrije

— Gradbena dela
— Nizka gradnja

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja
— Prevoz in

skladiščenje

— Vzdrževanje
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Tveganja
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
— Dela z ročno vodenimi orodji
— Varjenje in kovanje

Oči oziroma
obraz
Očala,
varovalna očala,
varovala za
obraz

— Brušenje in separiranje
— Vklesavanje

— Obdelava in predelava kamna

— Rezanje majhnih delov s stroji za

odstranjevanje skladov

— Utopno kovanje

— Odstranjevanje in lomljenje delcev
— Razprševanje jedkih snovi

— Uporaba obrezovalnika grmičevja ali

verižne žage

Mehanske
poškodbe
(odrgnine,
predrtje,
ureznine,
ugrizi, rane ali
ubodi)

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice z
mehansko
zaščito

— Dela z jeklenimi konstrukcijami

razen strojev, pri katerih obstaja
nevarnost, da se rokavice zataknejo

Panoga in sektorji
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Proizvodnja energije
— Vzdrževanje

infrastrukture

— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska in lesna

industrija

— Kamnoseška dela
— Vrtnarstvo

— Gozdarstvo

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja
— Vzdrževanje

infrastrukture

— Rezanje z ročnim nožem pri proizvodnji — Predelovalne

in zakolu

— Zamenjava nožev rezilnih strojev
— Vrtnarsko delo

Trup/trebuh/noga
Varovalni
predpasnik,
gamaše
Neprepustne
hlače (hlače,
odporne na
rezanje)

10501

— Prijemanje predmetov z ostrimi robovi, — Ladjedelništvo

— Gozdarska dela

Podlakti
Varovanje rok

Stran

— Izkoščičevanje in rezanje

— Rezanje z ročnim nožem pri proizvodnji

in zakolu

— Gozdarska dela

industrije

— Prehrambna

industrija

— Zakol

— Gozdarska industrija
— Prehrambna

industrija

— Zakol

— Prehrambna

industrija

— Zakol

— Gozdarska industrija

Stran

10502 /

Št.

Tveganja
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Stopalo
Neprepustna
obutev

Zapletanje in
zagozdenje
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Celo telo
Varovalna
oblačila za
uporabo, kjer
obstaja
nevarnost, da se
obleka zaplete
ob gibajoče dele

— Grobi zidovi in gradnja cest
— Rušenje

— Postavljanje in podiranje opažev
— Gozdarska dela

— Zapletanje osebe v dele strojev
— Ujetje v dele strojev

— Ujetje oblačila v dele strojev
— Podrtje

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ HRUP
Tveganja

Hrup

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Ušesa
Varovalna
oprema za
varovanje sluha

Panoga in sektorji
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Gozdarska industrija
— Strojegradnja

— Izdelava težkih

strojev

— Inženiring

— Gradbeništvo
— Kmetijstvo

Panoga in sektorji

— Delo s kovinskimi stiskalnicami

— Kovinska industrija

— Delo z električnim orodjem

— Gradnja stavb

— Delo s pnevmatskimi vrtalniki

— Delo zemeljskega osebja na letališčih
— Razstreljevanje

— Zabijanje pilotov

— Obdelovanje lesa in tekstila

— Predelovalna

industrija

— Nizka gradnja

— Letalska industrija
— Rudarska dela

Uradni list Republike Slovenije

Tveganja
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10503

Panoga in sektorji

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ TOPLOTA
Obraz/cela glava
Ščitnik za glavo
pri varjenju
čelade/kape za
zaščito pred
vročino ali
ognjem,
varovalne
kapuce za
zaščito pred
vročino oziroma
ognjem
Trup/trebuh/noge
Varovalni
predpasnik,
gamaše
Vročina in/ali
ogenj

Roka
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
vročino oziroma
ognjem

Podlakti
Rokavi

— Delo ob prisotnosti visokih temperatur,

sevalne toplote ali ognja

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi

bližini

— Delo s pištolami za varjenje plastike

— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

— Železarska in

jeklarska industrija

— Varjenje in kovanje
— Vlivanje

— Varjenje in kovanje

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

— Železarska in

jeklarska industrija

— Delo ob prisotnosti visokih temperatur, — Kovinska industrija

sevalne toplote ali ognja

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi

bližini

— Varjenje in kovanje

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v njihovi

bližini

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

Stopalo
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
vročino oziroma
ognjem

— Železarska in

jeklarska industrija

— Delo z raztopljenimi snovmi ali v

njihovi bližini

— Kovinska industrija

— Storitve vzdrževanja
— Predelovalna

industrija

Stran

10504 /

Tveganja

Št.
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Panoga in sektorji
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Celo telo/del
telesa
— Železarska in
Varovalna
jeklarska industrija
— Delo ob prisotnosti visokih temperatur,
oblačila za
sevalne toplote ali ognja
— Kovinska industrija
zaščito pred
— Gozdarska industrija
vročino oziroma
ognjem
Roka
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mrazom
Stopalo
Obutev za
zaščito pred
mrazom

— Delo na prostem in v ekstremnem

mrazu

— Delo v zamrzovalnicah

— Delo s kriogenimi tekočinami

Mraz
Celo telo
oziroma del
telesa, vključno z
— Delo na prostem v dežju in hladnem
glavo
vremenu
Varovalna
— Delo v zamrzovalnicah
oblačila za
zaščito pred
mrazom

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Prehrambna

industrija

— Kmetijski in ribiški

sektor

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Prehrambna

industrija

— Kmetijski in ribiški

sektor

— Prevoz in

skladiščenje
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Tveganja
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10505

Panoga in sektorji

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ ELEKTRIKA
Cela glava
Električno
izolirane čelade
Dlani in prsti
Električno
izolirane
rokavice
Stopalo
Električno
izolirana obutev
Celo telo/dlani
in prsti/stopalo
Prevodna
osebna
Električni udar varovalna
(neposredni ali oprema,
posredni stik) namenjena
nošenju s strani
usposobljenih
oseb med
delom na
napeljavah pod
napetostjo pri
nazivni
napetosti
energetskega
sistema do 800
kV izmeničnega
toka in 600 kV
istosmernega
toka
Dlani in prsti
Antistatične
rokavice
Stopalo
Antistatična/
Statična
elektrika
prevodna
obutev
Celo telo
Antistatična
oblačila

— Delo na napeljavah pod napetostjo ali v

bližini delov pod električno napetostjo

— Delo na električnem sistemu

— Ravnanje s plastiko in gumo

— Vlivanje, zbiranje ali nakladanje v

kontejner

— Delo v bližini elementov pod visoko

napetostjo, kot so transportni trakovi

— Ravnanje z eksplozivi

— Proizvodnja energije

— Prenos in distribucija

električne energije

— Vzdrževanje

industrijskih obratov

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Predelovalna

industrija

— Industrija krme

— Spravljanje v vreče

in pakiranje rastlin

— Proizvodnja,

skladiščenje ali
prevoz eksplozivov

Stran
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

FIZIKALNA TVEGANJA ‐ SEVANJA

Glava
Kape in čelade

Oči
Varovalna očala
in varovala za
obraz
Neionizirajoče
sevanje,
vključno s
sončno
svetlobo
(razen
neposrednega
opazovanja)
Celo telo (koža)
Osebna
varovalna
oprema za
zaščito pred
naravno in
umetno UV‐
svetlobo

— Delo na prostem
— Delo s sevajočo vročino
— Postopki v peči

— Delo z laserjem

— Delo na prostem

— Varjenje in rezanje s plinom
— Pihanje stekla

— Svetilke s protibakterijskim učinkom

— Ribištvo in

kmetijstvo

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja
— Železarska in

jeklarska industrija

— Predelovalna

industrija

— Ribištvo in

kmetijstvo

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Delo na prostem

— Električno varjenje

— Svetilke s protibakterijskim učinkom
— Ksenonske svetilke

— Proizvodnja energije
— Vzdrževanje

infrastrukture

— Ribištvo in

kmetijstvo

— Gozdarska industrija
— Vrtnarstvo

— Prehrambna

industrija

Ionizirajoče
sevanje

Oči
Varovalna očala
za zaščito pred
ionizirajočim
sevanjem
Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
ionizirajočim
sevanjem

— Industrija plastike

— Grafična industrija

— Delo v rentgenskih objektih

— Delo na področju medicinskega

diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Delo z radioaktivnimi proizvodi

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarska oskrba
— Obrat za obdelavo

radioaktivnih
odpadkov

— Proizvodnja energije

Uradni list Republike Slovenije

Tveganja

Prizadeti del telesa
Vrsta osebne
varovalne opreme
Trup/trebuh/del
telesa
Varovalni
predpasnik za
zaščito pred
rentgenskimi
žarki
/jopič/telovnik/
krilo za zaščito
pred
rentgenskimi
žarki
Glava
Pokrivala in
kape
Osebna
varovalna
oprema za
zaščito pred
npr. razvojem
možganskih
tumorjev
Del telesa
Osebna
varovalna
oprema za
zaščito ščitnice
Osebna
varovalna
oprema za
zaščito spolnih
žlez
Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
ionizirajočim
sevanjem

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
opreme (*)

Stran

10507

Panoga in sektorji
— Zdravstveno varstvo

— Delo v rentgenskih objektih

— Delo na področju medicinskega

diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Veterinarska oskrba
— Zobozdravstvena

oskrba

— Urologija
— Kirurgija

— Interventna

radiologija

— Laboratoriji

— Zdravstveno varstvo
— Medicinski prostori in objekti z

rentgenskim sevanjem

— Veterinarska oskrba
— Zobozdravstvena

oskrba

— Urologija
— Kirurgija

— Interventna

radiologija

— Delo v rentgenskih objektih

— Delo na področju medicinskega

diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Delo na področju medicinskega

diagnosticiranja z rentgenskimi žarki

— Delo z radioaktivnimi proizvodi

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarska oskrba

— Proizvodnja energije
— Obrat za obdelavo

radioaktivnih
odpadkov

Stran

10508 /

Št.

181 / 19. 11. 2021
II.

Tveganja

Uradni list Republike Slovenije

KEMIJSKA TVEGANJA (vključno z nanomateriali)

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

KEMIKALIJE ‐ AEROSOLI

— Rušenje

— Razstreljevanje

— Brušenje in poliranje površin

Dihalni sistem
Oprema za
varovanje dihal
pred delci

— Delo v prisotnosti azbesta

— Uporaba materialov, ki so sestavljeni

iz/vsebujejo nanodelce

— Varjenje

— Dimnikar

— Delo pri oblaganju peči in zajemalk, kjer

je verjetnost prisotnosti prahu

— Delo v bližini odprtin plavžev, kjer so

lahko izpušni plini težkih kovin

Trdni (prah,
hlapi, dim,
vlakna in
nanomaterial)

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami
in zaščitna
krema kot
dodatek ali
pripomoček za
zaščito
Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
trdnimi delci

— Delo v bližini šarže plavža

— Delo v prisotnosti azbesta

— Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz

ali pa vsebujejo nanodelce

— Rušenje

— Delo v prisotnosti azbesta

— Uporaba materialov, ki so sestavljeni iz

ali pa vsebujejo nanodelce

— Dimnikar

— Priprava fitofarmacevtskih sredstev
Oči
Očala/varovalna
— Obdelava lesa
očala in
— Gradnja cest
varovala za
obraz

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela
— Železarska in

jeklarska industrija

— Kovinska in lesna

industrija

— Avtomobilska

industrija

— Kamnoseška dela
— Farmacevtska

industrija

— Zdravstvene storitve

— Priprava citostatikov
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Vzdrževanje

industrijskih obratov

— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Vzdrževanje

industrijskih obratov

— Kmetijstvo

— Rudarska industrija
— Kovinska in lesna

industrija

— Nizka gradnja

Uradni list Republike Slovenije

Tveganja

181 / 19. 11. 2021 /

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Dihalni sistem
Oprema za
varovanje dihal
pred delci

Tekoči
(razpršene
kapljice in
meglice)

Št.

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami
Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
kemikalijami

— Površinska obdelava (npr.

lakiranje/barvanje, peskanje)

— Čiščenje površin

— Površinska obdelava
— Čiščenje površin

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

— Površinska obdelava
— Čiščenje površin

KEMIKALIJE ‐ TEKOČINE

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

— Predelava premazov
— Strojenje

— Delo v frizerskih in kozmetičnih salonih

Potopitev
Pljuski, pršci in Podlakti
curki
Varovalni rokavi
za zaščito pred
kemikalijami

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

Stran

10509

Panoga in sektorji
— Kovinska industrija
— Predelovalna

industrija

— Avtomobilski sektor
— Kovinska industrija
— Predelovalna

industrija

— Avtomobilski sektor
— Kovinska industrija
— Predelovalna

industrija

— Avtomobilski sektor

— Tekstilna in

konfekcijska
industrija

— Industrija čistilnih

storitev

— Avtomobilska

industrija

— Sektor lepotnih

storitev in frizerski
sektor

— Čiščenje

— Kemična industrija
— Industrija čistilnih

storitev

— Avtomobilska

industrija

Stopalo
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

— Tekstilna in

konfekcijska
industrija

— Industrija čistilnih

storitev

— Avtomobilska

industrija

Stran

10510 /

Tveganja

Št.

181 / 19. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
kemikalijami

— Delo s tekočimi razpršili

— Dela s kislinami in lužnimi raztopinami,

razkužili in korozivnimi čistilnimi
sredstvi

KEMIKALIJE – PLINI IN HLAPI

— Površinska obdelava (npr.

lakiranje/barvanje, peskanje)

— Čiščenje površin

Dihalni sistem
Oprema za
varovanje dihal
pred plini

— Delo v prostorih za fermentacijo in

destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Čiščenje

— Kemična industrija
— Industrija čistilnih

storitev

— Avtomobilska

industrija

— Kmetijstvo

— Kovinska industrija

— Avtomobilski sektor
— Predelovalna

industrija

— Industrija čistilnih

storitev

— Proizvodnja

alkoholnih pijač
industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko — Čistilne naprave za
plin ali premalo kisika
od- padne vode
— Dimnikar
— Čistilna naprava za
odpadke
— Razkužila in korozivna čistilna sredstva
— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in

— Delo v bližini plinskih pretvornikov in

plinskih cevi pri plavžih

Plini in hlapi

Panoga in sektorji

— Kemična industrija
— Petrokemična

industrija

— Kovinska industrija

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
kemikalijami

— Površinska obdelava
— Čiščenje površin

— Delo v prostorih za fermentacijo in

destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in

industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko
plin ali premalo kisika

— Avtomobilski sektor
— Predelovalna

industrija

— Proizvodnja

alkoholnih pijač

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Kemična industrija
— Petrokemična

industrija

Uradni list Republike Slovenije

Tveganja

Št.
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10511

Panoga in sektorji
— Kovinska industrija

Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
kemikalijami

— Površinska obdelava
— Čiščenje površin

— Delo v prostorih za fermentacijo in

destilacijo

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in

industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko
plin ali premalo kisika

— Avtomobilski sektor
— Predelovalna

industrija

— Proizvodnja

alkoholnih pijač

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Kemična industrija
— Petrokemična

industrija

Oči
Očala,
varovalna očala
in varovala za
obraz

— Barvanje z razpršilci
— Obdelava lesa

— Rudarske dejavnosti

III.
Tveganja

— Avtomobilski sektor
— Predelovalna

industrija

— Rudarska industrija
— Kemična industrija
— Petrokemična

industrija

BIOLOŠKI AGENSI

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) ‐ AEROSOLI
— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

— Raziskovalni

laboratoriji

Trdne in
tekoče snovi

Dihalni sistem
Oprema za
varovanje dihal
pred delci

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Biokemična

proizvodnja

Stran

10512 /

Št.

Tveganja

181 / 19. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme
Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mikroorganizmi
Celo telo/del
telesa
Varovalna
— Delo, ki vključuje stik s človeškim
oblačila za
telesom ter tekočinami in tkivi živali
zaščito pred
— Delo v prisotnosti biološkega agensa
biološkimi
agensi
Oči oziroma
obraz
Varovalna očala
in varovala za
obraz

Panoga in sektorji
— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) ‐ TEKOČINE

Neposredni in
posredni stik

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mikroorganizmi
Celo telo/del
telesa
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
biološkimi
agensi
Oči oziroma
obraz
Varovalna očala
in varovala za
obraz

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali
(ugrizi, ubodi)

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Gozdarska industrija

Uradni list Republike Slovenije

Tveganja

Št.
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Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Stran

10513

Panoga in sektorji
— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mikroorganizmi

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

Podlakti
Pljuski, pršci in Varovalni rokavi
curki
za zaščito pred
mikroorganizmi

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

Stopala/noge
Varovalni vrhnji
škornji in
gamaše

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

Stran

10514 /

Št.

Tveganja

181 / 19. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Prizadeti del telesa Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
Vrsta osebne
opreme (*)
varovalne opreme

Panoga in sektorji
— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

Celo telo
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
biološkimi
agensi

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

odpadne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

BIOLOŠKI AGENSI (ki jih vsebujejo) – MATERIALI, OSEBE, ŽIVALI, ITD.

Neposredni in
posredni stik

Dlani in prsti
Varovalne
rokavice za
zaščito pred
mikroorganizmi
Celo telo/del
telesa
Varovalna
oblačila za
zaščito pred
biološkimi
agensi
Oči oziroma
obraz
Varovalna očala
in varovala za
obraz

— Zdravstveno varstvo
— Veterinarske klinike
— Laboratoriji za

klinične analize

— Delo, ki vključuje stik s človeškim

telesom ter tekočinami in tkivi živali
(ugrizi, ubodi)

— Delo v prisotnosti biološkega agensa

— Raziskovalni

laboratoriji

— Domovi za ostarele
— Pomoč na domu

— Čistilne naprave za

od- padne vode

— Čistilna naprava za

odpadke

— Prehrambna

industrija

— Gozdarska industrija

Uradni list Republike Slovenije

Št.

IV.
Tveganja

Nevidnost

Prizadeti del telesa
Vrsta osebne
varovalne opreme
Celo telo
Osebna
varovalna
oprema za
vizualno
signalizacijo
uporabnikove
navzočnosti

181 / 19. 11. 2021 /

Primeri dejavnosti, pri katerih je lahko potrebna
uporaba ustrezne vrste osebne varovalne
opreme (*)
— Delo v bližini premikanja vozil

— Asfaltiranje in označevanje cest
— Železniška dela

— Upravljanje prevoznih sredstev

— Delo zemeljskega osebja na letališču
— Delo v prostorih za fermentacijo in

destilacijo

Pomanjkanje
kisika

Dihalni sistem
Oprema za
potapljanje

Utopitev

Celo telo
Rešilni jopič

10515

DRUGA TVEGANJA

— Delo v zaprtih prostorih

Dihalni sistem
Izolacijska
oprema za
varovanje dihal

Stran

— Delo v rezervoarjih in na gniliščih

— Delo v zabojnikih, zaprtih prostorih in

Panoga in sektorji
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo
— Rudarska dela

— Prevozne storitve in

prevozi potnikov

— Proizvodnja

alkoholnih pijač

— Nizka gradnja

industrijskih pečeh na plin, kjer je lahko — Kemična industrija
plin ali premalo kisika
— Petrokemična
industrija
— Delo v jaških, kanalizaciji in drugih
podzemnih področjih, ki so povezana s
kanalizacijo
— Podvodna dela
— Delo na ali ob vodi
— Delo na morju
— Delo na letalu

— Nizka gradnja
— Ribištvo

— Letalska industrija
— Gradnja stavb
— Nizka gradnja

— Ladjedelništvo

— Luke in pristanišča«.

Stran

10516 /
3545.

Št.

181 / 19. 11. 2021

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o minimalnih zahtevah
pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe
posadke na ladjah

Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti in minister za
zdravje izdajata

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju
zdravstvene oskrbe posadke na ladjah
1. člen
V Pravilniku o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah (Uradni list RS, št. 79/15) se
1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 92/29/EGS z dne
31. marca 1992 o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za izboljšanje medicinske oskrbe na ladjah (UL L št. 113
z dne 30. 4. 1992, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo
Komisije (EU) 2019/1834 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi
prilog II in IV k Direktivi Sveta 92/29/EGS glede izključno tehničnih prilagoditev (UL L št. 279 z dne 31. 10. 2019, str. 80)
in Direktivo Sveta 2009/13/ES z dne 16. februarja 2009 o
izvajanju Sporazuma sklenjenega med Združenjem ladjarjev
Evropske skupnosti (ESCA) in Evropsko federacijo delavcev
v prometu (ETF) o Konvenciji o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006, ter o spremembi Direktive 1999/63/ES (UL L
št. 124 z dne 20. 5. 2009, str. 30) zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2018/131 z dne 23. januarja 2018 o izvajanju
Sporazuma, sklenjenega med Združenjem ladjarjev Evropske
skupnosti (ECSA) in Evropsko federacijo delavcev v prometu
(ETF), o spremembi Direktive 2009/13/ES v skladu s spremembami iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu iz leta 2006,
kot jih je odobrila Mednarodna konferenca dela 11. junija 2014
(UL L št. 22 z dne 26. 1. 2018, str. 28) določa minimalne zah-
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teve pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe posadke na ladjah,
ki se nanašajo na:
– medicinsko opremo,
– zdravstveno oskrbo,
– prostore za bolnišnično oskrbo,
– zdravnika,
– pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za nudenje
prve pomoči,
– pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za vzdrževanje
medicinske opreme,
– pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za zdravstveno
oskrbo in dajanje zdravil,
– odgovornost lastnika in poveljnika ladje,
– informiranje in usposabljanje poveljnika in pooblaščenih
delavcev,
– medicinska posvetovanja po radijski zvezi in
– preverjanje medicinske opreme.«.
2. člen
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je kot Priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Priloga IV se nadomesti z novo Prilogo IV, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 20. novembra 2021.
Št. 0072-7/2021
Ljubljana, dne 26. oktobra 2021
EVA 2021-2611-0030
Janez Cigler Kralj
minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Janez Poklukar
minister
za zdravje
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Priloga 1:
»Priloga II
MEDICINSKA OPREMA (minimalni seznam)
I.

ZDRAVILA
Kategorije ladij
A

B

(a) Kardiocirkulacijski simpatikomimetiki

x

x

(b) Antianginozni pripravki

x

x

(c) Diuretiki

x

x

(d) Antihemoragiki, vključno z uterotoniki, če so na ladji prisotne ženske

x

x

(e) Antihipertenzivi

x

x

— Zdravilo za zdravljenje želodčnega ulkusa in gastritisa

x

x

— Antacidna sredstva

x

x

(b) Antiemetiki

x

x

(c) Odvajala

x

(d) Antidiaroiki

x

x

(e) Pripravki proti hemoroidom

x

x

(a) Analgetiki, antipiretiki in protivnetni pripravki

x

x

(b) Močni analgetiki

x

x

(c) Spazmolitiki

x

x

(a) Anksiolitiki

x

x

(b) Antipsihotiki

x

x

(c) Zdravila proti morski bolezni

x

x

(d) Antiepileptiki

x

x

(a) Antihistaminiki

x

x

(b) Glukokortikoidi

x

x

C

1. Srčno‐žilni sistem
x

2. Gastrointestinalni sistem
(a) Zdravila za želodčne motnje in motnje v dvanajsterniku

x

3. Analgetiki in zdravila proti krčem
x

4. Živčni sistem

5. Antialergiki in antianafilaktiki

x

Stran
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Kategorije ladij
A

B

(a) Pripravki za zdravljenje bronhospazma

x

x

(b) Zdravila proti kašlju

x

x

(c) Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje prehladov in vnetja sinusov

x

x

(a) Antibiotiki (najmanj dve vrsti)

x

x

(b) Antiparazitiki

x

x

(c) Protitetanusna cepiva in imunoglobulini

x

x

(d) Zdravila proti malariji, založenost z njimi naj bo odvisna od območja
delovanja

x

x

x

x

— Antiseptične raztopine

x

x

— Antibiotična mazila

x

x

— Protivnetna in blažilna mazila

x

x

— Protiglivične kožne kreme (antimikotiki)

x

— Pripravki za opekline

x

x

— Antibiotična in protivnetna zdravila

x

x

— Anestetične kapljice

x

x

— Fiziološka raztopina za izpiranje oči

x

x

— Hipotonične miotične kapljice

x

x

x

x

x

x

C

6. Dihalni sistem

7. Zdravila za zdravljenje infekcij

8. Sredstva za rehidracijo, vnos kalorij in povečanje volumna plazme
9. Zdravila za zunanjo uporabo
(a) Kožna zdravila

x

x

(b) Zdravila za oči

(c) Zdravila za uho
— Anestetične in protivnetne raztopine
(d) Zdravila za zdravljenje okužb ust in žrela
— Antiseptične tekočine za izpiranje ust
(e) Lokalni anestetiki
— Lokalni anestetiki z lastnostjo zmrzovanja

x

— Lokalni anestetiki, ki se dajejo s podkožno injekcijo

x

x

x
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MEDICINSKA OPREMA
Kategorije ladij
A

B

C

— Samoraztezni balon za predihavanje (ventilator ali enakovredna oprema);
opremljen z veliko, srednje veliko in majhno masko ter rezervoarjem za kisik

x

x

— Tlačna posoda (jeklenka) s sistemom za aplikacijo kisika z ventilom za redukcijo
tlaka in regulatorjem pretoka ter pripomočki za aplikacijo (maska z
rezervoarjem, dvorogi nosni kateter)

x

x

— Aspirator za čiščenje zgornjih dihalnih poti ter aspiracijski katetri različnih
velikosti

x

x

— Zažemke

x

x

— Spenjalnik za enkratno uporabo ali pribor za šivanje s šivankami

x

x

— Lepljiv elastični povoj

x

x

— Trakovi iz gaze

x

x

— Cevasta gaza za obveze prstov

x

— Sterilna obveza iz gaze

x

x

— Sterilne rjuhe za žrtve opeklin

x

x

— Trikotna ruta za hitro imobilizacijo zgornjih okončin

x

x

— Rokavice za enkratno uporabo

x

x

x

— Lepljive obveze

x

x

x

— Sterilne kompresijske obveze

x

x

x

— Lepljive kirurške niti ali cinkoksidne obveze

x

x

x

— Nevpojne kirurške niti s šivanko

x

— Vazelinska gaza

x

1. Oprema za oživljanje

2. Obveze in oprema za šivanje

x

3. Instrumenti
— Skalpeli za enkratno uporabo

x

— Posoda za instrumente iz ustreznega materiala

x

x

— Škarje

x

x

— Anatomske pincete

x

x

— Peani

x

x

— Šivalnik

x

— Britvice za enkratno uporabo

x

4. Oprema za pregled in spremljanje
— Jezični loparčki za enkratno uporabo

x

x

— Indikatorski trakovi za analizo urina

x

— Diagrami za telesno temperaturo

x

— Medicinske rjuhe za evakuacijo

x

x

— Stetoskop

x

x

— Sfigmomanometer

x

x

x
x

x
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Kategorije ladij
A

B

— Medicinski termometer

x

x

— Hipotermični termometer

x

x

— Hitri test za odkrivanje malarije, založenost z njimi naj bo odvisna od območja
delovanja

x

x

5. Oprema za injiciranje, perfuzijo, punktiranje in kateteriziranje
— Oprema za praznitev mehurja (primerna za moške in ženske)

x

— Pribor za intravensko infudiranje učinkovin

x

x

— Brizge in injekcijske igle za enkratno uporabo

x

x

— Osebna varovalna medicinska in negovalna oprema

x

x

— Posteljna posoda

x

— Termofor

x

— Urinal

x

— Vrečka za led

x

6. Splošna medicinska oprema

7. Imobilizacija in oprema za pričvrstitev
— Komplet opornic različnih velikosti za ude

x

x

— Opornica za imobilizacijo vratnega dela hrbtenice

x

x

8. Dezinfekcija, dezinsekcija in profilaksa
— Vodna dezinfekcijska raztopina

x

— Tekoči insekticid

x

— Insekticid v prahu

x
III.

ANTIDOTI

1. Zdravila
— Splošno
— Srčno‐žilni sistem
— Gastrointestinalni sistem
— Živčni sistem
— Dihalni sistem
— Za zdravljenje infekcij
— Za zunanjo uporabo
2. Medicinska oprema
— Oprema za dovajanje kisika (z opremo za oživljanje)
IV.

ZDRAVSTVENI VODNIK

Zdravstveni vodnik v skladu z najnovejšimi mednarodnimi zdravstvenimi vodniki na področju
pomorstva (International Medical Guide fo Ships, Medical First Aid Guide for Use in Accidents,
medicinski del International Code of Signals, itd.).«.

C
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Priloga 2:
»Priloga IV
SPLOŠNA MERILA ZA POPIS MEDICINSKE OPREME NA LADJI

RAZDELEK A
LADJE IZ KATEGORIJE A
I. Podatki o ladji

Ime: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastava: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domače pristanišče: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Medicinska oprema

Zahtevane
količine

Dejansko
natovorjene
količine

Pripombe (zlasti
datum izteka
uporabnosti)

1. ZDRAVILA
1.1 Srčno‐žilni sistem
(a) Kardiocirkulacijski simpatikomimetiki

0

0

0

(b) Antianginozni pripravki

0

0

0

(c) Diuretiki

0

0

0

(d) Antihemoragiki, vključno z uterotoniki, če so na ladji
ženske

0

0

0

(e) Antihipertenzivi

0

0

0

0

0

0

— Zdravilo za zdravljenje želodčnega ulkusa in
gastritisa

0

0

0

— Antacidna sredstva

0

0

0

(b) Antiemetiki

0

0

0

(c) Odvajala

0

0

0

(d) Antidiaroiki

0

0

0

(e) Pripravki proti hemoroidom

0

0

0

1.2 Gastrointestinalni sistem
(a) Zdravila za želodčne motnje in motnje v
dvanajsterniku
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Zahtevane
količine

Dejansko Pripombe (zlasti
natovorjene datum izteka
količine
uporabnosti)

1.3 Analgetiki in zdravila proti krčem
(a) Analgetiki, antipiretiki in protivnetni pripravki

0

0

0

(b) Močni analgetiki

0

0

0

(c) Spazmolitiki

0

0

0

(a) Anksiolitiki

0

0

0

(b) Antipsihotiki

0

0

0

(c) Zdravila proti morski bolezni

0

0

0

(d) Antiepileptiki

0

0

0

(a) Antihistaminiki

0

0

0

(b) Glukokortikoidi

0

0

0

(a) Pripravki za zdravljenje bronhospazma

0

0

0

(b) Zdravila proti kašlju

0

0

0

(c) Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje prehladov in
vnetja sinusov

0

0

0

(a) Antibiotiki (najmanj dve vrsti)

0

0

0

(b) Antiparazitiki

0

0

0

(c) Protitetanusna cepiva in imunoglobulini

0

0

0

(d) Zdravila proti malariji, založenost z njimi naj bo odvisna
od območja delovanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— Antiseptične raztopine

0

0

0

— Antibiotična mazila

0

0

0

— Protivnetna in blažilna mazila

0

0

0

— Protiglivične kožne kreme (antimikotiki)

0

0

0

— Pripravki za opekline

0

0

0

0

0

0

— Antibiotična in protivnetna zdravila

0

0

0

— Anestetične kapljice

0

0

0

— Fiziološka raztopina za izpiranje oči

0

0

0

— Hipotonične miotične kapljice

0

0

0

1.4 Živčni sistem

1.5 Antialergiki in antianafilaktiki

1.6 Dihalni sistem

1.7 Zdravila za zdravljenje infekcij

1.8 Sredstva za rehidracijo, vnos kalorij in povečanje volumna
plazme
1.9 Zdravila za zunanjo uporabo
(a) Kožna zdravila

(b) Zdravila za oči
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količine
(c) Zdravila za uho

Stran

Dejansko Pripombe (zlasti
natovorjene datum izteka
količine
uporabnosti)

0

0

0

— Anestetične in protivnetne raztopine

0

0

0

(d) Zdravila za zdravljenje okužb ust in žrela

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— Lokalni anestetiki z lastnostjo zmrzovanja

0

0

0

— Lokalni anestetiki, ki se dajejo s podkožno
injekcijo

0

0

0

— Samoraztezni balon za predihavanje (ventilator ali
enakovredna oprema); opremljen z veliko, srednje
veliko in majhno masko ter rezervoarjem za kisik

0

0

0

— Tlačna posoda (jeklenka) s sistemom za aplikacijo
kisika z ventilom za redukcijo tlaka in regulatorjem
pretoka ter pripomočki za aplikacijo (maska z
rezervoarjem, dvorogi nosni kateter)

0

0

0

— Aspirator za čiščenje zgornjih dihalnih poti ter
aspiracijski katetri različnih velikosti

0

0

0

— Zažemke

0

0

0

— Spenjalnik za enkratno uporabo ali pribor za
šivanje s šivankami

0

0

0

— Lepljiv elastični povoj

0

0

0

— Trakovi iz gaze

0

0

0

— Cevasta gaza za obveze prstov

0

0

0

— Sterilna obveza iz gaze

0

0

0

— Sterilne rjuhe za žrtve opeklin

0

0

0

— Trikotna ruta

0

0

0

— Rokavice za enkratno uporabo

0

0

0

— Lepljive obveze

0

0

0

— Sterilne kompresijske obveze

0

0

0

— Lepljive kirurške niti ali cinkoksidne obveze

0

0

0

— Antiseptične tekočine za izpiranje ust
(e) Lokalni anestetiki

10523

2. MEDICINSKA OPREMA
2.1 Oprema za oživljanje

2.2 Obveze in oprema za šivanje
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Zahtevane
količine

Pripombe
Dejansko
(zlasti datum
natovorjene
izteka
količine
uporabnosti)

— Nevpojne kirurške niti s šivanko

0

0

0

— Vazelinska gaza

0

0

0

0

0

0

— Skalpeli za enkratno uporabo

0

0

0

— Posoda za instrumente iz ustreznega materiala

0

0

0

— Škarje

0

0

0

— Anatomske pincete

0

0

0

— Peani

0

0

0

— Šivalnik

0

0

0

— Britvice za enkratno uporabo

0

0

0

0

0

0

— Jezični loparčki za enkratno uporabo

0

0

0

— Indikatorski trakovi za analizo urina

0

0

0

— Diagrami za telesno temperaturo

0

0

0

— Medicinske rjuhe za evakuacijo

0

0

0

— Stetoskop

0

0

0

— Sfigmomanometer

0

0

0

— Medicinski termometer

0

0

0

— Hipotermični termometer

0

0

0

— Hitri test za odkrivanje malarije, založenost z njimi
naj bo odvisna od območja delovanja

0

0

0

0

0

0

— Oprema za praznitev mehurja (primerna za moške in
ženske)

0

0

0

— Pribor za intravensko infuzijo

0

0

0

— Brizge in igle za enkratno uporabo

0

0

0

0

0

0

— Osebna varovalna medicinska in negovalna
oprema

0

0

0

— Posteljna posoda

0

0

0

— Termofor

0

0

0

— Urinal

0

0

0

— Vrečka za led

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3 Inštrumenti

2.4 Oprema za pregled in spremljanje

2.5 Oprema za injiciranje, perfuzijo, punktiranje in
kateteriziranje

2.6 Splošna medicinska oprema

2.7 Imobilizacija in oprema za pričvrstitev
— Komplet opornic različnih velikosti za ude
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količine

Stran

Pripombe
Dejansko
(zlasti datum
natovorjene
izteka
količine
uporabnosti)

— Ovratnik za imobilizacijo vratu

0

0

0

2.8 Dezinfekcija, dezinsekcija in profilaksa

0

0

0

— Vodna dezinfekcijska raztopina

0

0

0

— Tekoči insekticid

0

0

0

— Insekticid v prahu

0

0

0

3.1 Splošno

0

0

0

3.2 Srčno‐žilni sistem

0

0

0

3.3 Gastrointestinalni sistem

0

0

0

3.4 Živčni sistem

0

0

0

3.5 Dihalni sistem

0

0

0

3.6 Za zdravljenje infekcij

0

0

0

3.7 Za zunanjo uporabo

0

0

0

3.8 Drugo

0

0

0

3.9 Potrebni za dajanje kisika (vključno s pripomočki za
vzdrževanje)

0

0

0

3. ANTIDOTI

Kraj in datum: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis poveljnika ladje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za vzdrževanje medicinske opreme: . . . . . . . .

... ............................... ....................
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RAZDELEK B

LADJE IZ KATEGORIJE B

I. Podatki o ladji

Ime: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastava: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domače pristanišče: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Medicinska oprema

Zahtevane
količine

Pripombe
Dejansko
(zlasti datum
natovorjene
izteka
količine
uporabnosti)

1. ZDRAVILA
1.1 Srčno‐žilni sistem
(a) Kardiocirkulacijski simpatikomimetiki

0

0

0

(b) Antianginozni pripravki

0

0

0

(c) Diuretiki

0

0

0

(d) Antihemoragiki, vključno z uterotoniki, če so na ladji
ženske

0

0

0

(e) Antihipertenzivi

0

0

0

0

0

0

— Zdravilo za zdravljenje želodčnega ulkusa in
gastritisa

0

0

0

— Antacidna sredstva

0

0

0

(b) Antiemetiki

0

0

0

(c) Antidiaroiki

0

0

0

(d) Pripravki proti hemoroidom

0

0

0

1.2 Gastrointestinalni sistem
(a) Zdravila za želodčne motnje in motnje v
dvanajsterniku
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količine
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Pripombe
Dejansko
(zlasti datum
natovorjene
izteka
količine
uporabnosti)

1.3 Analgetiki in zdravila proti krčem
(a) Analgetiki, antipiretiki in protivnetni pripravki

0

0

0

(b) Močni analgetiki

0

0

0

(c) Spazmolitiki

0

0

0

(a) Anksiolitiki

0

0

0

(b) Antipsihotiki

0

0

0

(c) Zdravila proti morski bolezni

0

0

0

(d) Antiepileptiki

0

0

0

(a) Antihistaminiki

0

0

0

(b) Glukokortikoidi

0

0

0

(a) Pripravki za zdravljenje bronhospazma

0

0

0

(b) Zdravila proti kašlju

0

0

0

(c) Zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje prehladov in
vnetja sinusov

0

0

0

(a) Antibiotiki (najmanj dve vrsti)

0

0

0

(b) Antiparazitiki

0

0

0

(c) Protitetanusna cepiva in imunoglobulini

0

0

0

(d) Zdravila proti malariji, založenost z njimi naj bo odvisna
od območja delovanja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— Antiseptične raztopine

0

0

0

— Antibiotična mazila

0

0

0

— Protivnetna in blažilna mazila

0

0

0

— Pripravki za opekline

0

0

0

0

0

0

— Antibiotična in protivnetna zdravila

0

0

0

— Anestetične kapljice

0

0

0

1.4 Živčni sistem

1.5 Antialergiki in antianafilaktiki

1.6 Dihalni sistem

1.7 Zdravila za zdravljenje infekcij

1.8 Sredstva za rehidracijo, vnos kalorij in povečanje volumna
plazme
1.9 Zdravila za zunanjo uporabo
(a) Kožna zdravila

(b) Zdravila za oči
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Zahtevane
količine

Pripombe
Dejansko
(zlasti datum
natovorjene
izteka
količine
uporabnosti)

— Fiziološka raztopina za izpiranje oči

0

0

0

— Hipotonične miotične kapljice

0

0

0

0

0

0

— Anestetične in protivnetne raztopine

0

0

0

(d) Zdravila za zdravljenje okužb ust in žrela

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— Samoraztezni balon za predihavanje (ventilator ali
enakovredna oprema); opremljen z veliko, srednje
veliko in majhno masko ter rezervoarjem za kisik

0

0

0

— Tlačna posoda (jeklenka) s sistemom za aplikacijo
kisika z ventilom za redukcijo tlaka in regulatorjem
pretoka ter pripomočki za aplikacijo (maska z
rezervoarjem, dvorogi nosni kateter)

0

0

0

— Aspirator za čiščenje zgornjih dihalnih poti ter
aspiracijski katetri različnih velikosti

0

0

0

— Zažemke

0

0

0

— Spenjalnik za enkratno uporabo ali pribor za
šivanje s šivankami

0

0

0

— Lepljiv elastični povoj

0

0

0

— Trakovi iz gaze

0

0

0

— Sterilna obveza iz gaze

0

0

0

— Sterilne rjuhe za žrtve opeklin

0

0

0

— Trikotna ruta za hitro imobilizacijo zgornjih
okončin

0

0

0

— Rokavice za enkratno uporabo

0

0

0

— Lepljive obveze

0

0

0

— Sterilne kompresijske obveze

0

0

0

— Lepljive kirurške niti ali cinkoksidne obveze

0

0

0

— Vazelinska gaza

0

0

0

(c) Zdravila za uho

— Antiseptične tekočine za izpiranje ust
(e) Lokalni anestetiki
— Lokalni anestetiki, ki se dajejo s podkožno
injekcijo
2. MEDICINSKA OPREMA
2.1 Oprema za oživljanje

2.2 Obveze in oprema za šivanje
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Zahtevane
količine

Stran

Pripombe
Dejansko
(zlasti datum
natovorjene
izteka
količine
uporabnosti)

2.3 Inštrumenti
— Posoda za instrumente iz ustreznega materiala

0

0

0

— Škarje

0

0

0

— Anatomske pincete

0

0

0

— Peani

0

0

0

0

0

0

— Jezični loparčki za enkratno uporabo

0

0

0

— Medicinske rjuhe za evakuacijo

0

0

0

— Stetoskop

0

0

0

— Sfigmomanometer

0

0

0

— Medicinski termometer

0

0

0

— Hipotermični termometer

0

0

0

— Hitri test za odkrivanje malarije, založenost z njimi
naj bo odvisna od območja delovanja

0

0

0

0

0

0

— Pribor za intravensko infuzijo

0

0

0

— Brizge in igle za enkratno uporabo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— Komplet opornic različnih velikosti za ude

0

0

0

— Ovratnik za imobilizacijo vratu

0

0

0

3.1 Splošno

0

0

0

3.2 Srčno‐žilni sistem

0

0

0

3.3 Gastrointestinalni sistem

0

0

0

3.4 Živčni sistem

0

0

0

3.5 Dihalni sistem

0

0

0

3.6 Za zdravljenje infekcij

0

0

0

3.7 Za zunanjo uporabo

0

0

0

3.8 Drugo

0

0

0

2.4 Oprema za pregled in spremljanje

2.5 Oprema za injiciranje, perfuzijo, punktiranje in
kateteriziranje

2.6 Splošna medicinska oprema
— Osebna varovalna medicinska in negovalna
oprema
2.7 Imobilizacija in oprema za pričvrstitev
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Zahtevane
količine
3.9 Potrebni za dajanje kisika (vključno s pripomočki za
vzdrževanje)

0

Pripombe
Dejansko
(zlasti datum
natovorjene
izteka
količine
uporabnosti)
0

0

Kraj in datum: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis poveljnika ladje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Podpis pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za vzdrževanje medicinske opreme: . . . . . . . .

... ............................... ....................
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RAZDELEK C
LADJE IZ KATEGORIJE C
I. Podatki o ladji

Ime: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastava: . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domače pristanišče: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Medicinska oprema

Zahtevane
količine
V.

Pripombe
Dejansko
(zlasti datum
natovorjene
izteka
količine
uporabnosti)

ZDRAVILA

1.1 Srčno‐žilni sistem
(a) Antianginozni pripravki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— Antiseptične raztopine

0

0

0

— Pripravki za opekline

0

0

0

0

0

0

0

0

0

— Zažemke

0

0

0

— Lepljiv elastični povoj

0

0

0

— Sterilna obveza iz gaze

0

0

0

— Rokavice za enkratno uporabo

0

0

0

1.2 Gastrointestinalni sistem
(a) Antidiaroiki
1.3 Analgetiki in zdravila proti krčem
(a) Analgetiki, antipiretiki in protivnetni pripravki
1.4 Živčni sistem
(c) Zdravila proti morski bolezni
1.5 Zdravila za zunanjo uporabo
(a) Kožna zdravila

(b) Zdravila za oči
— Fiziološka raztopina za izpiranje oči
VI.

MEDICINSKA OPREMA

2.1. Obveze in oprema za šivanje

Stran

10532 /

Št.

181 / 19. 11. 2021

Uradni list Republike Slovenije

Zahtevane
količine

Pripombe
Dejansko
(zlasti datum
natovorjene
izteka
količine
uporabnosti)

— Lepljive obveze

0

0

0

— Sterilne kompresijske obveze

0

0

0

— Lepljive kirurške niti ali cinkoksidne obveze

0

0

0

3.1 Splošno

0

0

0

3.2 Srčno‐žilni sistem

0

0

0

3.3 Gastrointestinalni sistem

0

0

0

3.4 Živčni sistem

0

0

0

3.5 Dihalni sistem

0

0

0

3.6 Za zdravljenje infekcij

0

0

0

3.7 Za zunanjo uporabo

0

0

0

3.8 Drugo

0

0

0

3.9 Potrebno za dajanje kisika (vključno s pripomočki za
vzdrževanje)

0

0

0

VII.

ANTIDOTI

Kraj in datum: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis poveljnika ladje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis pooblaščenega delavca, ki je odgovoren za vzdrževanje medicinske opreme: . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .«.
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3546.

Odredba o določitvi povprečne cene toplote,
ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega
kurilnega olja, za leto 2022

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15 in 65/20) v zvezi z 8. členom:
– Uredbe o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodnega vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov,
namenjenih turistični dejavnosti (Uradni list RS, št. 125/04),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč
in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07) in
– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin
P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih
zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07)
minister za okolje in prostor izdaja

ODREDBO
o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane
z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja,
za leto 2022
1. člen
Povprečna letna cena toplote oziroma povprečna prodajna vrednost toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega
kurilnega olja, za 1 MJ toplote za leto 2022 znaša 0,022 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-460/2021
Ljubljana, dne 11. novembra 2021
EVA 2021-2550-0060
Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor

3547.

Odredba o določitvi povprečne prodajne
vrednosti 1 kWh električne energije
kot osnove plačila za koncesijo za rabo
vode za proizvodnjo električne energije
v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči
za leto 2022

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15 in 65/20) v zvezi z:
drugim odstavkom 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči,
za katera so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za
proizvodnjo in distribucijo električne energije (Uradni list RS,
št. 67/03, 41/04 – ZVO-1 in 52/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za
katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni
list RS, št. 49/03, 8/04, 41/04 – ZVO-1, 52/07 in 122/07),
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne
energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je
bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS,
št. 23/04, 41/04 – ZVO-1, 120/05, 95/06, 52/07, 122/07 in 98/08) in
drugim odstavkom 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Kori-
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tnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mitroviškega
potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople,
Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni
list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 38/96, 57/98,
86/99 – odl. US, 49/03, 41/04 – ZVO-1 in 122/07),
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja,
Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova
grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja
Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS,
št. 5/00, 49/03, 16/04, 41/04 – ZVO-1, 16/05 in 17/09)
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška grapa,
Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredščica, Požarnica,
Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljanska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 34/01, 49/03 in 52/07)
minister za okolje in prostor izdaja

ODREDBO
o določitvi povprečne prodajne vrednosti
1 kWh električne energije kot osnove plačila
za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah
do 10 MW nazivne moči za leto 2022
1. člen
Povprečna prodajna vrednost 1 kWh električne energije
kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči
za leto 2022 znaša 0,041 eura.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-461/2021
Ljubljana, dne 10. novembra 2021
EVA 2021-2550-0061
Mag. Andrej Vizjak
minister
za okolje in prostor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3548.

Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih
v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji
skladov

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3,
78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17,
77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) in četrtega odstavka
199. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih
skladov (Uradni list RS, št. 32/15, 77/18 in 161/21) Agencija za
trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP
o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu
z uredbo o čezmejni distribuciji skladov
1. člen
(namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka

Stran
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16. člena Uredbe (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 (UL L št. 331 z dne 15. 12.
2010, str. 84) izdal Smernice o tržnih sporočilih v skladu z
uredbo o čezmejni distribuciji skladov (v nadaljnjem besedilu:
Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije
za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
in ESMA.
(3) Smernice urejajo izvajanje zahtev za tržna sporočila
iz prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) 2019/1156 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih naložbenih podjemov
in spremembi uredb (EU) št. 345/2013, (EU) št. 346/2013 in
(EU) št. 1286/2014 (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, str. 55).
(4) Smernice so namenjene upravljavcem investicijskih
skladov in pristojnim nacionalnim organom.
2. člen
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji)
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. družbe za upravljanje;
2. upravljavce alternativnih investicijskih skladov;
3. upravljavce kvalificiranih skladov tveganega kapitala;
4. upravljavce kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo;
5. Agencijo, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora
nad subjekti iz prejšnjih točk.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(uveljavitev in uporaba sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 2. februarja
2022.
Št. 00701-3/2021-3
Ljubljana, dne 10. novembra 2021
EVA 2021-1611-0080
Predsednica sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

Zapis

3549.

Akt o spremembah Akta o napredovanju javnih
uslužbencev Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje v višji plačni razred

Na podlagi 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in
po predhodnem soglasju Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za finance izdajam

AKT
o spremembah Akta o napredovanju javnih
uslužbencev Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje v višji plačni razred
1. člen
V Aktu o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred (Uradni
list RS, št. 40/17 in 30/19, v nadaljnjem besedili Akt), se prvi
stavek prvega odstavka v 5. členu spremeni tako, da se glasi:
Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
se izvede do 25. oktobra vsako leto za vse javne uslužbence.
2. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku besedilo »Obvestilo in
predlog Aneksa oziroma predlog Pogodbe o zaposlitvi morata
biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje do 1. aprila« nadomesti z besedilom »Obvestilo in pisni predlog aneksa morata
biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 30. novembra«.
3. člen
V 10. 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.«.
4. člen
V 11. členu se v drugem odstavku besedilo spremeni tako,
da se glasi: »Služba za kadrovske in organizacijske zadeve ter
razvoj vodi seznam javnih uslužbencev, ki so s 1. decembrom
izpolnili pogoje za napredovanje«.
5. člen
V 11. členu se v četrtem odstavku spremeni matrika s
seznamom spremljajočih dokumentov, odgovornih izvajalcev
in prejemnikov:

Podpisnik

Prejemnik

Časovna opredelitev

1

Letna ocena delovne uspešnosti – ocenjevalni list Vodja OE
z letno oceno delovne uspešnosti se izpolni
po pooblastilu GD
v kadrovsko informacijskem sistemu

E osebna mapa JU

15. marec
v tekočem letu

2

Evidenčni list za tekoče leto – preverjanje
izpolnjevanja pogojev za napredovanje

GD in JU po
pooblastilu GD

E osebna mapa JU

25. oktober
v tekočem letu

3

Obvestilo o izpolnjevanju pogojev napredovanja
v višji plačni razred in Aneks/pogodba
o napredovanju

GD

E osebna mapa JU
in JU

30. november
v tekočem letu

4

Seznam JU, ki napredujejo v tekočem letu

Vodja – direktor
področja SKOZR

Zbirka dok gradiva
v SKOZR

5. december
v tekočem letu

5

Zahteva za preizkus ocene

Javni uslužbenec

GD
SKOZR

8 dni po seznanitvi
z oceno/
do 23. marca,
če ni ocenjen
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Zapis

Podpisnik

Prejemnik

Časovna opredelitev

6

Imenovanje komisije za preizkus ocene
in preizkus ocene

GD

Člani komisije,
JU
SKOZR

V skladu
z 9. členom Akta

7

Sklep komisije o preizkusu ocene

Predsednik komisije

JU
Vodja JU
SKOZR

V skladu z 9. členom
Akta

8

Predlog Ocene GD in namestnika GD

SKOZR

Člani Sveta Zavoda,
GD in namestnik GD

Po revidiranem
letnem poslovnem
poročilu

9

Sklep Sveta Zavoda o potrjeni oceni za GD
in namestnika GD

Predsednik Sveta
Zavoda (predlog)

Člani Sveta Zavoda,
GD in namestnik GD
SKOZR

Po revidiranem
letnem poslovnem
poročilu

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Akta, 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 Uredbe o spremembah Uredbe o napredovanju javnih
uslužbencev v plačne razrede Uradni list RS, št. 121/21.
(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.
(3) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. novembra 2021
Generalni direktor
Mitja Bobnar
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
3550.

42

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1718) in 15. člena Statuta Občine
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski
svet Občine Bistrica ob Sotli na 186. redni seji dne 5. 11. 2021
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2021
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine
Bistrica ob Sotli za leto 2021 (Uradni list RS, št. 31/21).
2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72
74

II.
40

41

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna
iz sr. proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

v EUR
Rebalans
2021
1.952.513
1.561.009
1.434.950
1.338.217
74.510
22.223
126.059
85.219
1.700
400
22.700
16.040
12.142
12.142
379.362
354.529
24.834
2.550.404
558.648
179.516
27.129
318.228
1.503
32.271
735.402
28.000
435.656
57.479
214.267

INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1.078.459
1.078.459
177.895
133.909
43.986
–597.891

0
0

0
0

0
0
0
0
46.700
46.700
46.700
–644.591
–46.700
597.891
644.591

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2021.
Št. 410-0003/2021-2
Bistrica ob Sotli, dne 5. novembra 2021
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

Uradni list Republike Slovenije
3551.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
za območje Občine Bistrica ob Sotli

Na podlagi tretjega odstavka 218. 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),
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), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo
na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč
s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS,
št. 66/18) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni
list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob
Sotli na 18. redni seji dne 5. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Bistrica ob Sotli
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 Bistrica ob Sotli.
(2) Odlok določa merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in določbe o olajšavah in
oprostitvah plačila komunalnega prispevka.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se odmerja na območju celotne občine za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje in
– kanalizacijsko omrežje.
(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
oziroma
– se obstoječemu objektu spreminja namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
3. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
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4. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo)
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele stavbe;
– bruto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto);
– faktor namembnosti objekta Fn;
– prispevna stopnja zavezanca psz(i).
5. člen
(površina gradbene parcele stavbe)
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega
odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino
gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v
ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na
način iz prejšnjih dveh odstavkov, 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 rabe 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 oziroma
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 2,5.
(5) Faktor površine 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 in pri odmeri komunalnega prispevka za stavbo,
ki se ji ne določa gradbene parcele, ker se gradi na zemljišču,
ki ni stavbno.
6. člen
(bruto tlorisna površina objekta)
(1) 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.
(2) 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 pri izračunu komunalnega
prispevka upošteva bruto tlorisna površina objekta iz elaborata za vpis v uradno evidenco, če je vložena popolna vloga za
vpis spremembe neto oziroma bruto tlorisne površine objekta
v uradno evidenco.
(3) 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.
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7. člen

9. člen

(razmerje med deležem gradbene parcele
in deležem površine objekta)

(faktor namembnosti objekta)

Razmerje med deležem gradbene parcele (Dp o) 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.
8. člen
(opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo)
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.

(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev
namembnosti objekta (Fn) in se določi v skladu s predpisom,
ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen
uporabe objektov.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja za objekt, za gradnjo 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 (Fn):

Preglednica 1: Določitev faktorjev namembnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
– enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske stavbe
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
– postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
ter z njimi povezane stavbe
– garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji, arhivi in knjižnice
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstveno oskrbo
– stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
– nestanovanjske kmetijske stavbe
– obredne stavbe
– kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
– druge stavbe, ki niso uvrščene 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 na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po
posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
Preglednica 2: Stroški obstoječe komunalne opreme na
enoto mere (EUR/m2)
Komunalna oprema
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje
3. Cestno omrežje

Cp
(v EUR/m2)
6,50
5,40
17,50

Ct
(v EUR/m2)
17,00
11,00
48,00

Fn

Oznaka v klasifikaciji
objektov CC-SI

1,00

1110

1,00
1,00
0,70

1121
1122
1130

1,15
1,15
1,15
1,30

1211
1212
1220
1230

1,30

1241

0,50

1242

0,90
0,90

1251
1252

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1261
1262
1263
1264
1265

0,50
0,50
0,50
0,50

1271
1272
1273
1274

11. člen
(prispevna stopnja zavezanca)
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se
določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz(i):
– za vodovodno omrežje
– za kanalizacijsko omrežje
– za cestno omrežje

25 %,
40 % in
15 %.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi,
na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi
svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste
komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne
opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer
se uporabi naslednja formula za izračun:

Uradni list Republike Slovenije
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto
x Fn)) x psz(i)
men:

(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji poKPobstoječa(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.
13. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)

(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota
vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPi
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga
odmeri zavezancu.
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 zavezancu 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 je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu. V
času odmere komunalnega prispevka morajo biti na razpolago
dokazila o samem obstoju objekta, njegovi zmogljivosti, namembnosti in legalnem priključevanju na komunalno opremo.
Upoštevanje odstranjenih objektov pri odmeri komunalnega
prispevka je možno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi
gradbenega dovoljenja in samo če od odstranitve objekta do
dne podaje vloge za odmero komunalnega prispevka ni preteklo več kot pet let.
(3) 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
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domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z določbo zakona, ki ureja graditev. Breme dokazovanja je na strani
investitorja. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje odstranjenega
objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni možno.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ
z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti vlogi za odmero komunalnega prispevka priložena vsa dokumentacija, ki je potrebna
za odmero komunalnega prispevka. Vlogi se lahko priložijo
tudi podatki in dokazila o že poravnanih obveznostih plačila
komunalnega prispevka in druga dokumentacija, pomembna
za odločitev o odmeri 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
(izdaja odločbe o odmeri)
Rok za izdajo odmerne odločbe je 15 dni po prejemu
popolne vloge.
17. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se lahko v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča
odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo
še pred izdajo odločbe podati na občino pisno prošnjo. V tem
primeru občina sklene z zavezancem pogodbo o medsebojnih
razmerjih. Pogoje obročnega odplačevanja določi občina.
(2) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda pristojni organ občinske uprave po plačilu celotnega komunalnega
prispevka oziroma v primeru obročnega plačevanja po plačilu
prvega obroka. Občina ima pravico zahtevati ustrezno zavarovanje za plačilo preostalih obrokov.
(3) 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.
18. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani vsi stroški priključevanja
objekta na obstoječo komunalno opremo v razmerju do občine,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega
prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se ne plača za gradnjo stavb, ki so enostavni objekti in se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem
zemljišču osnovnega objekta.
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(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
se v celoti oprosti za stavbe, ki so namenjene za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 1263 v CC-SI),
zdravstvo (oznaka 1264 v CC-SI), muzeje, arhive in knjižnice
(oznaka 1262 v CC-SI), šport (oznaka 1265 v CC-SI), opravljanje obredov (oznaka 1272 v CC-SI) in druge stavbe, ki niso
uvrščene drugje (oznaka 1274 v CC-SI) po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero
komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po predpisih, veljavnih v
času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Bistrica ob Sotli (Uradni
list RS, št. 3/08).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2018-18-1
Bistrica ob Sotli, dne 5. novembra 2021
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

CELJE
3552.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta za center za ravnanje
z odpadki Celje-CERO

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 268. in
273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17
in 175/20; v nadaljevanju: ZUreP-2), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 95/15 in
5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 19. redni seji dne 9. 11. 2021
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za center za ravnanje z odpadki
Celje-CERO
1. člen
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in
79/13) sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu (v nadaljnjem besedilu: UN) za regijski center
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za ravnanje z odpadki Celje–CERO (Uradni list RS, št. 65/03)
skladno s spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta
za regijski center za ravnanje z odpadki Celje-CERO, ki jih je
izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 06/19.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Območje sprememb in dopolnitev UN za regijski center
za ravnanje z odpadki Celje-CERO vključuje naslednje parcele
ali dele parcel: 551/3, 628/3, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13,
628/16 in 628/17, vse k.o. 1083 Bukovžlak, v skupni izmeri
13.000 m².«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Center za ravnanje z odpadki je skupina objektov, naprav in tehnoloških postopkov za zbiranje, sortiranje, obdelavo,
kompostiranje ter začasno in končno dispozicijo komunalnih
odpadkov iz naselij.
(2) Tehnološki postopki in posledično objekti CERO so:
– rušitev in odstranitev obstoječih objektov,
– rušitev in prenova obstoječih objektov (sanacija, rekonstrukcija, dozidava, nadzidava),
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne
potrebe, ob obstoječih objektih,
– sprejemni kompleks (vratarnica, tehtnica je že zgrajena),
– sortirnica za naknadno selektivno sortiranje zbranih frakcij plastike, kovin in papirja z demontažo kosovnih odpadkov,
– kompostarna za predelavo bioloških odpadkov,
– deponija za odlaganje preostanka odpadkov,
– objekt mehansko biološke predelave (MBA) preostanka
odpadkov pred odlaganjem,
– gradnja nepropustnega platoja in nadstrešnice za skladiščenje trdih gorljivih odpadkov,
– gradnja zadrževalnega bazena požarnih voda in zadrževalnika onesnaženih meteornih in izcednih voda,
– gradnja zadrževalnika čistih padavinskih vod,
– spremljajoča infrastruktura (ceste, asfaltne površine,
pralnica, območje za začasno skladiščenje in predelavo gradbenih odpadkov, lovilec olj, plato za občasno postavitev mobilne naprave za razkuževanje infektivnih odpadkov, zadrževalniki meteornih voda),
– urejanje zelenih površin in ukrepov za varovanje okolja
ter za preprečevanje naravnih in drugih nesreč.
(3) Deponija preostanka komunalnih odpadkov je samostojen objekt v okviru CERO.«.
4. člen
V 5. členu se za petim odstavkom dodata nova šesti in
sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Plato in nadstrešnica za skladiščenje trdih gorljivih
odpadkov
Na vzhodnem delu območja UN, južno od kompostarne,
se uredita plato in nadstrešnica s pripadajočo infrastrukturo za
skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov. Plato in nadstrešnica sta
zasnovana tako, da je v prvi fazi skladišče urejeno na prostem,
v končni fazi pa z nadstrešnico.
Plato je zasnovan kot pravokotnik s tlorisnimi gabariti
120 x 60 m. Površina platoja je vodo nepropustna ter odporna
na učinkovanje skladiščenih odpadkov in morebitnih požarnih
vod.
Objekt nadstrešnica je na platoju zasnovan kot enostaven volumen okvirnih tlorisnih dimenzij 100 x 40 m. Objekt je
enoetažen, višina etaže je pogojena s tehnologijo skladiščenja
in ne presega 15 m.
Na platoju oziroma pod nadstrešnico bodo skladno z
uredbo, ki ureja skladiščenje trdnih gorljivih odpadkov, urejeni
požarni sektorji, ločeni s požarnimi zidovi ali ustreznimi odmiki.
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(7) Zadrževalni bazen požarnih voda in zadrževalnik onesnaženih meteornih in izcednih voda
Zadrževalni bazen za prestrezanje in zadrževanje požarnih voda v kombinaciji z zadrževalnikom onesnaženih
meteornih voda iz utrjenih površin (v 1. fazi) in izcednih voda
iz deponije za odlaganje preostalih odpadkov se nahaja južno od platoja in nadstrešnice za skladiščenje trdih gorljivih
odpadkov v naravni depresiji. Okvirne tlorisne dimenzije zadrževalnika so 90 x 30 m. Skupna zmožnost zadrževanja celotnega odprtega zadrževalnika znaša V = 5900 m³ pri najvišji
gladini 262,00 m.n.v.. Zadrževalnik je razdeljen s predelno
pregradno steno na dva dela:
– zadrževalnik požarnih voda z volumnom V = 1200 m³
pri najvišji gladini 262,00 m.n.v.,
– zadrževalnik za onesnažene meteorne in izcedne vode
z volumnom V = 4700 m³ pri najvišji gladini 262,00 m.n.v..
Zadrževalnik požarnih voda obratuje tako, da je vedno
zagotovljenih 1200 m³ prostega volumna za zajem požarnih
vod, zadrževalnik za onesnažene meteorne vode pa obratuje
tako, da v primeru naliva zagotavlja zadrževanje onesnaženih
meteornih voda pred iztokom v kanalizacijo.
Na južni strani pa je predvidena izravnava terena na koto
263,00 m.n.v., kot je predviden vrh zadrževalnika ob upoštevanju varnostnega nadvišanja 0,50 m. Nivo vode zadrževalnikov se bo uravnaval preko zaporničnega objekta pri kotah
259,00 m.n.v, 260,00 m.n.v. in 261,00 m.n.v.. Iztok iz zadrževalnega bazena je preko novega kanala do obstoječega jaška
JKI-006 in naprej po obstoječem kanalu do čistilne naprave.«.
5. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Na območju UN je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe, ob obstoječih objektih. Vrsta
nezahtevnih in enostavnih objektov, dopustna velikost, način
gradnje in rabe ter drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se
objekt lahko šteje za pomožni objekt, je določena z veljavnimi
predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost.«.
6. člen
V 6. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo,
ki se glasi:
»Za zasip dela depresije ob zadrževalnem bazenu gasilnih, meteornih in izcednih voda je dopustno uporabiti samo
ustrezen, neoporečni material, ki izpolnjuje pogoje, da material
ni nevaren odpadek ter je primeren za zasipanje za inženirske
namene pri urejanju krajine. V največji meri se uporabi material
iz izkopov za plato in druge ureditve znotraj območja CERO.«.
7. člen
V 7. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in se
doda besedilo, ki se glasi:
»ter projektom Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za Center za ravnanje z odpadki–CERO,
zadrževalni bazen (Hidrosvet, d.o.o. Celje, št. proj. 37/19, julij
2020).«.
Besedilo drugega odstavka 7. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Sanitarne vode bodo speljane v obstoječo kanalizacijo. Padavinske vode z utrjenih površin bodo preko peskolovov
in lovilcev olj speljane v skupni zadrževalni bazen ali preko več
zadrževalnih bazenov v obstoječo interno kanalizacijo, ki se
preko interne čistilne naprave priključi na javno kanalizacijo.
Padavinske vode s streh objektov bodo speljane v skupni ali
več zadrževalnih bazenov s prelivom speljanim v površinski
odvodnik. Zadrževalniki se dimenzionirajo tako, da v primeru
naliva zagotavljajo zadrževanje voda pred iztokom v površinski
odvodnik. Dimenzioniranje (vodne količine morajo biti natančno
določene in ovrednoten mora biti njihov vpliv na vodni režim) in
detajli zadrževalnika so sestavni del projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.
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V 7. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»(3) Na območju predvidene deponije bo urejen odvod
izcednih voda z drenažnimi cevmi 250 mm (v starem delu je
taka rešitev že izdelana). Izcedne vode iz nove deponije se
bodo preko črpališča zbirale v kombiniranem zadrževalnem
bazenu požarnih, onesnaženih meteornih in izcednih voda, z
iztokom v obstoječo interno kanalizacijo, ki se preko interne
čistilne naprave priključi na javno kanalizacijo. Zaledne vode na
območju predvidene deponije bodo speljane v obstoječi kanalizirani potok. Zadrževalni bazen onesnaženih meteornih voda
je dimenzioniran tako, da v primeru naliva zagotavlja zadrževanje onesnaženih meteornih voda pred iztokov v kanalizacijo.
Dimenzioniranje (vodne količine morajo biti natančno določene)
in detajli zadrževalnika so sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Kontroliran iztok iz
zadrževalnika in ostali dotoki na interno čistilno napravo ne
smejo presegati čistilne sposobnosti interne čistilne naprave,
kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja.«.
V 7. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Na območju južno od zadrževalnega bazena gasilnih,
meteornih in izcednih voda se za odvod zalednih voda preuredita dva jarka tako, da se speljeta v novi odprti jarek dolžine
približno 178 m do vtočnega jaška ter po prepustu fi 100 cm
pod povezovalno cesto »2« do obstoječe cevi fi 100 cm, na
katero se priklopi. Širina dna odprtega jarka bo 0,5 m, naklon
brežin bo 1:1,5. Višina korita bo najmanj 0,4 m in 0,5 m varnostno nadvišana ter se bo prilagajala terenu.
(5) Pred nadaljnjim načrtovanjem prostorske ureditve in
gradnjo mora investitor graditi skladno z geološko geomehanskim poročilom o sestavi in nosilnosti tal (Geosvet, Samo
Marinc s.p., Celje, arh. št. 24-8/2021, 9. 8. 2021) ter upoštevati
pogoje pri temeljenju in tesnenju zadrževalnega bazena, ki se
izvede z neprepustno folijo.«.
8. člen
V 8. členu se v predzadnjem stavku za besedo »avtopralnice« črta pika in doda besedilo:
»ter na plato za skladiščenje trdih gorljivih odpadkov.«.
9. člen
V 9. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»(2) Hidrantno omrežje se preko črpališča navezuje na
rezervoar kapacitete 250 m³, kar zagotavlja pretok vode za
gašenje najmanj 96 m³/h vsaj dve uri pri pretočnem tlaku najmanj 3 bar.
(3) Hidrantna mreža znotraj območja CERO se dogradi s
krožno vejo okoli platoja za skladiščenje trdih gorljivih odpadkov ter dvema novima nadzemnima hidrantoma.«.
10. člen
V 10. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»(2) Padavinske vode s streh objektov se speljejo v skupni
ali v več zadrževalnih bazenov, ki so ustrezno dimenzionirani,
da v primeru naliva zagotavlja zadrževanje voda pred iztokom v
površinski odvodnik. Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran
tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z 2 letno povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni
večji, kot je bil pred gradnjo. Dimenzioniranje (vodne količine
morajo biti natančno določene in ovrednoten njihov vpliv na
vodni režim) in detajli zadrževalnika so sestavni del projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Zbrane
meteorne vode se lahko uporabljajo tudi kot eventualne gasilne
vode. Preliv meteornih vod se spelje v površinski odvodnik.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Onesnažene padavinske vode in eventualne požarne vode s platoja za skladiščenje trdih gorljivih odpadkov se
odvajajo v za to načrtovan in zgrajen zadrževalnik z iztokom
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v obstoječo interno kanalizacijo, ki se preko interne čistilne
naprave priključi na javno kanalizacijo. Zadrževalnik je dimenzioniran tako, da v primeru naliva zagotavlja zadrževanje voda
pred iztokom v kanalizacijo. Dimenzioniranje (vodne količine
morajo biti natančno določene in ovrednoten njihov vpliv na
vodni režim) in detajli zadrževalnika so sestavni del projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izcedne vode iz nove deponije se bodo preko črpališča zbirale v zadrževalnem bazenu, od koder bodo speljane
z iztokom v obstoječo interno kanalizacijo, ki se preko interne
čistilne naprave priključi na javno kanalizacijo. Pri tem je treba
upoštevati veljavne predpise ter ciljno količino onesnaževal pri
odvajanju odpadnih vod iz Centralne čistilne naprave Celje.«.
11. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) Vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se odvajajo
preko ene ali več internih industrijskih čistilnih naprav, ki se
zbirajo preko skupnega ali več zadrževalnih bazenov. Čistilna naprava ali več čistilnih naprav se dimenzionira tako, da
njihova zmogljivost čiščenja zadošča za vsakokratno količino
onesnaženih vod (določitev max. pretoka iz zadrževalnika in
ostalih virov odpadne vode), kar mora biti razvidno iz projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) V prvi fazi se na takšen način odvajajo industrijske
odpadne vode iz postopkov, po izgradnji zadrževalnika meteornih in izcednih voda pa se bodo, v skladu z razpoložljivimi
kapacitetami odvodnika in ustreznimi tehnološkimi rešitvami,
priklapljale tudi padavinske vode iz utrjenih površin.
(3) Poleg zagotavljanja zakonsko določenih parametrov
izpusta v javno kanalizacijo, bo stopnja čiščenja odvisna od
obremenitve vod na Centralni čistilni napravi Celje (v nadaljevanju: CČN Celje). Po izvedenih vseh ukrepih je v končni fazi
cilj, da se vode glede onesnaževal, ki jih ni moč očistiti na CČN
Celje, očistijo do parametrov predpisanih za izpust v vodotok.«.
12. člen
V 14. členu se v prvem odstavku za četrtim stavkom doda
nov stavek, ki se glasi:
»Odlaganje viškov izkopane zemljine ni dovoljeno na
kmetijska, gozdna, vodna in priobalna zemljišča, na poplavno
ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi
lahko prišlo do splazitve ali erodiranja.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Razgaljene površine je treba po končanih gradbenih
delih ozeleniti in zavarovati pred erozijo, tudi z uporabo mehanske zaščite, kadar je to potrebno.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
13. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Padavinske vode z utrjenih površin bodo preko usedalnikov in zadrževalnika speljane najprej v interno kanalizacijo, od tam pa na interno čistilno napravo in na javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Odpadne vode, padavinske vode z utrjenih površin
in eventualne požarne vode bodo speljane v zadrževalni bazen gasilnih, meteornih in izcednih voda ter najprej v interno
kanalizacijo, od tam pa na interno čistilno napravo in na javno
kanalizacijsko omrežje.
(3) Sanitarne odpadne vode bodo speljane v obstoječo
kanalizacijo in naprej na CČN Celje.
(4) Padavinske vode s streh bodo speljane v betonski
zadrževalnik ter uporabljene za tehnološke vode in morebitno
gašenje.
(5) Zaledne vode bodo speljane v obstoječi kanaliziran
potok. Pri načrtovanju ukrepov za varovanje površinskih voda
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je potrebno upoštevati predpise o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov in predpise o emisiji snovi, pri
odvajanju izcedne vode iz odlagališča odpadkov.«.
14. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obravnavano območje je na vzhodni strani poraščeno z gozdom.
(2) Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi na sosednjih
zemljiščih je potrebno ohraniti obstoječe dostopne poti do gozda ali urediti nove dostopne poti po vzhodnem robu območja
skladno z določili pravilnika, ki ureja gozdne ceste in gozdne
vlake. Znotraj območja ureditve je potrebno ob upoštevanju obstoječih in ureditvi novih gozdnih vlak zagotoviti spravilo lesa.
Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to
nujno potrebno, drevje se poseka vsaj dva metra od gornjega
roba odkopne brežine. Gozdni robovi bodo sanirani z dosaditvijo avtohtonih grmovnic. Za obnovo robov in nadomestne
zasaditve se mora izdelati podrobni izvedbeni načrt, ki mora
vsebovati izbiro in razpored vrst, velikost sadilnega materiala
in načine vzdrževanja teh površin.
(3) Zemeljska dela naj se izvajajo v največji meri v času
mirovanja vegetacije. Pri poseku in spravilu lesa je treba upoštevati pravilnik s področja izvajanja sečnje in spravila lesa.
Odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob je
potrebno pričeti sanirati že v času gradnje.
(4) Na celotnem ureditvenem območju je potrebno izvajati
ukrepe za preprečevanje raztrosa trdih gorljivih odpadkov ter
izvajati ukrepe za preprečitev širjenja eventualnega požara na
sosednja gozdna zemljišča.«.
15. člen
V 24. členu se na koncu drugega odstavka doda nov
stavek, ki se glasi:
»Intervencijske poti se uredijo tudi preko in izven ograjenega prostora na sosednje gozdne površine.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Plato in nadstrešnica za skladiščenje trdih gorljivih
odpadkov bosta imela požarne sektorje, iz katerih se zaradi
uporabe predpisane razdalje in/ali požarnega zidu požar določen čas ne more širiti v sosednje požarne sektorje skladišča,
na sosednje objekte ali v okolje. Okolica platoja in nadstrešnice
bo zatravljena.
(5) Predviden je hidrantni sistem, povezan v zanko, kjer
bo razdalja med posameznimi hidranti znašala največ 80 m ter
zagotovljen pretok vode za gašenje najmanj 96 m3/h na voljo
vsaj dve uri pri pretočnem tlaku najmanj 3 bar. Predvideno je
prestrezanje uporabljene gasilne vode v odprti zadrževalnik od
koder jo je mogoče ponovno črpati za gašenje.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
16. člen
V 30. členu se v tretjem odstavku drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»V skladu s potrebami in tehnološkimi postopki so možne
spremembe tlorisnih in višinskih dimenzij za ±10 %, na podlagi
predhodne prostorske preveritve pa tudi več.«.
17. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ureditveni načrt za center za ravnanje z odpadki Celje
CERO, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje
pod št. 749/03, ter spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za regijski center za ravnanje z odpadki Celje-CERO, ki jih
je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 06/19,
so stalno na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje in
na Upravni enoti Celje.«.
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18. člen
Za območje Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za regijski center za ravnanje z odpadki Celje-CERO se
grafični načrti iz 2. člena Odloka o ureditvenem načrtu za
regijski center za ravnanje z odpadki Celje-CERO, ki ga je
izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje (Uradni list RS,
št. 85/03) dopolnijo z novimi grafičnimi prilogami.
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2019
Celje, dne 9. novembra 2021
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

DOBREPOLJE
3553.

Spremembi poslovnika Občinskega sveta
Občine Dobrepolje

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 107/20 – uradno prečiščeno besedilo UPB2) je
Občinski svet Občine Dobrepolje na 17. redni seji dne 16. 11.
2021 sprejel

S P R E M E M B I   P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Dobrepolje
1. člen
V drugem odstavku 23. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – uradno
prečiščeno besedilo UPB2) se črta zadnji stavek.
2. člen
V tretjem odstavku 88. člena se za besedilom »ki temu
sledi« namesto vejice postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
3. člen
Ti spremembi pričneta veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0141-0002/2019
Videm, dne 16. novembra 2021
Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

3554.

Odlok o razglasitvi del Franceta in Toneta
Kralja v Občini Dobrepolje za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl. US, 90/12 in
111/13) ter 6. in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
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list RS, št. 107/20) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne
dediščine št. 6224-1/2021-19 z dne 4. 10. 2021 je Občinski svet
Občine Dobrepolje na 17. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o razglasitvi del Franceta in Toneta Kralja
v Občini Dobrepolje za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
dediščine:
Videm v Dobrepolju – Kapelica sv. Cirila in Metoda, EŠD
16756
Videm v Dobrepolju – Nagrobnik družine Drobnič, EŠD
9665
Videm v Dobrepolju – Spomenik padlim v prvi svetovni
vojni, EŠD 21946
Videm v Dobrepolju – Nagrobnik Ignaca Kralja, EŠD
30852.
Izbrane enote imajo posebno kulturno vrednost, ker predstavljajo pomemben umetniški prispevek bratov Kralj v njunem
domačem kraju.
Njuna dela predstavljajo poseben družbeni pomen pri
soustvarjanju ambientalne podobe kraja.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
– izbrane enote so izjemen kiparski prispevek in dosežek
bratov Kralj na tako majhni mikrolokaciji, ki je hkrati poklon
njunemu domačemu kraju,
– dela izražajo umetniško angažiranost, hkrati so tudi
odraz stanja takratnih družbenih vrednot, in zgodovinskih okoliščin.
Vrednote, ki dodatno utemeljujejo razglasitev izbranih del
bratov Kralj za spomenik lokalnega pomena so navedene pri
vsaki enoti kulturne dediščine posebej.
Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje varovane sestavine:
– da se ohrani celostna podoba arhitekturnega in memorialnega spomenika ter zagotovi ustrezna raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih in likovnih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ,
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
3. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota Videm v Dobrepolju – Kapelica sv. Cirila in Metoda (EŠD
16756).
Spomenik obsega nepremičnine: parcela št.: *184, k. o.
1799-Videm Dobrepolje.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
– Kapelica je bila načrtovana v sklopu nove urbanistične
ureditve kraja Videm leta 1930 z ureditvijo okolice cerkve, pokopališča in prenovo cerkvenega zidu po načrtih Franceta Kralja.
– Ohranjena je prvotna gradbeno tlorisna zasnova, ki
so jo zasnovali in zgradili v gradbenem biroju Anton Mavrič iz
Ljubljane. Kapelica zaprtega tipa je grajena iz opeke z dvokapno opečnato streho, fasado poudarjata monumentalna stebra
iz umetnega kamna. Ohranjena sta prvotna celo postavna
kipa sv. Cirila in Metoda iz mavca, delo Toneta Kralja. Kipe
je ustvaril leta 1932. So edino kiparsko delo Toneta Kralja v
domačem kraju, kot tudi kiparska skupina za manjši sakralni
objekt kot je kapelica. Tone Kralj velja za enega najopaznejših
in najodmevnejših preporoditeljev upodabljanja svetnikov po
prvi svetovni vojni.
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– Gradnjo kapelice je naročil videmski župnik Anton Mrkun, ki ima poleg pomembne družbene vloge, veliko zaslug pri
razvoju širšega območja kraja Videm Dobrepolje. Zavetnika
kapelice, sv. Ciril in Metod, sta bila kot svetnika v obdobju med
obema vojnama zelo priljubljena in sta pomenila simbolno vlogo v nacionalnem kontekstu in pripadnosti slovanstvu.
– Videmska kapelica je edina uradno registrirana kapelica
posvečena tema svetnikoma iz tega obdobja.
Varovani elementi spomenika so:
– celotna arhitektura kapelice s pripadajočim zemljiščem
in ureditvijo,
– vse ohranjene kiparske, likovne in arhitekturne prvine,
– vsa notranja nepremična oprema.
Za spomenik velja varstveni režim naveden v 7. členu
tega odloka.
4. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
Videm v Dobrepolju – Nagrobnik družine Drobnič (EŠD 9665).
Spomenik obsega nepremičnine: del parcele št.: 2/3, k. o.
1799-Videm Dobrepolje.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
– Nagrobnik družine Drobnič, je delo Franceta Kralja in je
nastal med letoma 1943–1953.
– Naročnik nagrobnika Anton Drobnič je bil dobrepoljski
podjetnik, bil je lastnik mlina, žage in kasneje tudi stolarne.
– Oblikovna zasnova nagrobnika z monumentalno polkrožno obliko kot učinek oltarja je edinstvena in unikatna.
Množica portretov izpostavlja individualne stvarne portretirance
in jih skupaj s portreti svetnikov in zgodovinskih oseb združuje
v enoten universum na način horror vacui. Tako množična
upodobitev resničnih, bibličnih oseb in idealiziranih portretov
na nagrobnikih je edinstvena in nima primerjav med sorodnimi
spomeniki.
– Uporaba betona za izvedbo portretnih reliefov je tehnično izjemno zahtevna, hkrati pa je značilen likovno izrazni material po katerem sta posegala oba brata Kralj. Rdeče
pigmentiran beton srečamo med drugim tudi na spomeniku
I. svetovne vojne, nagrobniku bratu Igu, kipu Marije iz Zdenske
vasi. Uporaba belega marmorja za kip nadangela Gabriela
in napisnih plošč, predstavlja kontrast z rdečo in simbolizira
čistost in vstajenje.
– Nagrobnik ima poleg zgodovinske portretne vrednosti in
izpovednosti predvsem močan simbolni pomen, saj na enem
mestu združuje posameznika s celotnim slovenskim kulturnim
prostorom in idejo vse slovanstva, ki ju povezuje verska konotacija/simbolika.
Portretna galerija predstavlja vir preučevanja lokalne in
nacionalne preteklosti ter njune brezčasne povezanosti.
Prostorska umestitev nagrobnika na koncu centralne osi
severne glavne poti na pokopališču predstavlja osni in ambientalni poudarek. Likovno in izvedbeno je najkvalitetnejši
nagrobnik na pokopališču.
Varovani elementi spomenika so:
– celotna kompozicija polkrožnega nagrobnika z reliefno
upodobljenimi portretiranci,
– kip nadangela Gabriela,
– pravokotni podstavek spomenika s štirimi kamnitimi
ploščami iz belega marmorja.
Za spomenik velja varstveni režim naveden v 7. členu
tega odloka.
5. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
Videm v Dobrepolju – Spomenik padlim v prvi svetovni vojni,
(EŠD 21946).
Spomenik obsega nepremičnine: južni del parcele št.: 1,
k. o. 1799-Videm Dobrepolje.
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Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
– Spomenik padlim v prvi svetovni vojni ob cerkvi sv. Križa
na Vidmu, je delo prepoznavnega slovenskega kiparja, slikarja,
grafika in ilustratorja Franceta Kralja (1895–1960) iz leta 1930.
– Spomenik padlim v prvi svetovni vojni je v celoti ohranjen v svoji avtentični podobi, materialu ter prostorskem kontekstu, zato ima velik pričevalni pomen in raziskovalni potencial.
– Spomenik odlikuje specifična ikonografija in ekspresionističen slog, značilen za čas nastanka ter to vrst spomeniške
plastike.
– Z uporabo stožčastega stebra iz rdeče pigmentiranega
cementa za podstavek kipu, avtor preseže dotedanjo jasno
izraženo razliko med arhitektonskimi deli spomenika in med
figuro oziroma človeško anatomijo.
– Spomenik predstavlja novo razvojno stopnjo tudi v
ikonografiji slavljenja usode navadnega, neznanega vojaka, ki
pooseblja junaštvo in domoljubje.
– Posvečen stodvema (102) padlima dobrepoljskima faranoma v prvi svetovni vojni priča o neposredni vpletenosti
slovenskega naroda v prelomne svetovne dogodke, množičnem umiranju slovenskih vojakov na frontah, pa tudi v zaledju,
izgnanstvu in internaciji.
– Skupaj z nagrobniki umrlim domačinom, grobiščem
žrtev NOB, skupnim grobom talcev iz Strug in spomenikom
zamolčanim žrtvam, ki so umeščeni na ali v neposredno bližino
videmskega pokopališča, Kraljev spomenik soustvarja pietetno
memorialno enoto, ki odraža kulturno-civilizacijsko potrebo po
izkazovanju časti umrlim.
– Spomenik padlim v prvi svetovni vojni zaradi svoje
velikosti, pozicioniranja v osrednjo os spomenika ter oblikovnih značilnosti predstavlja nepogrešljiv poudarek južnega dela
cerkvene fasade in tako predstavlja dominanto v tem delu
cerkvenega ambienta.
Varovani elementi spomenika so:
– kamnit kip s podstavkom in okroglo zasnovano zelenico.
Za spomenik velja varstveni režim naveden v 7. členu
tega odloka.
6. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota
Videm v Dobrepolju – Nagrobnik Ignaca Kralja (EŠD 30852).
Spomenik obsega nepremičnine: grobno polje družine
Kralj oziroma del parcele št.: 2/3, k. o. 1799-Videm Dobrepolje
na katerem se nahaja nagrobnik Ignaca Kralja-Iga.
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
– Nagrobnik Ignaca Kralja-Iga je zasnoval prepoznaven
slovenski kipar, slikar, grafik in ilustrator France Kralj (1895–1960).
– Nagrobnik je ohranjen v svoji avtentični podobi, materialu ter prostorskem kontekstu, zato ima velik pričevalni pomen
in raziskovalni potencial.
– Nagrobnik oblikovno izstopa iz skupine ostalih nagrobnikov na dobrepoljskem pokopališču in je izjemen tudi izven
lokalnega okolja. Zasnovan je unikatno, njegova oblika pripoveduje o pokojnikovem poklicu in hkrati koncu življenjske poti.
– Avtorju je uspelo z oblikovanjem ustvariti aluzijo na
letalsko krilo, ki ustvarja povezavo na življenje umrlega ter
na krščanski križ, ki je tipičen simbol v ikonografiji povezani z
nagrobno plastiko pri nas.
– Upodobitev ležečega prefinjenega obraznega portreta
umrlega brata v plitvem reliefu z atributi letalca tedanjega časa
oziroma z značilno opremo, pokrivalom in zaščitnimi očali, je
izhodišče za del kasnejše avtorjeve monumentalne slikarske
mojstrovine Kalvarija, pojavi pa se tudi v delu Pietà iz leta 1934,
ki jo je ustvaril avtorjev brat, prav tako kipar in slikar Tone Kralj.
– Poleg nagrobnika družini Drobnič, ki ga je prav tako
ustvaril France Kralj, nagrobnik bratu Igu predstavlja oblikovni
in višinski poudarek v tem delu dobrepoljskega pokopališča, saj
višina krila iz rdeče pigmentiranega cementa močno presega
višino ostalih nagrobnikov.
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Varovani elementi spomenika so:
– Nagrobnik z grobnim poljem.
Za spomenik velja varstveni režim naveden v 7. členu
tega odloka.
7. člen
Za spomenike velja enoten varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje imenovanih varovanih elementov
spomenika;
– podreditev vseh posegov v arhitekturne in kiparske
prvine spomenika po načelu ohranjanja izvirne lege, gabaritov,
konstrukcije, materialov, strukture in barvne podobe iz časa
nastanka;
– prepoved spreminjanja spomenika; če je spomenik ali
njegov del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje
na stroške povzročitelja;
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov,
razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite spomenika;
– strokovno redno vzdrževanje spomenika;
– za ohranjanje ustreznih mikroklimatskih pogojev je dopustno začasno (zimsko) zavarovanje spomenika z montažno
zaščito;
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru
večjih posegov v spomenik in njegovo likovno opremo ali v
njegovo celoviti prenovo;
– za vsak poseg v spomenik in njegovo vplivno območje
je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje
in na njihovi podlagi pisno kulturnovarstveno soglasje zavoda.
8. člen
Na spomeniku lokalnega pomena določenega s tem odlokom in na nepremičnini v vplivnem območju nepremičnega
kulturnega spomenika lokalnega pomena ima Občina Dobrepolje predkupno pravico.
Pravni status nepremičnega spomenika in njegovega
vplivnega območja se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba nepremičnega spomenika. Vpis nepremičnega spomenika v
zemljiško knjigo se opravi po uradni dolžnosti.
9. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v
sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost
spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme
ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti
ne njegove osnovne namembnosti.

Št.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021
se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

70
700
703
704
706
71
710

11. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

714
72

ILIRSKA BISTRICA
3555.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,

10545

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2021

711
712
713

Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič

Stran

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 20. redni seji dne
11. 11. 2021 sprejel

10. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa
drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje zavoda.

Št. 007-0006/2021-2
Videm, dne 16. novembra 2021

181 / 19. 11. 2021 /

720
722
73
730
74
740
741

40
400

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.
IZ SRED. PRORAČUNA EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

V EUR
17.177.444
13.359.025
12.073.592
9.766.650
1.899.023
407.919
0
1.285.433
866.668
18.000
49.620
7.000
344.145
1.320.464
219.500
1.100.964
5.000
5.000
2.492.955
2.279.033
213.923
19.309.332
5.819.320
1.009.401

Stran
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401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432
III.
B.
75

IV.

750
751
752
44

V.

440
441
442
VI.
C.
50
500
55
550

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Št.

181 / 19. 11. 2021

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.
181.077
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4.252.228
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
76.615
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
300.000
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
5.907.930
SUBVENCIJE
400.217
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
3.512.615
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM
563.518
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.431.581
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.180.752
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
7.180.752
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
401.329
INVEST. TR. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PR. UPOR.
359.946
INVEST. TR. PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
41.383
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–2.131.888
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
–
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
–
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
0
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZ.
PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
0
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.219.163
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
1.219.163
POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.
NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)
–3.351.051
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–1.219.163
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
2.131.888
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA
3.351.051

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan,
občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2021
do leta 2024 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski načrt.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021
se spremeni 9. člen tako da se glasi:
»V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini
70.000 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije in
iz privarčevanih oziroma nerealiziranih postavk, ne glede na
omejitve iz 6. člena tega odloka, prav tako lahko ta sredstva
neomejeno prerazporeja oziroma odpira nove postavke v
NRP pod pogojem, da se ureja infrastruktura, ki je bila poškodovana zaradi ujm. O porabi proračunske rezerve poroča
občinskemu svetu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-179/2021
Ilirska Bistrica, dne 11. novembra 2021
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

3556.

Odlok o spremembi proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 14. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 20. redni seji dne
11. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2022
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2022
določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.
IZ SRED. PRORAČUNA EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

V EUR

42
420
43
431
432
III.

32.770.179
13.654.976
12.348.226
9.890.592
2.049.715
407.919
0
1.306.750
834.439
18.000
49.620
7.000
397.691

B.
75
750
751
752
44

3.572.813
0
0
15.139.021
10.064.304
5.074.716
40.207.327
5.766.649
1.034.847
173.604
4.134.148
94.050
330.000
6.145.229
426.600
3.671.475
534.423
1.512.731

V.

440
441
442
VI.

3.976.182
403.369

IV.

C.
50
500
55
550

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
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Stran

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
INVEST. TR. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PR. UPOR.
INVEST. TR. PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZ.
PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.
NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA

27.904.649
27.904.649
390.800
338.500
52.300
–7.437.148

0
–
–

0

–

0
3.000.000
3.000.000
1.247.347
1.247.347
–5.684.494
1.752.653
7.437.148
5.684.494

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan,
občinska uprava in krajevne skupnosti), 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.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2022
do leta 2025 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Priloge k temu odloku so tudi obrazložitev splošnega in
posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov, letni
načrt razpolaganja z občinskim premoženjem ter kadrovski
načrt.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se sprejema na ravni proračunske postavke –
konta, izvršuje pa na ravni proračunske postavke – podkonta.

Stran
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4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu
pred požarom – UPB (Uradni list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih
sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. donacije,
5. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. taksa za obremenjevanje voda,
7. prihodki iz naslova koncesije za podeljeno rudarsko
pravico,
8. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev za gozdove,
9. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo,
10. drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg
izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov
s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov. Prerazporejanje v tem primeru nima omejitev, ki jih določa 6. člen
tega odloka.
Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali
upravna odločba, na podlagi katere nastanejo nove obveznosti
za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.
Prerazporejanje v tem primeru nima omejitev, ki jih določa
6. člen tega odloka.
Če se med izvrševanjem proračuna na državnih ali evropskih projektih pridobi dodatna namenska sredstva za projekte
se ta vključi v veljavni proračun. Poveča se prihodkovno in
odhodkovno stran.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem
letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte,
za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta,
ki predstavlja verodostojno knjigovodsko listino.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz
proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo
proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki
občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega
finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z
obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati
podatke in poročila tudi med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna
so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt ter poročila o realizaciji programov
in porabi sredstev po namenih v skladu s predpisi oziroma
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metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz
proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno
zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog
župana to stori občinski svet.
6. člen
Prerazporejanje pri proračunskem uporabniku
100 (Občinski svet), 200 (Nadzorni odbor),
300 (Župan) in 400 (Občinska uprava)
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so na proračunskih
postavkah potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo
v breme drugih postavk v okviru istega glavnega programa.
Nove postavke (razen projektov, ki so določeni v NRP) se
uvrstijo v posebni del proračuna na podlagi sklepa župana,
vendar le do višine 30.000 evrov kadar gre za postavke nad to
vrednostjo odloča občinski svet s sklepom.
Prerazporejanje sredstev med projekti istega glavnega
programa, ki so vključeni v načrt razvojnih programov je dovoljeno, če gre za sredstva, ki so bila privarčevana oziroma
se projekt zaradi tehtnih razlogov ne bo izvajal. Župan je pristojen za prerazporeditve sredstev za projekte, ki so vključeni
v NRP, če njihova vrednost po prerazporeditvi ne presega
100.000 evrov, vendar se vrednost projekta ne sme povečati
več kot za 2 kratno osnovno vrednost določeno s proračunom.
Za projekte nad to omejitvijo pa mora vsako povečanje sredstev nad 20 % potrditi občinski svet s sklepom.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi sklepa župana, če gre za projekte, katerih skupna
vrednost ne presega 50.000 evrov oziroma sklepa občinskega
sveta, kadar gre za projekte, nad to vrednostjo. Sredstva se
prerazporejajo iz projektov, ki se ne bodo realizirali oziroma
iz projektov, ki so se realizirali v nižji vrednosti v sklopu istega
glavnega programa.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika finančna služba občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto/podkonto, oziroma samostojno prerazporeja med konti/podkonti v okviru proračunske
postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega
knjiženja porabe sredstev.
Omejitve prerazporejanja iz tega člena ne veljajo za projekte, s katerimi smo uspešno kandidirali na evropska ali državna sredstva, če gre za uskladitev načrta razvojnih programov
Občine Ilirska Bistrica (NRP) z državnim načrtom razvojnih
programov (NRP), v tem primeru se lahko prerazporeja neomejeno.
Omejitve iz tega člena ne veljajo tudi za namenska sredstva pridobljena preko razpisov. V tem primeru lahko odpremo
nov projekt ali obstoječega povečamo v višini dodatno prejetih
prihodkov brez omejitev.
Prerazporejanje pri javnih zavodih
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev
znotraj materialnih stroškov, razen iz postavke tekoče vzdrževanje do višine 300 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh
od sprejema sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so
dovoljene na podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti svet
zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev
lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo
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za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda. Sredstva se morajo koristiti v obdobju za katero velja proračun in
se ne prenašajo.
7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu
tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih 2023, 2024
in 2025 za blago in storitve, za tekoče transfere in investicije
ne sme presegati letno 40 % skupnih pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2022.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Splošna proračunska rezervacija za leto 2022 je opredeljena v višini 200.000 evrov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ali za nove
namene, ki s proračunom niso bili načrtovani.
O porabi sredstev iz splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
9. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom
ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini
100.000 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije in
iz privarčevanih oziroma nerealiziranih postavk, ne glede na
omejitve iz 6. člena tega odloka, prav tako lahko ta sredstva
neomejeno prerazporeja oziroma odpira nove postavke v NRP
pod pogojem, da se ureja infrastruktura, ki je bila poškodovana
zaradi ujm. O porabi proračunske rezerve poroča občinskemu
svetu.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako
investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem
naročanju.
11. člen
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v
rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni z veljavno
zakonodajo.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj. Dogovarjanje predplačil je v
skladu s predpisi možno le izjemoma ob primernem načinu
finančnega zavarovanja. Predplačilo mora biti utemeljeno z
vidika gospodarnosti.
Vsak izdatek proračuna mora imeti verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
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12. člen
Prerazporejanje pri proračunskih uporabnikih
500–520 (Krajevne skupnosti)
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva za krajevne skupnosti, določena s proračunom
za leto 2022, so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za
druge namene, in sicer v naslednjih primerih:
– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost
nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,
– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska – se namen določi v finančnem načrtu 2022,
– sredstva telekomunikacij, ki jih imajo na računu so namenjena izključno za investicije.
Ravno tako lahko neomejeno prerazporejajo sredstva
med projekti, sprejetimi v NRP, in odpirajo nove projekte in
proračunske postavke v kolikor svet krajevne skupnosti o tem
odloči s sklepom znotraj razpoložljivih sredstev. Prerazporejanje iz investicij na tekoče delovanje ni dovoljeno.
Če občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugotovita, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva,
o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi
prekinitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna
do odprave nepravilnosti.
Župan izmed zaposlenih v občinski upravi določi skrbnika
za vsako krajevno skupnost. Krajevne skupnosti so dolžne pri
javnih naročilih in izvedbi projektov, ki se financirajo z občinskimi sredstvi za investicije in tekočo porabo krajevnih skupnosti z
izjemo sredstev za funkcioniranje (materialni stroški delovanja
krajevnih skupnosti) upoštevati naslednja navodila in postopek
ter sodelovati s skrbnikom:
– Predsednik sveta krajevne skupnosti izvede postopek
zbiranja ponudb za namenska sredstva, če gre za znesek višji
od 1.000 evrov, pri čemer mora biti iz praviloma najmanj dveh
pridobljenih ponudb razviden predmet naročila s popisom del
in cenami na enoto ter rok izvedbe.
– Predsednik sveta krajevne skupnosti predlagano odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe z vsemi ponudbami in
celotno dokumentacijo posreduje v pregled skrbniku.
– Skrbnik po pregledu dokumentacije odobri predlagano
odločitev v kolikor ugotovi, da je pravilna in v skladu s proračunskimi sredstvi, sicer se izvedba ne odobri.
– Skrbnik lahko spremlja in nadzoruje izvajanje projekta
ves čas njegovega trajanja. Če skrbnik ugotovi odstopanja,
mora županu nemudoma poročati in predlagati ukrepanje (reklamacije, odpoved pogodbe ...).
– Skrbnik pred plačilom računa preveri opravljena dela.
Če ne ugotovi odstopanj oziroma nepravilnosti pri izvedbi projekta, skrbnik poda soglasje k odobritvi plačila računa, za katerega je v skladu s tem odlokom odredbodajalec predsednik
sveta krajevne skupnosti.
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez
predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so
določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost, in sicer največ do 21.000 evrov za
posamezni namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena, so nični.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv,
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– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz
12. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s tem odlokom,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica
v letu 2023 če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

14. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga
oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.

Št. 410-180/2021
Ilirska Bistrica, dne 11. novembra 2021
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

15. člen
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna v
mesecu juliju in v začetku prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2022 in njegovi realizaciji.

KAMNIK
3557.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
16. člen
Za prodajo kmetijskih ali stavbnih zemljišč ob lokalnih
cestah in poteh ter za prodajo dela javnih cest in poti (javno
dobro) se pred postopkom prodaje zaprosi za mnenje krajevno
skupnost, na območju katere leži obravnavano zemljišče.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi in načinu prodaje
zemljišč iz Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 sprejme občinski
svet za vsak primer posebej, v nasprotnem primeru je pravni
posel ničen.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi posameznih stanovanj in poslovnih prostorov ter o načinu prodaje iz Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022,
sprejme občinski svet za vsak primer posebej, v nasprotnem
primeru je pravni posel ničen.
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja
ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko
župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2021

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
20. seji dne 10. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2021
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/20, 38/21 in 105/21) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v€
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja
se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2022 lahko zadolži
do višine 3.000.000 evrov pri domačih bankah za izvajanje
investicij.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5 % vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja
za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz
proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno
zadolži največ do višine odobrenih sredstev.
Javno podjetje Komunala d.o.o., Prešernova ul., 6250 Ilirska Bistrica, katerega ustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica se
v letu 2022 lahko dolgoročno zadolži do višine 500.000 evrov
za izgradnjo poslovne zgradbe. Odplačilo dolga se zagotovi
iz neproračunskih virov. O soglasju k najemu kredita Javnega
podjetja Komunala d.o.o., bo odločal občinski svet s sklepom.

I.

70

71

72

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

Proračun
leta 2021
27.951.329
25.231.825
21.697.828
18.154.563
3.177.965
365.300
3.533.997
2.009.908
30.000
80.000
76.200
1.337.889
389.142
542
388.600
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73

PREJETE DONACIJE
11.661
730 Prejete donacije iz domačih virov
11.661
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.092.218
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.728.251
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
363.967
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
226.483
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij in iz drugih držav
226.483
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
41.620.996
40
TEKOČI ODHODKI
19.130.781
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.973.345
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
301.550
402 Izdatki za blago in storitve
4.450.404
403 Plačila domačih obresti
17.385
409 Rezerve
12.388.097
41
TEKOČI TRANSFERI
11.402.765
410 Subvencije
228.500
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
6.715.907
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
1.056.390
413 Drugi tekoči domači transferi
3.401.968
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.509.182
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.509.182
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
578.268
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
350.000
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
228.268
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–13.669.667
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
2.226
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.226
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
2.226
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
2.226
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
10.400.000
50
ZADOLŽEVANJE
10.400.000
500 Domače zadolževanje
10.400.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
587.040
55
ODPLAČILA DOLGA
587.040
550 Odplačila domačega dolga
587.040

Št.
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–3.854.481
9.812.960
13.669.667
3.854.481

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine
10.400.000 € za izgradnjo OŠ Frana Albrehta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna in javno podjetje, katerega soustanoviteljica je občina, se v letu 2021 ne
smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev. Družba Velika
planina, d. o. o. se v letu 2021 lahko zadolži do višine 400.000 €
za rekonstrukcijo ceste Kranjski Rak–Rakove Ravni.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0056/2020
Kamnik, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KOPER
3558.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditev trgovsko
poslovne cone »Bivje«

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditev trgovsko
poslovne cone »Bivje«
Št. 350-11/2014
Koper, dne 8. novembra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan

Stran
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Na podlagi 153. in 154. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 3., 13., 15., 17. člena
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19)
in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06,
39/08, 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
21. oktobra 2021 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta za ureditev trgovsko
poslovne cone »Bivje«
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja
stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«
(v nadaljevanju: program opremljanja).
(2) Program opremljanja je na vpogled na sedežu Mestne
občine Koper pod številko 1924/2021 ter v prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Program opremljanja določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(4) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem
odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo.
(5) Podlage za izdelavo programa opremljanja:
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje« (Uradni list RS,
št. 93/14, v nadaljevanju: OPPN),
– Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč – Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev trgovsko poslovne cone »Bivje«, številka 1924/2021, september
2021 (v nadaljevanju: Elaborat programa opremljanja).

Nova komunalna oprema

Novo omrežje cest

Novo omrežje kanalizacije

Novo omrežje vodovoda
SKUPAJ

Etapa
1. etapa
2. etapa
3. etapa
1. etapa
2. etapa
3. etapa
1. etapa
2. etapa
3. etapa

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(območje opremljanja)
(1) Območje opremljanja OPPN se nahaja v naselju Dekani in obsega enoto urejanja prostora KC-79.
(2) Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza; priloga 1: Območje opremljanja.
4. člen
(obstoječa in nova komunalna oprema ter druga
gospodarska javna infrastruktura)
(1) Območje opremljanja je že opremljeno z naslednjo
komunalno opremo (obstoječa komunalna oprema):
– obstoječe omrežje cest,
– obstoječe omrežje kanalizacije,
– obstoječe omrežje vodovoda,
– obstoječi objekti ravnanja z odpadki,
– obstoječe javne površine.
(2) Nova komunalna oprema:
– novo omrežje ceste,
– novo omrežje kanalizacije,
– novo omrežje vodovoda.
(3) Nova gospodarska javna infrastruktura in druga javna
infrastruktura:
– elektroenergetsko omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje.
(4) Podrobnejša opredelitev obstoječe in nove komunalne
opreme ter nove gospodarske javne infrastrukture in druge javne infrastrukture je razvidna iz elaborata programa opremljanja.
(5) Nova komunalna oprema je razvidna iz grafičnega
prikaza; priloga 2: Nova komunalna oprema.
5. člen
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja)
(1) Gradnja nove komunalne opreme je možna v več etapah in je vezana na gradnjo posameznih objektov.
(2) Pričetek gradnje komunalne opreme je 30 dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(3) Predaja komunalne opreme v upravljanje je 18 mesecev po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
6. člen
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja)
(1) Sredstva za opremljanje območja OPPN v proračunu
Mestne občine Koper niso predvidena.
(2) Potrebna finančna sredstva in viri financiranja:
Finančna sredstva
za opremljanje
brez DDV [€]
91.164,44
233.269,89
88.229,61
52.338,20
133.922,04
50.653,30
25.931,40
66.352,78
25.096,60
766.958,26

Viri financiranja

pogodba o opremljanju
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(3) Stroški graditve nove komunalne opreme so podrobneje opredeljeni v elaboratu programa opremljanja.
(4) Zemljišča, ki jih je potrebno pridobiti za opremljanje
stavbnih zemljišč in so upoštevana v finančnih sredstvih za
opremljanje navedenih v drugem odstavku tega člena, so razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 3: Pridobljena zemljišča.
7. člen
(obračunska območja nove komunalne opreme)
(1) Obračunska območja nove komunalne opreme na
območju opremljanja OPPN:
Obračunsko območje

Površina gradbenih parcel stavb
[m2]

Bruto tlorisna površina objektov
[m2]

Novo omrežje cest

CESN

27.865

10.050

Novo omrežje kanalizacije

KANN

27.865

10.050

Novo omrežje vodovoda

VODN

27.865

10.050

Nova komunalna oprema

(2) Obračunska območja posamezne nove komunalne
opreme so razvidna iz grafičnega prikaza; priloga 4: Obračunsko območje – novo omrežje cest, priloga 5: Obračunsko
območje – novo omrežje kanalizacije in priloga 6: Obračunsko
območje – novo omrežje vodovoda.
8. člen
(skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov nove komunalne
opreme:
Obračunsko območje

Skupni stroški brez DDV
[€]

Obračunski stroški brez DDV
[€]

Novo omrežje cest

CESN

412.663,94

412.663,94

Novo omrežje kanalizacije

KANN

236.913,54

236.913,54

Novo omrežje vodovoda

VODN

117.380,78

117.380,78

766.958,26

766.958,26

Nova komunalna oprema

SKUPAJ
9. člen

(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme
na enoto mere)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele stavbe (CpN) in
m2 bruto tlorisne površine objekta (CtN) se obračunajo z upoštevanjem naslednjih vrednosti:
Obračunsko območje

CpN
[€/m2]

CtN
[€/m2]

Novo omrežje cest

CESN

14,81

41,06

Novo omrežje kanalizacije

KANN

8,50

23,57

Novo omrežje vodovoda

VODN

4,21

11,68

Nova komunalna oprema

10. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
in površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in
deležem površine objekta (DtN) znaša DpN = 0,3 ter DtN = 0,7.
11. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu
Mestne občine Koper in v (državnem) prostorskem informacijskem sistemu.

12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/2014
Koper, dne 21. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
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Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili
per l’area soggetta al piano regolatore comunale
particolareggiato riferito alla regolazione della
zona commerciale e d’ufficio “Bivje”
Prot. n. 350-11/2014
Capodistria, 8 novembre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi degli articoli 153 e 154 della Legge sull’assetto
del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17 e 175/20),
degli articoli 3, 13, 15 e 17 dell’Ordinanza sul programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni
edificabili e sul decreto sulle basi per la commisurazione degli
oneri d’urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti
e sulla commisurazione e sul calcolo del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della RS
nn. 20/19, 30/19 – rett., 34/19) e in virtù dell’articolo 27 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale
della RS nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS
nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio del Comune città
di Capodistria, riunitosi alla seduta il 21 ottobre 2021, approva
il seguente

DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria di terreni edificabili
per l’area soggetta al piano regolatore comunale
particolareggiato riferito alla regolazione della
zona commerciale e d’ufficio “Bivje”
Articolo 1
(oggetto del decreto)
(1) Con il presente Decreto si approva il Programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria di terreni
edificabili per l’area soggetta al piano regolatore comunale
particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje” (nel testo a seguire: programma di
urbanizzazione).
(2) Il programma di urbanizzazione è in visione presso la
sede del Comune città di Capodistria, prot. n. 1924/2021 e nel
sistema informatico territoriale.
(3) Il programma di urbanizzazione stabilisce:
– area di urbanizzazione,
– nuove opere di urbanizzazione e le altre infrastrutture
pubbliche economiche,
– termini di realizzazione e fasi di urbanizzazione,
– mezzi finanziari per l’urbanizzazione,
– basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere.
(4) Le basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere di cui al comma precedente sono
determinate dal presente decreto, e sono:
– aree di commisurazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– spese totali e di commisurazione delle nuove opere di
urbanizzazione,
– calcolo delle spese di commisurazione delle nuove
opere di urbanizzazione per unità di misura,
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– rapporto tra la quota del lotto edificatorio dello stabile
(DpN) e la quota della superficie dello stabile (DtN) per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le nuove opere
di urbanizzazione
(5) Basi per la stesura del programma di urbanizzazione:
– Decreto sul Piano regolatore comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio
“Bivje” (Gazzetta Ufficiale della RS n. 93/14, nel testo a seguire:
PRCP),
– Elaborato del programma di urbanizzazione di terreni
edificabili – Decreto sul Piano regolatore comunale particolareggiato riferito alla regolazione della zona commerciale e
d’ufficio “Bivje” prot. n. 1924/2021, settembre 2021 (nel testo a
seguire: Elaborato del programma di urbanizzazione).
Articolo 2
(significato dei termini)
I termini utilizzati nel presente decreto hanno lo stesso
significato che nella disposizione che regola l’assetto del territorio e nell’ordinanza che stabilisce le basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per l’esistente infrastruttura
comunale e la commisurazione degli oneri di urbanizzazione.
Articolo 3
(area di urbanizzazione)
(1) L’area di urbanizzazione del PRCP è situata nell’abitato di Dekani e comprende l’unità di assetto del territorio KC-79.
(2) L’area di urbanizzazione è evidente dalla rappresentazione grafica, allegato 1: Area di urbanizzazione.
Articolo 4
(opere di urbanizzazione esistenti e nuove e altre
infrastrutture pubbliche economiche)
(1) L’area di urbanizzazione è già urbanizzata con le
seguenti opere di urbanizzazione (esistenti opere di urbanizzazione):
– rete stradale esistente,
– rete esistente di smaltimento delle acque fognarie,
– rete idrica esistente,
– stabili esistenti di smaltimento dei rifiuti,
– esistenti superfici pubbliche.
(2) Nuove opere di urbanizzazione:
– nuova rete stradale,
– nuova rete di smaltimento delle acque fognarie,
– nuova rete idrica.
(3) Nuove infrastrutture pubbliche economiche e altre
infrastrutture pubbliche:
– rete elettroenergetica,
– rete delle telecomunicazioni.
(4) La determinazione delle nuove e delle esistenti opere
di urbanizzazione e delle nuove infrastrutture pubbliche economiche e altre infrastrutture pubbliche è evidente dall’elaborato
del programma di urbanizzazione.
(5) Le nuove opere di urbanizzazione sono evidenti dalla
rappresentazione grafica, allegato 2: Nuove opere di urbanizzazione.
Articolo 5
(termini di realizzazione e fasi di urbanizzazione)
(1) La costruzione delle nuove opere di urbanizzazione è
possibile in diverse fasi ed è legata alla costruzione dei singoli
stabili.
(2) La costruzione delle opere di urbanizzazione inizia
in 30 giorni a decorrere dall’acquisizione della concessione
edilizia passata in giudicato.
(3) Il termine di cessione in gestione delle opere di urbanizzazione è 18 mesi a decorrere dall’acquisizione della
concessione edilizia passata in giudicato.
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Articolo 6
(mezzi finanziari per l’urbanizzazione)
(1) I mezzi per l’urbanizzazione dell’area soggetta al
PRCP non sono previsti nel bilancio di previsione del Comune
città di Capodistria.
(2) Mezzi finanziari necessari e fonti di finanziamento:
Nuove opere di urbanizzazione

Nuova rete stradale
Nuova rete di smaltimento delle
acque fognarie
Nuova rete idrica

Fase
I fase
II fase
III fase
I fase
II fase
III fase
I fase
II fase
III fase

TOTALE

Mezzi finanziari per l’urbanizzazione
senza IVA
[€]
91.164,44
233.269,89
88.229,61
52.338,20
133.922,04
50.653,30
25.931,40
66.352,78
25.096,60
766.958,26

Fonti di finanziamento

contratto di urbanizzazione

(3) Le spese di edificazione delle nuove opere di urbanizzazione sono determinate in dettaglio nell’elaborato del
programma di urbanizzazione.
(4) I terreni che vanno acquisiti per l’urbanizzazione dei
terreni edificabili e sono previsti nei mezzi finanziari per l’urbanizzazione di cui al secondo comma del presente articolo,
sono evidenti nella rappresentazione grafica, allegato 3: Terreni
acquisiti.
Articolo 7
(aree di commisurazione per le nuove
opere di urbanizzazione)
(1) Aree di commisurazione per le nuove opere di urbanizzazione nell’area di urbanizzazione del PRCP:
Area
di commisurazione

Nuove opere di urbanizzazione
Nuova rete stradale
Nuova rete di smaltimento delle acque fognarie
Nuova rete idrica

CESN
KANN
VODN

Superficie delle particelle
edificabili
[m2]
27.865
27.865
27.865

Superficie della pianta
dello stabile lorda
[m2]
10.050
10.050
10.050

(2) Le aree di commisurazione delle singole nuove opere
di urbanizzazione sono evidenti dalla rappresentazione grafica,
allegato 4: Area di commisurazione – nuova area stradale, allegato 5: Area di commisurazione – nuova rete di smaltimento
delle acque fognarie e allegato 6: Area di commisurazione –
nuova rete idrica.
Articolo 8
(spese totali e di commisurazione delle nuove opere
di urbanizzazione)
Rappresentazione delle spese totali e di commisurazione
delle nuove opere di urbanizzazione:
Area
di commisurazione

Spese totali
senza IVA
[€]

Spese
di commisurazione
senza IVA
[€]

Nuova rete stradale

CESN

412.663,94

412.663,94

Nuova rete di smaltimento delle acque fognarie

KANN

236.913,54

236.913,54

Nuova rete idrica

VODN

117.380,78

117.380,78

766.958,26

766.958,26

Nuove opere di urbanizzazione

TOTALE
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Articolo 9

(calcolo delle spese di commisurazione delle nuove opere
di urbanizzazione per unità di misura)
Le spese di urbanizzazione di un m2 di particella edificabile (CpN) e di un m2 di superficie lorda dello stabile (CtN) si
commisurano in considerazione dei seguenti valori:
Nuove opere di urbanizzazione

Area di commisurazione

Nuova rete stradale
Nuova rete di smaltimento delle acque fognarie
Nuova rete idrica

CESN
KANN
VODN

Articolo 10
(rapporto tra la quota del lotto edificatorio dello stabile
e la quota della superficie dello stabile)
Il rapporto tra la quota del lotto edificatorio dello stabile
(DpN) e la quota della superficie dello stabile (DtN) è DpN = 0,3
ter DtN = 0,7.
Articolo 11
(visione dell’elaborato del programma di urbanizzazione)
L’Elaborato del programma di urbanizzazione è in visione
presso la sede del Comune città di Capodistria e nel sistema
territoriale informatico (statale).
Articolo 12
(entrata in vigore)
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 350-11/2014
Capodistria, 21 ottobre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

3559.

Odlok o spremembah Odloka o občinskih
taksah v Mestni občini Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o spremembah Odloka o občinskih taksah
v Mestni občini Koper
Št. 426-121/2006
Koper, dne 8. novembra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18
– popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl.

CpN
[€/m2]
14.81
8.50
4.21

CtN
[€/m2]
41.06
23.57
11.68

US, 32/16, 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 27. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 21. oktobra 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o občinskih taksah
v Mestni občini Koper
1. člen
Druga alineja prvega odstavka 7. člena Odloka o občinskih taksah v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 140/06,
103/15 in 160/20, v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da
se glasi:
»– za taksne predmete, ki niso podvrženi dovoljenju iz
3. člena tega odloka z odločbo, ki jo izda občinski upravni
organ, pristojen za promet na podlagi prijave taksnega zavezanca ali uradne ugotovitve pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora«.
2. člen
16. člen odloka se spremni tako, da se glasi:
»16. člen
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski
organ, pristojen za promet, poda predlog za izterjavo zapadle
obveznosti Finančni upravi Republike Slovenije«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 426-121/2006
Koper, dne 21. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   I L   D E C R E T O
sulle modifiche del Decreto sulle tasse comunali
nel Comune città di Capodistria
Prot. n. 426-121/2006
Capodistria, 8 novembre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul finanziamento
dei comuni (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 123/06, 57/08,

Uradni list Republike Slovenije
36/11, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 71/17, 21/18 – rett. e 80/20
– Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo
consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla:
ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE), in
virtù dell’articolo 17 della Legge sulle infrazioni (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 29/11 – testo consolidato ufficiale, 21/13,
111/13, 74/14 – Sentenza della CC, 92/14, – Sentenza della
CC, 32/16, 15/17 – Sentenza della CC e 73/19 – Sentenza
della CC) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino Ufficiale della RS nn. 40/00, 30/01,
29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS n. 90/05, 67/06, 39/08
e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla seduta il 21 ottobre 2021, approva il
seguente

DECRETO
sulle modifiche del Decreto sulle tasse comunali
nel Comune città di Capodistria
Articolo 1
Si modifica il secondo alinea del primo comma dell’articolo 7 del Decreto sulle tasse comunali nel Comune città di
Capodistria (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 140/06, 103/15
e 160/20, nel testo a seguire: Decreto), che recita ora come
segue:
»– per gli oggetti tassabili non soggetti all’autorizzazione
di cui all’articolo 3 del presente decreto, tramite decisione rilasciata dall’organo amministrativo comunale competente per
la traffico in base alla denuncia del soggetto passivo ovvero
all’accertamento da parte del funzionario responsabile dell’organo di cui sopra«.
Articolo 2
Si modifica l’articolo 16 del decreto che recita ora come
segue:
»Articolo 16
Qualora il soggetto passivo ometta di assolvere il proprio
obbligo di pagamento della tassa comunale entro alle scadenze stabilite, l’organo comunale competente per il traffico inoltra
la proposta di riscossione coattiva della tassa all’Amministrazione tributaria della Repubblica di Slovenia«.
Articolo 3
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 426-121/2006
Capodistria, 21 ottobre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

3560.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

Št.

181 / 19. 11. 2021 /

Stran

10557

R A Z G L A Š A M   S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-5/2021
Koper, dne 8. novembra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 247. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 v
nadaljevanju ZUreP-2) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 21. oktobra 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičninam s parc. št. 53/8 in 53/10 k.o. Dekani, s
parc. št. 489/89, 489/91, 489/92, 489/93 in 489/94 k.o. Semedela, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.
II.
Navedenim nepremičninam se odvzame status javnega
dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se
izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
Ta sklep velja takoj.

III.

Št. 478-5/2021
Koper, dne 21. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   
L ’ A T T O   D I   D E L I B E R A
sull’abolizione dello status di bene pubblico
edificato di importanza locale
Prot. n. 478-5/2021
Capodistria, 8 novembre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Sigla:
ZLS-TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15
– Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 61/20 – Sigla:
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ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale
nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05,
67/06, 39/08, 33/18) e in virtù dell’articolo 247 della Legge
sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17,
175/20 nel testo a seguire ZUreP-2), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta del
21 ottobre 2021, approva il seguente atto di

DELIBERA
sull’abolizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Si procede all’abolizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa i beni immobili insistenti
sulle pp.cc. 53/8 e 53/10 C.c. Dekani e pp.cc. 489/89, 489/91,
489/92, 489/93 e 489/94 C.c. Semedella.
II
Agli immobili sopra indicati si abolisce lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente
tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione
dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n.: 478-5/2021
Capodistria, 21 ottobre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

3561.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

R A Z G L A Š A M   S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Št. 478-4/2021
Koper, dne 8. novembra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ter 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni
list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18) ter na podlagi 247. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20,
v nadaljevanju ZureP-2) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 21. oktobra 2021 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 504/4 k.o. Gažon, s parc.
št. 313/124, 313/134, 313/139, 313/142 k.o. Sveti Anton, s parc.
št. 1833/5 in 1836/65 k.o. Semedela, s parc. št. 755/2 k.o. Loka, s
parc. št. 1487/5, 1487/9, 1487/12 k.o. Bertoki, s parc. št. 1012/30,
1012/38, 1018/11, 1018/12, 1018/13, 1018/14, 1018/15, 1018/24
in 3341 k.o. Marezige vse v lasti Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z
ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s
parc. št. 504/4 k.o. Gažon, s parc. št. 313/124, 313/134, 313/139,
313/142 k.o. Sveti Anton, s parc. št. 1833/5 in 1836/65 k.o. Semedela, s parc. št. 755/2 k.o. Loka, s parc. št. 1487/5, 1487/9,
1487/12 k.o. Bertoki, 1012/30, 1012/38, 1018/11, 1018/12,
1018/13, 1018/14, 1018/15, 1018/24 in 3341 k.o. Marezige zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Ta sklep velja takoj.

III.

Št. 478-4/2021
Koper, dne 21. oktobra 2021
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

P R O M U L G O   
L ’ A T T O   D I   D E L I B E R A
sull’instaurazione dello status di bene pubblico
edificato di importanza locale
Prot. n. 478-4/2021
Capodistria, 8 novembre 2021
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Sigla:
ZLS-TCU2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15
– Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS -1, 61/20 – Sigla:
ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE), dell’articolo 27 dello
Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale
nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05,
67/06, 39/08, 33/18) e in virtù dell’articolo 247 della Legge
sull’assetto del territorio (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17,
175/20 nel testo a seguire ZureP-2), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta del
21 ottobre 2021, approva il seguente atto di

DELIBERA
sull’instaurazione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale
I
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle pp.cc. 504/4
C.c. Gažon, pp.cc. 313/124, 313/134, 313/139, 313/142 C.c.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Sveti Anton, pp.cc. 1833/5 e 1836/65 C.c. Semedella, pp.cc.
755/2 C.c. Loka, pp.cc. 1487/5, 1487/9, 1487/12 C.c. Bertocchi,
pp.cc. 1012/30, 1012/38, 1018/11, 1018/12, 1018/13, 1018/14,
1018/15, 1018/24 e 3341 C.c. Marezige, tutte di proprietà del
Comune città di Capodistria, si procede all'istituzione dello
status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II
Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene
pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione
ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale.
Riguardo ai beni immobili insistenti sulle pp.cc. 504/4 C.c.
Gažon, pp.cc. 313/124, 313/134, 313/139, 313/142 C.c. Sveti
Anton, pp.cc. 1833/5 e 1836/65 C.c. Semedella, pp.cc. 755/2
C.c. Loka, pp.cc. 1487/5, 1487/9, 1487/12 C.c. Bertocchi,
pp.cc. 1012/30, 1012/38, 1018/11, 1018/12, 1018/13, 1018/14,
1018/15, 1018/24 e 3341 C.c. Marezige, tutte di proprietà del
Comune città di Capodistria, si procede all'istituzione dello
status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Prot. n.: 478-4/2021
Capodistria, 21 ottobre 2021

704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2021

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20
– odl. US), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega
odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji
dne 15. novembra 2021 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana
za leto 2021
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 7/21) se 3. člen spremeni tako,
da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

Rebalans
proračuna
2021
389.737.983
263.028.704
170.449.004

85.436.000
7.143.700
0
66.932.612
25.020.576
360.500
4.563.000
487.450
36.501.086
31.304.102
9.520.876
0
21.783.226
114.190
114.190
0
28.065.677
10.732.117

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav

17.333.560
292.698

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij in iz drugih držav

292.698

788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna
Evropske unije
II.

10559

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

LJUBLJANA

A.

Stran

703 Davki na premoženje

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

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

0
395.033.381
54.206.621
19.377.041
3.268.515
27.961.066
1.040.000
2.560.000
181.454.734

410 Subvencije

13.148.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

64.017.500

412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

13.358.916

413 Drugi tekoči domači transferi

90.930.317

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

141.130.603

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

141.130.603
18.241.422

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

3.487.511

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

14.753.911
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

Uradni list Republike Slovenije
–5.295.397

0
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
0
0
0

1.800.000
–1.800.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
15.460.316
15.460.316
15.460.316
–2.555.713
4.539.684
5.295.397

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto
2021 se določa v višini 412.293.697 eurov.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Proračunska sklada sta:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po
Zakonu o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF),
2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustanovljen
na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana.

Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini
1.000.000 eurov.
Na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odloča
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 eurov župan in o tem
obvešča mestni svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog
župana mestni svet.
Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu
2021 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini
501.009 eurov.«
3. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zaradi kritja 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 lahko zadolži do
višine 20.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih
z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za
finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 11.250.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih
stanovanj,
– zavarovanje: zastava nepremičnin ali menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega
sklada,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javni zavod Osnovna šola Vič se lahko v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.795,92 eurov,
– za obdobje največ do dveh let,
– za namen: nakup čistilne naprave za čiščenje talnih
površin,
– zavarovanje: brez,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko
v letu 2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.619.600 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice do 5 let, predviden je
moratorij na odplačilo glavnice,
– za namen: izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje
voznikov, po sodbi Vrhovnega sodišča RS,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko
v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.295.400 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.

Uradni list Republike Slovenije
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu
2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.968.880 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice do sedem let, predviden
je moratorij na odplačilo glavnice,
– za namen: financiranje izgradnje kogeneracijskega
agregata SPTE-TOŠ,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu
2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 34.054.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2021
dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do sedem let,
– za namen: financiranje investicij,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2021
likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 13.098.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o. se lahko v letu 2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: menice,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu
2021 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
– za obdobje največ do deset let s petletnim moratorijem
na odplačilo glavnice,
– za namen: financiranje obratnih sredstev,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, d.o.o. se lahko v letu
2021 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.500.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– zavarovanje: zastava nepremičnin,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.«
4. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani
Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-181/2021-48
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3563.

Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 –
ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji
dne 15. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe
v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Mestni občini Ljubljana
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Mestna občina Ljubljana kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega
razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje
in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje
koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na
področju splošne/družinske medicine v Mestni občini Ljubljana.
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni
dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z
mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s
prejšnjim stavkom je ničen.
3. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Ljubljana
določa naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti:
– splošna/družinska medicina v predvidenem obsegu
2,00 programov.
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti
se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve
koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
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4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne/družinske medicine se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta
in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
5. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu
s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki
podatkom objavljenega javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh
koncedenta ali na portalu javnih naročil.
6. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske
dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne
dokumentacije.
Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva,
pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči
z odločbo, s katero ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku izbora ocenjena najbolje, podeli koncesijo.
7. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v
zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in
obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje
koncesijske dejavnosti.
9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način
in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1701-1/2021-13
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

3564.

Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji 15. novembra
2021 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepremičninah ID znak: parcela 1722 428/61 (v izmeri 134 m2),
parcela 1722 428/59 (v izmeri 286 m2), parcela 1722 428/60 (v
izmeri 81 m2), parcela 2636 2222/25 (v izmeri 66 m2), parcela
1722 428/36 (v izmeri 903 m2), parcela 1728 153/111 (v izmeri
42 m2), parcela 1721 99/11 (v izmeri 13 m2) in parcela 1756
109/39 (v izmeri 452 m2).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-2/2016-194
Ljubljana, dne 15. novembra 2021
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

LOŠKI POTOK
3565.

Sklep o določitvi cene storitev 24-urne
dežurne pogrebne službe v Občini Loški Potok

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti
(Uradni list RS, št. 62/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 4. in
10. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine
Loški Potok (Uradni list RS, št. 108/21) ter 14. člena Statuta
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet
Občine Loški Potok na 16. redni seji dne 11. 11. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi cene storitev 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Loški Potok
1. člen
Ta sklep določa ceno storitev 24-urne dežurne pogrebne
službe v Občini Loški Potok, ki je obvezna gospodarska javna
služba in se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti.
2. člen
Cena storitev 24-urne dežurne pogrebne službe znaša
249,28 EUR na pokojnika. Cena je brez DDV-ja, ki se uporabniku obračuna po predpisani stopnji.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 354-24/2021
Loški Potok, dne 11. novembra 2021
Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina

3566.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2022

Na podlagi 7. in 14. člena Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 41/17) in 11. člena Odloka o nadomestilu

Uradni list Republike Slovenije

Št.

za uporabo stavbnega zemljišča za Občino Loški Potok (Uradni list RS, št. 75/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na
16. redni seji dne 11. 11. 2021 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2022
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KAPITALSKI PRIHODKI

243.603

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

130.668

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

112.935

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb

10.000
10.000

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2022 znaša
0,002016 EUR letno oziroma 0,000168 EUR mesečno in se
glede na vrednost v letu 2021 ne spreminja.

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.088.446

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.794.959

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2022 dalje.

II.

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

5.260.487

40

TEKOČI ODHODKI

1.159.215

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU

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

Št. 422-7/2021
Loški Potok, dne 11. novembra 2021

402 Izdatki za blago in storitve

Župan
Občine Loški Potok
Ivan Benčina

41

3567.

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet
Občine Mežica na 18. seji dne 10. 11. 2021 sprejel

I V .   O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica
za leto 2021
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

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

43

III.

31.726
883.679
11.776

409 Rezerve

32.054

TEKOČI TRANSFERI

1.355.637
8.940

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

752.021

412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

140.482

413 Drugi tekoči domači transferi
42

199.980

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

MEŽICA

293.487

454.194

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.671.552

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.671.552

INVESTICIJSKI TRANSFERI

74.083

431 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

53.050

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

21.033

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–163.540

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

V EUR
Rebalans IV
2021

VI.

5.096.947
2.754.898
2.355.994
2.136.899
181.732
37.363
398.904

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

226.387
1.750
2.790
167.977

C. RAČUN FINANCIRANJA

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

141.546

55

ODPLAČILA DOLGA

141.546

550 Odplačila domačega dolga

141.546

IX.

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

–305.086

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–141.546

XI.

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

163.540

XII.

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

305.086
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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.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
– vzpostavlja partnerstvo med izvajalci kulturnih, športnih
in mladinskih dejavnosti s šolstvom, civilno družbo in gospodarstvom, predvsem na področju razvoja turizma,
– usklajuje aktivnosti in se vključuje v skupno turistično
ponudbo koroške regije,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na
področju turizma.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2021-1
Mežica, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

Št. 410-0003/2021-5
Mežica, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

3568.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda
Narodni dom Mežica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 61. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Občine Mežica
(Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na
18. seji dne 10. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda
Narodni dom Mežica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica (Uradni list RS, št. 26/06, 102/06 in 39/15) se
v 1. členu za besedo »kulturne« doda »in turistične«.
2. člen
V 2. členu se na koncu doda nov odstavek, z naslednjo
vsebino:
»Javni zavod je ustanovljen tudi z namenom, da skrbi za
razvoj turistične dejavnosti v občini.«
3. člen
V 5. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zavod za namen razvoja turistične dejavnosti opravlja
še naslednje naloge:
– usklajuje skupne aktivnosti pri organizaciji, razvoju,
promociji in trženju turistične ponudbe, v skladu z usmeritvami
iz strateških dokumentov razvoja turizma v Občini Mežica,
– izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih
programov s področja turizma,
– izvaja informacijsko-organizacijsko podporo turistični
dejavnosti,

3569.

Odlok o spremembi Odloka o turistični
in promocijski taksi v Občini Mežica

Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica
na 18. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o turistični
in promocijski taksi v Občini Mežica
1. člen
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Mežica
(Uradni list RS, št. 43/18) se spremeni besedilo 2. člena, tako
da se na novo glasi:
»(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša
1,20 eur, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 eur,
skupna višina obeh taks znaša 1,50 eur na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, turistična taksa znaša 0,60 eur za prenočitev na osebo na dan, na
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 eur, skupna višina
obeh taks znaša 0,75 eur na osebo na dan.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2022.
Št. 007-0003/2018-2
Mežica, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

3570.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Mežica

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 68/17)
in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17)
je Občinski svet Občine Mežica na 18. seji dne 10. 11. 2021
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Mežica
znaša 0,000408608 €.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.
Št. 4224-0002/2021-1
Mežica, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

MORAVSKE TOPLICE
3571.

Sklep o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za Etnovas v Motvarjevcih

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem
besedilu: ZUreP-2) ter 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je župan Občine
Moravske Toplice sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za Etnovas v Motvarjevcih
1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) S tem sklepom se po predhodni seznanitvi javnosti na
spletni strani občine, ki je potekala v obdobju od 20. 10. 2021
do vključno 2. 11. 2021, potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih, ki jih je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in
inženiring, d. o. o., Murska Sobota pod številko projekta OPPN15/21, oktober 2021 ter se začne postopek priprave OPPN.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) Pobudo za pripravo OPPN je podalo podjetje AS FAKTOR, d. o. o., Gregorčičeva 59, 9000 Murska Sobota.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Obravnavano območje OPPN zajema glede na Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 67/17, 66/20 in 108/21) (v nadaljevanju besedila: OPN) del
enote urejanja prostora MO 5.
(2) Območje se nahaja na jugovzhodnem delu naselja
Motvarjevci in obsega zemljišča s parcelnimi številkami 3321
in 3322 ter del zemljišča s parcelno številko 3342 vse k. o. Motvarjevci, skupne površine 5.280 m² (0,53 ha).
(3) Območje je po dejanski rabi opredeljeno kot kmetijsko
zemljišče (90,2 %), in sicer kot njive s šifro rabe 1100 (22,4 %)
in trajni travniki s šifro rabe 1300 (67,8 %). Zanemarljiv de-
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lež predstavljajo še drevesa in grmičevja s šifro rabe 1500
(0,03 %). Na območju OPPN so še evidentirana pozidana in
sorodna zemljišča s šifro rabe 3000 (9,8 %).
(4) Območje OPPN se nahaja na ekološko pomembnem
območju (EPO) v območju Goričko, v območju Nature 2000 v
območju Goričko, v območju zavarovane narave znotraj območja Krajinski park Goričko in v erozijsko ogroženem območju
znotraj območja običajnih zaščitnih ukrepov.
(5) Na podlagi analiz stanja gospodarske javne infrastrukture je do območja OPPN speljan vodovod. Na severni strani
poteka prostozračni nizkonapetostni distribucijski daljnovod,
oddaljen 11 m od območja OPPN, na južni strani pa prostozračni srednjenapetostni distribucijski daljnovod, oddaljen 28 m od
območja OPPN. Na severozahodni strani znotraj naselja poteka telekomunikacijski vod, oddaljen 90 m od območja OPPN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in
utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih
obravnavah in delovnih telesih občinskega sveta v postopku
izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem
prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne
obravnave.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno
upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in
ohranjanja narave.
(4) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se
izdela elaborat ekonomike.
(5) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo
osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo.
4. člen
(vrsta postopka)
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave
in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za
postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen
(rok za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek
priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku
postopka priprave.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic
in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora:
Državni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike
Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2,
9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
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– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna
enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Telekom Slovenije, d. d., TKO vzhodna Slovenija, Titova
cesta 38, 2000 Maribor,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota,
– Čista narava d.o.o., Javno komunalno podjetje, Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice,
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je občina pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo mnenj oziroma pripomb. Javnosti bo vključitev
v postopek omogočena tudi v času javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka OPPN.

9. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Moravske Toplice.
Št. 350-0125/2021-8
Moravske Toplice, dne 8. novembra 2021
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

PIRAN
3572.

Sklep o potrditvi cene izvajanja javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 30/98), 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),
17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic št. 46/07 – UPN, Uradni list RS, št. 112/13) je Občinski svet
Občine Piran na 25. redni seji dne 9. 11. 2021 sprejel naslednji

SKLEP

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora
glede njihovega zagotavljanja)
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in
zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne
podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo OPPN v celoti financira podjetje AS FAKTOR,
d. o. o., Gregorčičeva 59, 9000 Murska Sobota.

1.
Občinski svet Občine Piran potrjuje ceno izvajanja javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode, ki ga je podal izvajalec javne službe JP Okolje Piran v
elaboratu (oktober 2021), ki je priloga tega sklepa.
Elementi cene oziroma cene posameznih storitev javne
službe so naslednji:
I) Obračunana omrežnina (glede na različne zmogljivosti
priključkov) znaša:

VODOMER

ODVAJANJE

ČIŠČENJE

SKUPAJ EUR/mesec

DN 13, 15, 20

1,9450

3,4492

5,3942

DN 25, 30, 32

5,8350

10,3476

16,1826

DN 40

19,4501

34,4919

53,9420

DN 50

29,1752

51,7378

80,9130

DN 80

97,2507

172,4594

269,7101

DN 100

194,5014

344,9188

539,4202

DN150

389,0028

689,8375

1078,8403

II) a. Povprečna cena za izvajanje storitve odvajanja in
čiščenja komunalnih padavinskih in odpadnih voda, ki se obračuna po m3 porabljene vode, znaša:

IZVAJANJE STORITVE v EUR/m3

Odvajanje
0,5945

Čiščenje
0,6486

SKUPAJ
1,2431

b. Cena za izvajanje storitev nepretočnih greznic, obstoječih greznic in MKČN znaša:

GREZNICE

Omrežnina EUR/mesec
3,4492

Izvajanje storitve EUR/m3
0,3864

Uradni list Republike Slovenije
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c. Cena za izvajanje storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se obračuna na m3
porabljene vode, po predlaganih tarifnih skupinah uporabnikov
znaša:
Odvajanje
0,4846
0,8237

Gospodinjstva in drugi mali uporabniki
Veliki uporabniki
Cena izvajanja storitev je, ne glede na različne zmogljivosti vodomerov, za enake kategorije uporabnikov vedno enaka.
2.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.
3.
Ta sklep se objavi v skladu z določili uredbe. Veljati začne naslednji dan po objavi in se smiselno uporablja pri prvem
obračunskem obdobju.
Št. 354-003/2021
Piran, dne 9. novembra 2021
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, vista la
Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta
Ufficiale della RS, nn. 32/93, 30/98), il Decreto sulla metodoloCONTATORE DELL’ACQUA
DN 13, 15, 20
DN 25, 30, 32
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN150

Izvajanje storitve EUR/m3
Čiščenje
0,3705
1,2287

SKUPAJ
0,8551
2,0524

gia per la formazione dei prezzi dei servizi pubblici obbligatori
erogati dalle aziende municipalizzate in osservanza della tutela
ambientale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 87/12, 109/12,
76/17, 78/19), l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano
(Bollettino ufficiale delle Primorske novice nn. 46/07 – Testo
Consolidato, GU RS n. 112/13), nella 25a seduta ordinaria il
giorno 9/11/2021 ha approvato la seguente

DELIBERA
1.
Il Consiglio Comunale del Comune di Pirano approva il
tariffario per il servizio pubblico di “smaltimento e depurazione
delle acque reflue urbane e piovane” proposto dall'erogatore
del servizio pubblico AP Okolje Piran nell’Elaborato (ottobre
2021) allegato alla presente Delibera.
Elementi del tariffario ovvero le tariffe delle singole prestazioni del servizio pubblico:
I) Corrispettivi di allacciamento alla rete (relativi alla differente portata degli allacciamenti):

SMALTIMENTO
1,9450
5,8350
19,4501
29,1752
97,2507
194,5014
389,0028

TRATTAMENTO
3,4492
10,3476
34,4919
51,7378
172,4594
344,9188
689,8375

TOTALE EURO/mese
5,3942
16,1826
53,9420
80,9130
269,7101
539,4202
1078,8403

II) a. Tariffa media per lo smaltimento e il trattamento delle
acque reflue urbane e piovane, conteggiata per m3 di acqua
consumata:
EROGAZIONE DEL SERVIZIO in EUR/m3

Smaltimento
0,5945

Trattamento
0,6486

TOTALE
1,2431

b. Tariffa per l’erogazione del servizio, relativo alle fosse
settiche impermeabili, ai pozzi neri già esistenti e ai piccoli
impianti di depurazione:
Corrispettivo di
allacciamento alla rete
in EUR/mese
3,4492

FOSSE SETTICHE

Erogazione del servizio
EUR/m3
0,3864

c. Tariffa per lo smaltimento e il trattamento delle acque
reflue urbane e piovane, conteggiata per m3 di acqua consumata, secondo i proposti gruppi di utenze:

Nuclei familiari e altre piccole utenze
Grandi utenze

Erogazione del servizio in EUR/m3
Smaltimento
Trattamento
0,4846
0,3705
0,8237
1,2287

TOTALE
0,8551
2,0524
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La tariffa per l’erogazione del servizio rimane invariata,
trattandosi delle medesime categorie di utenze, anche in presenza di differenti capacità dei contatori d’acqua.
2.
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.
3.
La presente Delibera è pubblicata conformemente alle
disposizione del decreto ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione e con l’applicazione opportuna
al primo periodo di contabilizzazione.
N. 354-003/2021
Pirano, 9 novembre 2021
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

POSTOJNA
3573.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Postojna

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 116. člena Statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in 46/18) je Občinski
svet Občine Postojna na 20. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel

S P R E M E M B E   
I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Postojna
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 55/17) se v prvem, drugem, tretjem
in četrtem odstavku 7. člena beseda »pečat« nadomesti z
besedo »žig«.
2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta, mandat dotedanjim članom občinskega sveta pa preneha. Mandat novemu
županu začne teči naslednji dan od konstituiranja občinskega
sveta.«
3. člen
V petem odstavku 14. člena se besedna zveza »plačilo za
opravljanje funkcije in plačilo« nadomesti z besedo »sejnina«.
4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Člani občinskega sveta izvoljeni z istoimenske kandidatne liste ob konstituiranju občinskega sveta tvorijo svetniško
skupino. Samostojni član občinskega sveta je tisti, ki pripada
listi z enim izvoljenim članom občinskega sveta.
(2) Svetniške skupine imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
(3) Svetniške skupine v osmih dneh po konstituiranju
občinskega sveta določijo vodjo svetniške skupine in o tem
obvestijo župana.
(4) Član občinskega sveta je lahko član le ene svetniške
skupine ali pa deluje kot samostojni svetnik.
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(5) Vsako spremembo sestave svetniške skupine ali delovanja samostojnih svetnikov sporočajo svetniki, ki se jim status
delovanja spreminja, županu v pisni obliki.
(6) Župan lahko na posvet skliče vodje svetniških skupin
in samostojne svetnike pred sklicem seje občinskega sveta
glede dnevnega reda seje in po potrebi o drugih vprašanjih.
(7) Občinski svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine
in samostojni svetniki pravico do povračila stroškov.«
5. člen
V 21. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Župan lahko skliče sejo občinskega sveta na daljavo
s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije v skladu z
zakonom in tem poslovnikom.«
6. člen
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vabila s prilogami iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo
po pošti oziroma v elektronski obliki, če s tem soglašajo prejemniki. Gradivo v elektronski obliki mora biti v takšnem formatu,
ki dovoljuje interaktivno vnašanje pripomb in spreminjanje besedila. Gradivo se objavi na spletni strani Občine Postojna.«
7. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar gre za posamezno nujno zadevo manjšega pomena in ni pogojev za sklic izredne seje, se lahko opravi dopisna
(korespondenčna) seja občinskega sveta. Dopisna seja se
opravi na podlagi osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, z osebnim telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti. Na dopisni seji ni
mogoče odločati o sprejemu splošnih aktov občine, o zadevah,
s katerimi se prevzemajo finančne in druge obveznosti občine,
o zadevah, ki terjajo odločanje z 2/3 večino vseh ali navzočih
članov sveta, o proračunu in zaključnem računu občine. Rok
trajanja dopisne seje ne sme biti krajši od 3 dni. Dopisna seja
je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od
katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se,
da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.«
V četrtem odstavku se beseda »zaključiti« nadomesti z
besedo »izvesti« in za besedo »razprava« se dodata besedi
»in odločanje«.
8. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta z
vabilom predlaga župan, sprejme pa občinski svet na začetku
seje. Posamezne točke dnevnega reda lahko do sklica seje občinskega sveta predlagajo županu posamezen član občinskega
sveta, svetniška skupina ali delovno telo občinskega sveta, ki
tudi pripravijo gradivo za obravnavo predlagane točke.
(2) Pri določanju dnevnega reda občinski svet najprej
odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z
dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi,
in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev
obravnav ali hitri postopek.
(3) Mandatne zadeve imajo prednost pred vsemi drugimi
točkami dnevnega reda in se uvrstijo na dnevni red takoj za
točko »potrditev zapisnika«.
(4) Predlagatelj točke dnevnega reda lahko točko sam
umakne vse do glasovanja o dnevnem redu. O predlagateljevem umiku točke svet ne razpravlja in ne glasuje. Kadar
predlaga umik točke dnevnega reda oseba ali delovno telo, ki
ni predlagatelj točke, svet o tem razpravlja in glasuje.
(5) Zadeve, za katere tako predlaga župan ali statutarno
pravna komisija, se brez razprave in glasovanja umaknejo z
dnevnega reda.
(6) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom
občinskega sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev
zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda
občinski svet razpravlja in glasuje.
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(7) Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma
za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje
predlog dnevnega reda v celoti.
(8) V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo
le točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem poslovnikom.
(9) Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom in županu ni bilo predloženo gradivo.«
9. člen
V prvem odstavku 27. člena se na koncu drugega stavka
črta del besedila, ki se glasi: »(v nadaljnjem besedilu: predsedujoči)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
ali pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma
član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet
(v nadaljnjem besedilu: predsedujoči).«
10. člen
Drugi odstavek 34. člena se črta.
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15. člen
V prvem odstavku 59. člena se za besedo »imenovanja«
doda naslednje besedilo: »kot stalno delovno telo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih
teles občinskega sveta, predstavnike ustanovitelja v organih
javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij
in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude, mnenja
in predloge v zvezi s soglasji ali imenovanji ravnateljev in direktorjev in drugimi kadrovskimi vprašanji, ki so v pristojnosti
občinskega sveta,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačili ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov
občinskih organov in delovnih teles ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge
prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.«

11. člen
Drugi stavek prvega odstavka 35. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Dopolnilna obrazložitev sme trajati na začetku obravnave največ deset minut, razen če občinski svet sklene, da je
daljša, na zaključku obravnave pa največ pet minut.«
V drugem odstavku se doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Občinski svet lahko pred začetkom razprave pri posamezni točki s sklepom odloči, da lahko razprava posameznega
člana traja največ deset minut.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Potem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem
redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava se opravi v
dveh krogih. Razprava posameznega člana lahko traja v 1. krogu največ pet minut, v 2. krogu pa največ tri minute.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak razpravljavec ima pravico do odgovora na razpravo
drugega razpravljavca (replika), v kolikor se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava
napačno razumljena ali napačno interpretirana. Predsedujoči
mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika se mora omejiti
samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot tri minute.
Replika na repliko ni dovoljena, razen če predsedujoči oceni,
da so bile navedbe v repliki netočne.«

16. člen
V tretjem odstavku 65. člena se na koncu stavka črta
piko in doda naslednje besedilo: »in poda stališče s predlogom
odločitve.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Komisija predlaga občinskemu svetu sprejem uradnih prečiščenih besedil statuta, poslovnika občinskega sveta,
odloka ali drugega splošnega akta občine.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

12. člen
V prvem odstavku 37. člena se na koncu stavka črta piko
in doda naslednje besedilo: »ali na njegovo zahtevo statutarno
pravna komisija.«
Drugi in tretji odstavek se črtata.

18. člen
Naslov 2. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »Postopek za sprejem odloka in drugih splošnih aktov«.

13. člen
Drugi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem o sklepu občinskega sveta, na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi ter pri obstrukciji.«
14. člen
Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sklicatelj seje lahko določi, da se potek seje občinskega
sveta zvočno, lahko pa tudi slikovno snema, o čemer morajo
biti navzoči obveščeni. Sejo lahko snema le tisti, ki ga je izbral
sklicatelj seje.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Občinskemu svetniku se na njegovo zahtevo izroči
zvočni zapis zahtevanega dela seje, v primeru, da to ni mogoče, pa se mu izroči magnetogram.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

17. člen
Prvi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in izmed drugih občanov, pri čemer mora
biti več kot polovica članov odborov in komisij imenovanih
izmed članov občinskega sveta.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Član komisije ali odbora lahko pooblasti drugega
člana občinskega sveta iz njegove svetniške skupine, da ga
nadomesti na seji komisije ali odbora. Pooblastilo, s katerim
se prenesejo vse pravice in dolžnosti člana komisije ali odbora,
mora biti pisno.«

19. člen
Prvi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, besedilo
členov, obrazložitev in finančne posledice.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Predlog odloka se objavi na spletni strani občine.
Na predlog odloka lahko dajejo občani in druga zainteresirana javnost mnenja in predloge najkasneje do 12. ure pred
dnevom, ki je določen za sejo občinskega sveta, na kateri se
odlok sprejema.«
20. člen
V 78. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Župan in občinski svetniki lahko v času razprave
vložijo amandmaje na predlog odloka.«
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
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»Ob koncu obravnave občinski svet odloči:
– o vloženih amandmajih, pri čemer se najprej glasuje
o amandmajih, ki so po vsebini najbolj oddaljeni od predloga
odloka,
– da se predlog odloka sprejme s sprejetimi amandmaji,
– da predlagatelj odloka v določenem roku v besedilu v
največji meri upošteva pripombe in ga posreduje občinskemu
svetu v ponovno obravnavo in odločanje,
– da se odlok ne sprejme.«
21. člen
Za 78. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi: »2.2.
Postopek za sprejem statuta občine, poslovnika občinskega
sveta in drugih splošnih aktov«.
Dosedanji podnaslov 2.2. se preštevilči v 2.3.
22. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet razpravlja in odloča o statutu občine in
poslovniku občinskega sveta na dveh obravnavah. Pred prvo
obravnavo mora biti osnutek statuta dan v javno razpravo,
ki traja najmanj 20 dni. Po opravljeni javni razpravi pripravi
statutarno pravna komisija predlog statuta, ki ga posreduje
občinskemu svetu v prvo obravnavo.
(2) Na koncu prve obravnave predloga statuta in poslovnika lahko občinski svet:
– odloči, da se opravi druga obravnava predloga predpisa
v predloženem besedilu,
– odloči, da predlagatelj predpisa v določenem roku v
besedilu v največji meri upošteva pripombe in ga posreduje
občinskemu svetu v ponovno obravnavo in odločanje,
– odloči, da se predlog predpisa ne sprejme. V tem primeru je postopek končan.
Za drugo obravnavo statuta in poslovnika se upoštevajo določbe tega poslovnika, ki urejajo ponovno obravnavo predloga
odloka.
(3) Proračun občine, rebalans proračuna in zaključni račun sprejema občinski svet po postopku, določenem s tem
poslovnikom.
(4) Prostorske akte sprejema občinski svet po postopku,
določenem s tem poslovnikom.
(5) O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča
občinski svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.«
23. člen
V drugem odstavku 80. člena se pred besedo »obravnave« doda beseda »konca«.
V prvem stavku četrtega odstavka se del besedila, ki se
glasi: »začetka seje, na kateri se odlok obravnava« nadomesti
z besedilom: »konca obravnave točke na seji«.
24. člen
Za 85. členom se dodata novi podpoglavji, ki se glasita:
»2.4. Hitri postopek za sprejem splošnih aktov
85.a člen
(1) Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne
nesreče, lahko svet sprejme splošne akte, za katere sta predpisani dve obravnavi, po hitrem postopku.
(2) Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj. O
uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje
pri določanju dnevnega reda.
(3) Če občinski svet ne sprejme predloga za hitri postopek, se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki so določene za
sprejem posameznega splošnega akta.
(4) Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji.
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2.5. Skrajšani postopek za sprejem splošnih aktov
85.b člen
(1) Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi splošnega
akta, za katerega sta predpisani dve obravnavi, če gre za:
1. manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
2. prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih
posameznih določb v skladu z zakonom,
3. uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi
predpisi države oziroma občine,
4. spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča.
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov
občinskega sveta. Po končani prvi obravnavi lahko vsak
član občinskega sveta predlaga, da občinski svet spremeni
svojo odločitev iz prejšnjega odstavka tega člena in da se
opravi druga obravnava. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.
(3) V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo
k členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali
dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se
lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave splošnega akta.«
25. člen
Prvi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine se pripravi v skladu z Zakonom o javnih
financah in navodilom Vlade RS oziroma resornega ministrstva.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki je
enako koledarskemu letu.«
Tretji in četrti odstavek se črtata.
26. člen
Za 86. členom se dodata nova 86.a in 86.b člena, ki se
glasita:
»86.a člen
(1) Osnutek proračuna je v javni razpravi najmanj 15 dni
in se objavi na spletni strani občine.
(2) Po zaključku javne razprave se pripravi predlog proračuna, iz katerega je razvidno, kateri predlogi in pripombe iz
javne razprave so bili upoštevani in kateri ne.
(3) O predlogu proračuna občine občinski svet razpravlja
in odloča na dveh obravnavah. Proračun sprejema občinski
svet po enakem postopku kot velja za sprejemanje statuta.
86.b člen
(1) Predlog proračuna občine župan predloži občinskemu
svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru oziroma najkasneje do 15. decembra.
(2) Župan in člani občinskega sveta lahko na predlog
proračuna na drugi obravnavi vložijo amandmaje v pisni obliki
najkasneje do 12. ure pred dnevom, ki je določen za sejo sveta.
(3) Pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka je
potrebno upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi
prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke
proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.
(4) Župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti ter
ali je proračun medsebojno usklajen in je z njim zagotovljeno
financiranje nalog občine v skladu z zakonom in sprejetimi
obveznostmi občine. Če je proračun usklajen, svet glasuje o
njem v celoti.«
27. člen
V prvem odstavku 87. člena se pred besedo »predlaga«
črta besedo »lahko«.
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28. člen
Za 88. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»4. Postopek za sprejem prostorskih aktov
88.a člen
(1) Prostorske akte, za katere je z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, določen postopek, ki zagotavlja sodelovanje občanov, strokovnih organov in pristojnega ministrstva za
varstvo okolja pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme občinski
svet z odlokom.
(2) Če je k odloku sprejet amandma, ki spreminja s predlogom prostorskega akta določeno prostorsko ureditev, ki je
bila razgrnjena in v javni obravnavi, se šteje, da prostorski akt
ni sprejet in se postopek sprejemanja akta vrne ponovno v fazo
javne razgrnitve predloga, v katerega je vključen amandma iz
prejšnjega odstavka.
(3) Sprejem prostorskih aktov podrobneje določa zakon,
ki ureja prostorsko načrtovanje.
(4) O prostorskih aktih občinski svet razpravlja in odloča
na dveh obravnavah.«
Dosedanje 4. poglavje postane 5. poglavje, dosedanje 5. poglavje postane 6. poglavje, ki se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za sprejem uradnega prečiščenega besedila.«
29. člen
Četrti odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema obvezno razlago občinskega
predpisa z enako večino kot občinski predpis, na katerega se
razlaga nanaša.«
30. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je bil statut, poslovnik občinskega sveta, odlok ali
drug občinski splošni akt zaradi številnih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen ali je nepregleden, lahko statutarno
pravna komisija predlaga občinskemu svetu sprejem uradnega
prečiščenega besedila. Besedilo predloga uradnega prečiščenega besedila pripravi statutarno pravna komisija.
(2) Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez
razprave.
(3) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.«
31. člen
91. člen se črta.
32. člen
Drugi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je zanj glasovala večina tistih članov občinskega sveta, ki so glasovali.«
33. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
(2) Županu in članom občinskega sveta na podlagi odstopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno preneha
mandat.
(3) Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa,
ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko
volilno komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno
komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku
osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.
(4) Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih
teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi
imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu
mora biti dana v pisni obliki županu ali komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vpra-
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šanja, volitve in imenovanja poda občinskemu svetu predlog za
ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali
v delovnem telesu občinskega sveta.
(5) Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi
odstopa.
(6) Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja
se pošlje občinski volilni komisiji.
(7) Sklep o prenehanju funkcije podžupana se vroči županu.
(8) Sklep o prenehanju članstva imenovanega se pošlje
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi
postopka izbire novega kandidata.«
34. člen
Prvi odstavek 105. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejemajo na
dveh obravnavah.«
35. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Postojna se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, uporabljajo
pa se od vključno 1. 1. 2022 dalje, razen 5. člena, ki se prične
uporabljati z dnem uveljavitve Sprememb in dopolnitev tega
Poslovnika.
Št. 007-1/2015
Postojna, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

3574.

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Postojna

Na podlagi 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), 27. člena
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21) in 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 20. redni seji dne
10. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča
za zapuščene živali na območju Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se za območje Občine Postojna (v nadaljevanju: občina) ureja obvezna lokalna javna služba zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: javna
služba).
(2) S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, pogoji opravljanja javne službe,
pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja,
viri in način financiranja javne službe, postopek imenovanja
predstavnika občine v svet zavetišča ter nadzor nad izvajanjem
javne službe.
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II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

medsebojno obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v
pogojih nastale višje sile.

Št.

2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali
oddajo živali novim lastnikom,
– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih
živali v skladu s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali in
Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter
drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega
odloka obsega območje Občine Postojna.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se s tem odlokom skladno s predpisi, ki
urejajo postopek podelitve koncesije, za obdobje, določeno v
drugem odstavku tega člena podeli neposredno javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima na podlagi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03,
17/05 in 64/16, v nadaljevanju: Odlok) v zvezi z opravljanjem
nalog zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine
Ljubljana, organizirano notranjo organizacijsko enoto javnega
zavoda Zavetišče za živali Ljubljana, ki javno službo opravlja na
sedežu notranje organizacijske enote Gmajnice 30, Ljubljana.
(3) Občina in koncesionar v zvezi z opravljanjem javne
službe skleneta koncesijsko pogodbo za obdobje 5 let, s katero
podrobneje uredita izvajanje koncesioniranega razmerja.
(4) Koncesionar pridobi pravice in obveznosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(5) Koncesionar pridobi na podlagi koncesijske pogodbe
na celotnem območju občine izključno pravico opravljati javno
službo ter dolžnost zagotavljati kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe skladno s predpisi in v javnem
interesu.
V. POGOJI OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno z zakonom, ki ureja zaščito živali, pravilnikom, ki ureja pogoje za
zavetišče za zapuščene živali, drugimi veljavnimi predpisi ter v
skladu s koncesijsko pogodbo.
6. člen
(1) Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
(2) Koncesionar je dolžan opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od
koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja
koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin,
ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar

7. člen
(1) Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma
opravljati tudi:
– dela in naloge, ki presegajo predviden obseg del in
nalog, kot je določen v pogodbi,
– dodatna dela in naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso
predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno
potrebna za izvajanje javne službe.
(2) Koncesionar je za opravljanje del in nalog iz prejšnjega odstavka upravičen do dodatnega plačila v skladu s
cenikom. Za ceno del in nalog, ki s cenikom niso določena, se
stranki predhodno dogovorita.
8. člen
Z aneksom h koncesijski pogodbi se določi:
– uskladitev cen skladno s Pravilnikom o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04),
– spremembo cene zaradi spremembe cenika v posledici
spremenjenih predpisov in protokolov, ki določajo pogoje in
način oskrbe živali, plačilo dela ter dviga življenjskih stroškov,
– obseg, čas trajanja, višina dodatnega plačila ter druga
vprašanja v zvezi z izvedbo posebnih projektov, ki jih stranki
dogovorita v času izvajanja koncesijske pogodbe,
– vprašanja, povezana s spremembami v predpisih, ki jih
je dolžan koncesionar upoštevati pri izvajanju koncesije.
9. člen
Koncesionar je dolžan voditi knjigovodstvo za dejavnost,
ki je predmet te javne službe, ločeno od knjigovodstva za svojo
drugo dejavnost.
10. člen
Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno,
natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan
kadarkoli dati na vpogled občini.
11. člen
Koncesionar občini najmanj dvakrat letno poroča o izvajanju javne službe, kadarkoli na zahtevo občine pa je dolžan
predložiti tudi vmesna poročila.
12. člen
(1) Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli
škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni
ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana
tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi.
(2) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti
za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne
službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
13. člen
Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno
ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere
skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila, in ki navedene
storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun.
VI. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
14. člen
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna občine,
– plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
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15. člen
(1) Pri izračunu sredstev, ki se zagotovijo v občinskem
proračunu za izvajanje javne službe, se upošteva predvsem
naslednje:
– podatke pristojnega organa o številu registriranih živali
v občini,
– kriterije, ki jih določajo pravni predpisi glede zagotavljanja števila mest v zavetišču na določeno število registriranih
živali v občini,
– stroške veterinarskih ukrepov,
– dosedanji obseg poslovanja.
(2) Oblikovanje in kalkulativni elementi cene celotne oskrbe zapuščene živali ter obseg in način financiranja javne službe
se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
16. člen
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem
javne službe. Nadzor opravlja občinska uprava. Koncesionar
mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o
poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v
poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem javne službe.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le
v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže
s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki
ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno skrivnost.
(5) Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko pogodbo.
VIII. SVET ZAVETIŠČA TER IMENOVANJE PREDSTAVNIKA
OBČINE V SVET ZAVETIŠČA
17. člen
(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki je sestavljen in opravlja naloge v skladu s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
(2) Župan imenuje predstavnika občine v svet zavetišča.
V kolikor ima v času sklenitve koncesijske pogodbe zavetišče
v skladu z ustanovitvenim aktom že imenovanega člana sveta
zavetišča kot predstavnika občine, za zastopanje interesov
občine župan pooblasti obstoječega člana sveta zavetišča.
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19. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom občine in koncesionarja,
– z odstopom,
– z odvzemom,
– na podlagi zakona.
(2) Koncesijska pogodba lahko preneha zgolj v celoti.
20. člen
Občina in koncesionar se lahko s pisnim sporazumom
dogovorita o datumu prenehanja koncesijskega razmerja. V
tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo
do dogovorjenega datuma.
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21. člen
(1) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati
javne službe, odstopi od koncesijske pogodbe, pri čemer odstop od pogodbe prične učinkovati po preteku šestmesečnega
odpovednega roka, ki teče od prejema izjave koncesionarja o
odstopu od pogodbe.
(2) Z enakim odpovednim rokom je mogoče odpovedati
koncesijsko pogodbo tudi v primeru, da kljub izkazanim spremenjenim okoliščinam iz 8. člena tega odloka v roku enega
meseca ni sklenjen ustrezen aneks h koncesijski pogodbi.
22. člen
(1) Občina lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če v dogovorjenem roku koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s
predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje
javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega
člena se vloži na župana v 15 dneh od vročitve odločbe.
23. člen
(1) V primerih prenehanja koncesijskega razmerja je koncesionar dolžan opravljati dela in naloge v skladu s sklenjeno pogodbo do izbire novega koncesionarja, vendar največ
6 mesecev.
(2) Koncesionar je po prenehanju koncesijskega razmerja
dolžan v skladu s predpisi in koncesijsko pogodbo dokončati
dela in naloge v zvezi z oskrbo živali, ki jih je sprejel v času
trajanja razmerja, pri čemer je upravičen do plačila navedenih
storitev v skladu s cenikom tudi po prenehanju koncesijskega
razmerja, razen če je s koncesijsko pogodbo drugače določeno.
X. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2021
Postojna, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

18. člen
Predstavnik občine v svetu zavetišča je dolžan občini
poročati o sklepih sej sveta zavetišča.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
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3575.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o vplivu lokacije stanovanja na višino
neprofitne najemnine

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL,
57/08, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF,
27/17, 59/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21,
153/21), Uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin (Uradni list RS,
št. 153/21), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 20. redni seji dne
10. 11. 2021 sprejel
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ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka
o vplivu lokacije stanovanja na višino
neprofitne najemnine
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine (Uradni list RS, št. 54/05 in 106/11).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2021
Postojna, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

3576.

Pravilnik o načinih zavarovanja
in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika
do Občine Postojna

Na podlagi 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13,
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 –
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718,
71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 –
ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 203/20 – ZIUPOPDVE,
174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), Navodila o načinih
zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do
države oziroma občine (Uradni list RS, št. 99/01, 110/04 in
123/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10 in
46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 20. redni seji dne
10. 11. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga
plačila dolga dolžnika do Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so podrobneje določeni načini zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga, obročnega
plačila dolga ali spremembe dinamike plačila dolga dolžnika
do Občine Postojna (v nadaljnjem besedilu: dolg), za odlog,
obročno plačilo ali spremembo plačila katerega s prošnjo
zaprosi dolžnik, kot tudi odplačilna doba, minimalna višina
mesečnega obroka in način sklenitve aneksa oziroma sporazuma, v katerem se definirajo novi pogoji dolžniško-upniškega razmerja.
2. člen
Dolžnik lahko zaprosi za odlog plačila dolga, obročno
plačilo dolga ali spremembo dinamike plačila dolga kadarkoli v
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času trajanja dolžniško-upniškega razmerja z Občino Postojna
(v nadaljnjem besedilu: razmerje).
II. ODPLAČILNA DOBA TER MINIMALNA VIŠINA
MESEČNEGA OBROKA
3. člen
Obročno plačilo dolga se odobri:
– za dolg v višini do vključno 1.000,00 EUR: v največ
12 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 1.000,00 EUR ter do vključno
1.500,00 EUR: v največ 18 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 1.500,00 EUR ter do vključno
2.000,00 EUR: v največ 24 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 2.000,00 EUR ter do vključno
3.000,00 EUR: v največ 30 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 3.000,00 EUR ter do vključno
5.000,00 EUR: v največ 36 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 5.000,00 EUR ter do vključno
10.000,00 EUR: v največ 42 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 10.000,00 EUR ter do vključno
15.000,00 EUR: v največ 48 mesečnih obrokih,
– za dolg v višini nad 15.000,00 EUR ter do vključno
20.000,00 EUR: v največ 54 mesečnih obrokih,
– za dolg nad 20.000,00 EUR: v največ 60 mesečnih
obrokih.
Določbe prejšnjega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo tudi za primer odobritve odloga plačila dolga in
spremembe dinamike plačila dolga.
4. člen
Znesek posameznega mesečnega obroka ne more biti
nižji od 50,00 EUR.
III. ZAVAROVANJE
5. člen
Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga:
– s poroštvom pravnih ali fizičnih oseb,
– z zastavo premoženja (premičnine, nepremičnine, vrednostni papirji, kapitalske naložbe ipd.),
– z zavarovanjem dolga pri zavarovalnici ter vinkulacijo
zavarovalne police v korist občine, ali
– z bančno garancijo, izdano v korist občine.
IV. OBRESTOVANJE
6. člen
Za čas, ko je odobren odlog plačila dolga, obročno plačilo
dolga ali sprememba dinamike plačila dolga, se dolžniku zaračunajo obresti po obrestni meri v višini 5 % letno.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se ne uporablja
za odlog plačila in obročno plačilo tistega dolga, za obrestovanje katerega je ob sklenitvi razmerja že bila opredeljena
obrestna mera, ki je višja od 5 % letno.
V. SKLENITEV ANEKSA OZIROMA SPORAZUMA
7. člen
Aneks oziroma sporazum, v katerem se definirajo novi pogoji dolžniško-upniškega razmerja, se lahko sklene tudi v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroški sklenitve
notarskega zapisa bremenijo dolžnika.
Če eden izmed obrokov ni plačan pravočasno, zapade v
takojšnje plačilo celotni dolg, katerega plačilo je bilo odloženo.

Uradni list Republike Slovenije
VI. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2021
Postojna, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

3577.

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

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – 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, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o
spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07,
53/10 in 46/18) je Občinski svet Občine Postojna na 20. redni
seji dne 10. 11. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih spodbud
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini
Postojna za obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik
o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja
podjetništva v Občini Postojna za obdobje 2015–2020 (Uradni
list RS, št. 67/15 in 64/21), v nadaljnjem besedilu: Pravilnik.
(2) S tem pravilnikom se spreminja naziv Pravilnika, tako
da se glasi:
»Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Postojna«.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
2. člen
V Pravilniku se drugi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika so
pomoči, ki se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(UL L 352 z dne 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo Komisije
(EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe
(EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti
in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 215 z
dne 7. 7. 2020), v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 1407/2013, in Zakonom o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04).«.
3. člen
(1) V Pravilniku se spremenijo 1., 2., 3. ter 4. točka 3. člena tako, da se glasijo:
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»– 1. »Podjetje« je subjekt, ki na trgu opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegov pravni status in način
financiranja.
– 2. »Mikro podjetje« je podjetje, ki izpolnjuje dve od
treh meril, in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem
letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo
700.000 eurov, in vrednost aktive ne presega 350.000 eurov.
– 3. »Majhno podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje
po prejšnji točki tega člena, in ki izpolnjuje dve od teh meril, in
sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega
50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 eurov, in
vrednost aktive ne presega 4.000.000 eurov.
– 4. »Srednje podjetje« je podjetje, ki ni mikro podjetje
po 2. točki ali majhno podjetje po 3. točki tega člena, in ki izpolnjuje dve od teh meril, in sicer: povprečno število delavcev
v poslovnem letu ne presega 250, čisti prihodki od prodaje ne
presegajo 40.000.000 eurov, in vrednost aktive ne presega
20.000.000 eurov.«.
(2) V Pravilniku se za 6. točko dodajo nove 7., 8., 9. ter
10. točka 3. člena tako, da se glasijo:
»7. »Pomoč oziroma finančna spodbuda« se dodeli v
obliki dotacije, za vsak posamezen ukrep, ki izpolnjuje merila
iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
8. »Upravičeni stroški« so nastali stroški, za katere se
lahko dodeljuje pomoč.
9. »Gospodarska dejavnost« je vsaka dejavnost, ki ponuja blago in storitve na trgu (tržna dejavnost).
10. »Obdobje upravičenosti« je obdobje, za katerega se
dodeljujejo razpisana sredstva.«.
4. člen
V Pravilniku se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so podjetja,
in sicer:
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro, majhna, srednja in velika podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13
– odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 –
ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) ter na trgu opravljajo
gospodarsko dejavnost,
– drugi poslovni subjekti, ki na trgu opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na njihov pravni status in način
financiranja,
ki imajo sedež v Občini Postojna ali ki imajo poslovanje organizirano na način, da bodisi sami, bodisi preko podružnice ali
poslovne enote opravljajo gospodarsko dejavnost na območju
Občine Postojna ali ki investirajo na območju Občine Postojna,
ter drugi subjekti v skladu s tem pravilnikom.
(2) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so, pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena ter ob smiselni uporabi
le-teh, tudi fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti podjetja
oziroma so pri pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis
podjetja v sodni register in zahtevi priložile vse predpisane
dokumente za ustanovitev podjetja.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, so
za posamezne ukrepe po tem pravilniku lahko upravičeni prejemniki tudi drugi, če je to pri posameznem ukrepu posebej navedeno v tem pravilniku oziroma v objavljenem javnem razpisu.«.
5. člen
V Pravilniku se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja:
– iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
(Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije,
UL C 202 z dne 7. 6. 2016, spremenjena s Sklepom Sveta
(EU) 2019/1255 z dne 18. julija 2019 o spremembi Protokola
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št. 5 o Statutu Evropske investicijske banke, UL L 196 z dne
24. 7. 2019, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Pogodba o delovanju
Evropske unije);
– iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v
naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce;
– ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine
Postojna ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je
Občina Postojna;
– ki nimajo plačanih vseh obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ter nimajo poravnanih obveznosti do delavcev
(redno izplačilo plač in socialnih prispevkov);
– ki so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so v težavah v skladu s Smernicami o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah
(UL C 249/1, 31. 7. 2014) in z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
(Uradni list RS, št. 5/17);
– ki so že prejeli pomoč po tem pravilniku in sredstev
niso koristili namensko ali niso izpolnili obveznosti iz pogodbe
o dodelitvi sredstev;
– ki so že koristili državno pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa
Evropske Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.«.
6. člen
V Pravilniku se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) V posameznem obdobju upravičenosti se pomoč za
isti namen dodeljuje le enkrat.
(2) Isti upravičeni stroški v posameznem obdobju upravičenosti se iz državnega proračuna ali iz drugih virov javnih
sredstev ali iz mednarodnih virov v nobenih okoliščinah ne
financirajo dvakrat.
(3) Upravičenci morajo k vlogi predložiti tudi:
– seznam podjetij, s katerimi so lastniško povezani, ter
podatke o združitvi oziroma razdelitvi podjetij, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z
njimi povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi stroškov, vezano na določilo drugega
odstavka 6. člena.
(4) Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati
izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo,
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, ter o kandidaturi za de
minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis
pomoči;
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške;
– da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega
proračuna ali iz drugih virov javnih sredstev ali iz mednarodnih
virov.«.
7. člen
(1) V Pravilniku se prvi odstavek 10. člena dopolni tako,
da se za 10. točko doda 11. točka tako, da se glasi:
»11. Spodbujanje poslovanja podjetij v posebnih okoliščinah.«.
(2) V Pravilniku se spremeni drugi odstavek 10. člena
tako, da se glasi:
»Za vse ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena skupaj
se v vsakoletnem proračunu občine predvidi posebna proračunska postavka.«.
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8. člen
V Pravilniku se za 52. členom doda novo podpoglavje
tako, da se glasi:
»11. Spodbujanje poslovanja podjetij v posebnih okoliščinah«,
ter se k temu podpoglavju dodajo naslednji novi členi, ki
se glasijo:
»53. člen
(1) Namen pomoči je dodeljevanje finančnih sredstev
oziroma pomoči za blaženje posledic nastalih zaradi izvajanja
projekta obnove ali izgradnje gospodarske javne infrastrukture
oziroma drugih posebnih okoliščin, v katerih poslujejo podjetja,
na območju Občine Postojna, ki se odražajo v nezmožnosti
poslovanja oziroma v bistveno zmanjšanem obsegu poslovanja
podjetij.
(2) Predmet pomoči je sofinanciranje stroškov iz 54. člena, ki upravičencu nastanejo v obdobju upravičenosti.
54. člen
Upravičeni stroški po tem ukrepu so lahko samo naslednji
stroški:
– stroški dela stalno zaposlenih delavcev,
– plačani prispevki za socialno varnost samozaposlenih,
– fiksni deli obratovalnih stroškov (omrežnina, priključnina),
– stroški odvoza odpadkov,
– stroški najemnin ter uporabnin,
– stroški financiranja (obresti),
– stroški bančnih provizij,
– stroški zavarovanj,
– stroški varovanja in
– NUSZ,
ki so vezani na poslovanje oziroma opravljanje gospodarske
dejavnosti upravičenca na območju izvajanja projekta obnove
ali izgradnje gospodarske javne infrastrukture oziroma drugih
posebnih okoliščin, v katerih posluje podjetje.
55. člen
Upravičenci so poslovni subjekti iz prvega odstavka
4. člena tega pravilnika:
(a) ki imajo poslovanje organizirano na način, da bodisi
sami, bodisi preko podružnice ali poslovne enote opravljajo
gospodarsko dejavnost na območju izvajanja projekta obnove
ali izgradnje gospodarske javne infrastrukture oziroma drugih
posebnih okoliščin, v katerih poslujejo in
(b) zaradi izvajanja projekta obnove ali izgradnje gospodarske javne infrastrukture oziroma drugih posebnih okoliščin,
v katerih poslujejo, ne morejo poslovati oziroma poslujejo v
bistveno zmanjšanem obsegu.
56. člen
(1) Skupna višina razpisanih sredstev, skupna višina dodeljenih sredstev, kot tudi ostali pogoji dodeljevanja sredstev
po tem ukrepu, se določijo z javnim razpisom.
(2) Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.«.
9. člen
Obstoječi 53. 54., 55., 56. ter 57. člen Pravilnika se preštevilčijo tako, da 53. člen postane 57. člen, 54. člen postane
58. člen, 55. člen postane 59. člen, 56. člen postane 60. člen
ter 57. člen postane 61. člen.
10. člen
V Pravilniku se 57. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo na
podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega
v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine
Postojna ter v občinskem glasilu, skladno s pogoji in po postopku, določenimi v tem pravilniku in v javnem razpisu, na podlagi
rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev.
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Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem
pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali posamezne
ukrepe, določene v tem pravilniku.
(3) Ukrep že objavljenega javnega razpisa se lahko do
njegovega zaprtja kadarkoli razveljavi, zaradi spremenjenih
okoliščin, katerih ni bilo mogoče vnaprej predvideti.«.
11. člen
V Pravilniku se dodata četrti ter peti odstavek 59. člena
tako, da se glasita:
»(4) Upravičenost in pravilnost porabe dodeljenih sredstev pomoči po tem pravilniku preverja občinska uprava na
način obveznega poročanja in po potrebi tudi preverjanja pri
upravičencu na kraju samem.
(5) Občina Postojna si pridržuje pravico do naknadnega
nadzora nad upravičenostjo do pridobitve sredstev po posameznih ukrepih po tem pravilniku.«.
III. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2015
Postojna, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

3578.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Center v Postojni (del EUP PO-104)

Na podlagi 119. in 123. člena v povezavi s 110. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) – v nadalj.: ZUreP-2 ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 9. 11.
2021 sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega
podrobnega prostorskega načrta Center
v Postojni (del EUP PO-104)
1. Predmet sklepa in potrditev izhodišč za pripravo
OPPN
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Center v Postojni (del EUP PO-104) – v nadalj.: SD OPPN in
se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPPN, ki jih je izdelalo
podjetje V prostoru d.o.o. iz Ilirske Bistrice, pod št. projekta
21/PA-018-pi, september 2021.
2. Območje OPPN in predmet načrtovanja
Območje SD OPPN Center se skladno z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13,
58/13, 17/14 – DPN Poček, 15/15, 27/16, 9/17, 75/17 – odl.
US, 27/18, 48/18, 3/19; v nadaljevanju Odlok o OPN) nahaja v
delu območja enote urejanja prostora (EUP) z oznako PO-104.
EUP PO-104 se v skladu z Odlokom o OPN ureja z Odlokom o
Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni
(Uradni list RS, št. 5/08, 61/09; – v nadaljevanju OPPN Center).
OPPN Center svoje območje obdelave funkcionalno deli na
ureditvene enote. Ena od ureditvenih enot je tudi območje z
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oznako AP – Območje avtobusnega postajališča, katere del je
predmet obdelave teh SD OPPN Center.
Območje SD OPPN Center obsega zemljišča s parc.
št. 744/5, 744/6, 744/7, 744/8 in 744/9 – del, vse k.o. Postojna
(2490). Meja OPPN se v času priprave lahko spremeni.
Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni, obravnavane s temi izhodišči (SD OPPN Center) pripravlja Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna na pobudo podjetja INTECH GRADNJE, gradbeništvo in inženiring d.o.o., Unec 21, 1381 Rakek.
Osnovni namen SD OPPN Center je sprememba lokacijskih pogojev za del ureditvene enote AP – Območje avtobusnega postajališča, kjer se načrtuje naslednje glavne prostorske
ureditve:
– novogradnja stanovanjsko-poslovne stavbe in preureditev (zmanjšanje) avtobusne postaje,
– rušitev obstoječe stavbe avtobusne postaje,
– ureditev prometnih površin,
– ureditev površin za mirujoči promet od tega najmanj
26 parkirnih mest v javni rabi, preostala za potrebe stanovanjsko-poslovne stavbe ter
– ureditev priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev in seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev
pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUReP-2
in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in
dokumenti, ki jih zagotovi investitor:
– idejna zasnova umestitve objektov v prostor,
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
– izhodišča za pripravo OPPN,
– elaborat ekonomike.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPPN izkazala
potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le-te
pripravile tekom postopka. Strokovne podlage iz svojih pristojnosti
in področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora.
4. Vrsta postopka
Skladno z določili 123. člena ZUreP-2 se spremembe in
dopolnitve prostorskega izvedbena akta pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in
sprejetje, razen če ta zakon ne določa drugače. Pravna podlaga za pripravo in sprejem SD OPPN je 119. člen ZUreP2
ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in
sprejetja OPN.
5. Roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala skladno z roki, ki so določeni
v veljavni prostorski zakonodaji. Zapisani roki so okvirni in se
lahko spremenijo zaradi zahtev posameznih nosilcev urejanja
prostora in drugih udeležencev v postopku priprave OPPN ter
zaradi morebitnega postopka celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO).
Postopek

Okvirni rok

Izhodišča
Izdelava predloga izhodišč, javna
objava
Objava Sklepa o pripravi OPPN,
odločba MOP o obvezi izdelave
CPVO
Osnutek OPPN
Izdelava osnutka, pridobivanje prvih
mnenj NUP
Dopolnjen osnutek OPPN
Javna razgrnitev in javna obravnava
Predlog, pridobitev mnenj NUP
Usklajen predlog
Sprejem in objava

oktober 2021
november–december
2021
februar 2022
april 2022
junij 2022
avgust 2022
oktober 2022
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Izvedba priprave SD OPPN Center bo v skladu z roki, ki
jih za sprejemanje občinskih prostorskih izvedbenih aktov določa ZUreP-2, trajala približno 12 mesecev. V primeru obveznosti
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadalj.: CPVO)
se aktivnosti ustrezno zamaknejo zaradi postopka CPVO in
izdelave okoljskega poročila.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova
cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, 6000
Koper,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper,
– Valtel, d.o.o., Boletina 4, 3232 Ponikva,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Načrt vključevanja javnosti
Javnost se v postopek vključuje skladno s 112. členom
ZUreP-2.
Dopolnjen osnutek OPPN se javno objavi ter javno razgrne. Med javno razgrnitvijo bo Občina Postojna zagotovila
tudi javno obravnavo razgrnjenega gradiva. Javnosti se na
objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoči dajanje predlogov in
pripomb v roku, ki ni krajši od 30 dni.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani
Občine Postojna.
Št. 3505-8/2021
Postojna, dne 9. novembra 2021

Uradni list Republike Slovenije
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 98. člena
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je
Občinski svet Občine Prebold na 25. redni seji dne 21. 10.
2021 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2021
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

72

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič
73

PREBOLD
3579.

74

Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno

II.
40

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
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 tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračun
leta 2021
4.943.554
4.383.941
3.680.609
3.190.039
444.770
45.700
100
703.332
540.529
6.000
7.000
27.802
112.000
200.000
0
0
200.000
0
0
0
359.614
290.361
69.252
5.659.256
1.382.233
298.813

Uradni list Republike Slovenije
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

49.215
931.055
9.000
94.151
2.019.359
217.700
1.204.725
151.046
445.888
0
2.133.041
2.133.041
124.893
54.250
70.643
–715.971

0
0
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občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med
podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog
neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen

0

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)

0

–347.443
368.528
715.971

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 35 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

347.596
347.596

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

0

600.000
600.000
231.472
231.472

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

7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora
predhodno potrditi občinski svet.
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini
47.850,58 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja 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 lahko zadolži do
višine 600.000,00 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Prebold, v letu 2021 je 0 EUR.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v
letu 2021 ne smejo zadolževati.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se v letu 2021 ne smejo zadolžiti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2022)
V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2021
Prebold, dne 21. oktobra 2021
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

Uradni list Republike Slovenije
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3580.

Sklep o odobritvi povečanja števila otrok
v homogenih oddelkih prvega in drugega
starostnega obdobja v Vrtcu Sonček

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici na 29. redni seji dne 27. 10. 2021 sprejel

SKLEP
1. člen
S 1. septembrom 2021 se v Vrtcu Sonček, glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini, odobri
povečanje števila otrok v homogenih oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, za največ 2 otroka, in sicer:
– v skupinah I., II. in III., kjer je zakonski normativ najmanj
9 in največ 12 otrok, na skupaj 14 otrok in
– v skupini IV., kjer je zakonski normativ najmanj 14 in
največ 17 otrok, na skupaj 19 otrok.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-0005/2021-003
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. oktobra 2021
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana

ŠTORE
3581.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore
za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 –
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021,
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US,
203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP)
in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14
in 23/18) je Občinski svet Občine Štore na 16. redni seji dne
10. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Štore
za leto 2021
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2021 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

Stran

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.033.422

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

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
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:
v eurih

4.661.992
3.435.589
3.040.277
2.693.042
269.975
76.660
600
395.312
305.170
2.540
11.900
12.802
62.900
897.926
576.900
0
321.026
2.276
2.276
0
326.201
265.635
60.566
0
0
5.836.885
1.438.412
399.039
62.376
921.997
9.600
45.400
1.213.583
0
965.335
96.868
151.380

10581

414 Tekoči transferi v tujino
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

181 / 19. 11. 2021 /

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

3.033.422
151.468
151.468
0
–1.174.893

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih 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

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.260.000

50 ZADOLŽEVANJE

1.260.000

500 Domače zadolževanje

1.260.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

106.056

55 ODPLAČILA DOLGA

106.056

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali +
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

106.056

–20.949
1.153.944
1.174.893
22.059

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Stran

10582 /

Št.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi in podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred
požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,
2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.
Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek,
izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski
postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za
leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru
področja proračunske porabe, odloča župan. Župan ni pristojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja.
Med izvrševanjem proračuna Občine Štore se lahko odpre nov podkonto oziroma poveča obseg sredstev na podkontu
za izdatke, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med podkonti v okviru iste proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti
odloča predstojnik neposrednega uporabnika. Župan oziroma
v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu, lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov
v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti
projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v
30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini
26.400 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 400 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do
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Št.

višine 3.214.563 EUR. Zadolžitev je namenjena za investicijo
»Športna dvorana« in investicijo »Ureditev knjižnice in občinskih poslovnih prostorov«.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 %
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna
Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži
največ do višine odobrenih sredstev.
Občina v letu 2021 ne bo izdajala poroštev.
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14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2021-1
Štore, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno in posredno
prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 0 eur.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
v letu 2021 ne smejo izdajati poroštev.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje
z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2021 zadolži do višine 0 EUR.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(začasno financiranje v letu 2022)
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

Zp. št.
8

9

Cesta
912410

912420

Odsek

Začetek

3582.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore

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 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je
Občinski svet Občine Štore na 16. seji dne 10. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Štore (Uradni list RS, št. 101/09,
85/16 in 157/20), v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
V 4. členu se spremeni navedba skupne dolžine lokalnih
cest med naselji v Občini Štore in cest v Občini Štore in naselji
v sosednjih občinah: 27.934 m.
3. člen
V 6. členu Odloka se izbriše:

Potek

Konec

Dolž
v (m)

C 412010

RIBIŠKI DOM

Z HŠ 2

163

912411 C 412010

RIBIŠKI DOM

Z HŠ 2

163

C 412010

DEPONIJA STAREGA ŽELEZA

Z DEPONI

489

912421 C 412010

DEPONIJA STAREGA ŽELEZA

Z DEPONI

489

Spremeni se navedba skupne dolžine javnih poti v naselju
Štore: 5.003 m.
4. člen
V 7. členu se spremeni navedba skupne dolžine Javne
poti (JP) v naseljih in med naselji: 41.176 m.
5. 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

Namen
uporabe

Dolžina v sos.
občinah (m)

vsa vozila

vsa vozila

pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162–3/2021–330 (509) z dne 9. 7. 2021.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 371-0047/2021-2
Štore, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

Stran

10584 /
3583.

Št.
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20) in 16. člena Statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občinski
svet Občine Štore na 16. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini s parc. št. 1154/1, k.o. 1082 Teharje.
2. člen
Navedeni nepremičnini se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena odvzame z ugotovitveno odločbo, ki jo
na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2018-85
Štore, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

TIŠINA
3584.

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne občinske
gospodarske javne službe 24-urne pogrebne
dežurne službe v Občini Tišina

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 32. 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), določb Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 4. in
12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina
(Uradni list RS, št. 69/17, 2/18), 5. člena Odloka o pokopališkem
redu v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 32/18) in 16. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine
Tišina na 20. redni seji dne 9. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe
v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določi
predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske gospodarske
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javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Tišine (v nadaljevanju:
občina).
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom se določijo:
– predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja
do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v
nadaljevanju tudi: koncesionar),
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe,
– vrsta in obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– način podelitve koncesije,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe (prenos koncesije, višja sila, odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih, začasen prevzem …).
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna
pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do
hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega
zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov
izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne
določa drugače.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
3. člen
(območje izvajanja javne službe)
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost
izvaja na območju celotne Občine Tišina.
4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)
(1) Uporabniki na celotnem območju občine, imajo pravico
do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski
način pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in
pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v
primerih, določenih z zakonom ali na njegovi podlagi sprejetimi
predpisi.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesionirane javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba,
če zakon ne določa drugače.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne
službe so:
– da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti in
ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt,
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– da ima zaposleni najmanj dve osebi,
– da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporablja izključno v te namene,
– da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika,
– da ima najmanj eno transportno krsto,
– da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki,
– ravnati mora v skladu s pokopališkim redom in drugimi
predpisi občine.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
6. člen
(javno pooblastilo)
Podelitev javnega pooblastila koncesionarju na podlagi
tega odloka ni predvideno.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno
in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
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XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javnih služb v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
(3) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe,
mora koncesionar opravljati javno službo do izbora novega
koncesionarja, vendar ne več kot eno leto po prenehanju koncesijske pogodbe.
16. člen

VII. OBSEG MONOPOLA

(odkup koncesije)

8. člen
(obseg monopola)
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz
prvega člena tega se podeli enemu koncesionarju.
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za
izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju občine.

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne
službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa
v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je
koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javnih služb.
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v
koncesijski pogodbi.

VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
9. člen
(začetek koncesije)
Koncesijsko razmerje se začne s sklenitvijo koncesijske
pogodbe.
10. člen
(trajanje koncesije)
Koncesija se podeli za obdobje deset let.
IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
11. člen
(viri financiranja javne službe)
Stroške izvajanja javne službe poravna naročnik pogreba.
X. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
12. člen
(koncesijska dajatev)
Plačilo koncesionarja koncedentu za izvajanje javne službe na podlagi tega odloka ni predvideno.
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in javne službe izvaja
občinska uprava in organ Medobčinske inšpekcije in redarstva.

17. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne
glede na določila koncesijske pogodbe:
– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za
to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba,
– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno,
kar povzroča motnje v izvajanju dejavnosti,
– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in
navodili koncedenta,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov
in določil koncesijske pogodbe,
– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha
obstajati.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in
pete alineje prvega odstavka tega člena.
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb.
18. člen
(prevzem javne službe v režijo)
(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski
pogodbi.
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XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
19. člen
(javni razpis)
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega
razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.
20. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih
javnih služb ter javno-zasebnega partnerstva in ob smiselni
uporabi Zakona o javnem naročanju.
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.
21. člen

Uradni list Republike Slovenije
konom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi
razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s
soglasjem koncesionarja.
2. Višja sila
26. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih
zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov,
ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v
nepredvidljivih okoliščinah. Razmerje v zvezi z načinom izvajanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah, se podrobneje
opredeli s koncesijsko pogodbo.
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

(vsebina javnega razpisa)

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 5. členu tega odloka.

27. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo,
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

22. člen
(postopek izbire koncesionarja)
(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konkurenčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja
javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Za vodenje postopka javnega razpisa in oceno ponudb
imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo
predsednik in dva člana.
(3) O izbiri koncesionarja odloči koncedent, na način določen z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
XIV. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
23. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 22. člena tega odloka.
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati,
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.
XV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE
24. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan občine.
XVI. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
1. Prenos koncesije
25. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje
javne službe na drugo osebo samo v primerih določenih z za-

4. Začasen prevzem
28. člen
(začasen prevzem)
V kolikor koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja
pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe,
lahko njegovo izvajanje začasno, vendar največ 30 dni, zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug
način, določen v koncesijski pogodbi.
5. Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
29. člen
(vrsta odgovornosti)
Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine, če ni s koncesijsko pogodbo
dogovorjena drugačna odgovornost.
6. Zavarovanje odgovornosti za škodo
30. člen
(zavarovanje)
(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki
jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s
koncesijsko pogodbo.
XVII. KONČNA DOLOČBA
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0034/2021-1
Tišina, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

Uradni list Republike Slovenije
3585.

Sklep o višini nadomestila za izpad
proizvodnje in dohodka na zemljiščih,
ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih
za leto 2021

Na podlagi 15. člena Pravilnika o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem
območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 105/99) in 16. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je
Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 9. 11. 2021
sprejel

SKLEP
o višini nadomestila za izpad proizvodnje
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo
v vodovarstvenih pasovih za leto 2021
1. člen
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na
zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto
2021 znaša:
– za njive: 223,28 EUR/ha
– za travnike: 373,34 EUR/ha
2. člen
Obveznosti za izplačilo nadomestila, se pri občanih, ki
izkazujejo neplačane obveznosti do Občine Tišina pobotajo.
3. člen
Ta člen začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021.
Št. 007-0035/2021-1
Tišina, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

3586.

Sklep o višini nadomestila za izpad
proizvodnje in dohodka na zemljiščih,
ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih
za leto 2022

Na podlagi 15. člena Pravilnika o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem
območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 105/99) in 16. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je
Občinski svet Občine Tišina na 20. redni seji dne 9. 11. 2021
sprejel

SKLEP
o višini nadomestila za izpad proizvodnje
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo
v vodovarstvenih pasovih za leto 2022
1. člen
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na
zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto
2022 znaša:
– za njive: 227,97 EUR/ha
– za travnike: 381,19 EUR/ha.
2. člen
Obveznosti za izplačilo nadomestila, se pri občanih, ki
izkazujejo neplačane obveznosti do Občine Tišina pobotajo.
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3. člen
Ta člen začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.
Št. 007-0036/2021-1
Tišina, dne 10. novembra 2021
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

ŽALEC
3587.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Spremembe
in dopolnitve občinskega podrobnega
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Ferralit

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. in 289. členom
Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17)
in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in
23/17) je župan Občine Žalec dne 5. 11. 2021 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve
občinskega podrobnega prostorskega
načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Ferralit
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve
občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit (v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju
prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju
ZUreP-2), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20; v nadaljevanju OPN), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
– Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit (Uradni
list RS, št. 94/09, 24/14; v nadaljevanju OPPN), ter vsi ostali
relevantni zakoni in podzakonski predpisi.
Priprava izhodišč za OPPN ni potrebna, saj gre za območje gospodarske cone (IG) z oznako enote urejanja prostora
(EUP) ŽA-1/8 za katero OPN opredeljuje urejanje skladno z
veljavnimi izvedbenimi prostorskimi akti. Izhodišča oziroma
usmeritve za pripravo OPPN so tako dovolj natančno podane
že v uvodoma navedenih prostorskih planih.
2. člen
(Ocena stanja in razlogi)
OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot del območja znotraj podenote urejanja prostora (EUP) ŽA-1/8 s podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone (IG).
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo potrebe in želje
investitorja po izgradnji dodatnih parkirnih površin za osebna
vozila zaposlenih, prestavitev dovoznega cestnega priključka na zbirno mestno cesto zaradi izvedene rekonstrukcije le
te ter manjša razširitev meje veljavnega OPPN (v površini
ca. 280 m2).
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
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OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje in predmet OPPN)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča (ali njihov
del) naslednjih parc. št.: 1293/7, 1299/6, 1302/6, 1302/27,
1302/14, 1306/1, 1306/4, 1306/5, vse k.o. 996 Žalec.
Ureditveno območje se glede na potrebne ureditve ter
zahteve posameznih nosilcev urejanja prostora lahko tudi
zmanjša oziroma poveča. Površina ureditvenega območja
OPPN meri ca. 0,41 ha.
Predmet OPPN je:
– Umestitev dodatnih parkirnih površin za osebna vozila
zaposlenih;
– Prestavitev dovoznega cestnega priključka na zbirno
mestno cesto;
– Manjša razširitev meje veljavnega OPPN (v skupni
površini ca. 280 m2);
– Sprememba pogojev za urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje objekta št. 6 (s poslovno, proizvodno in skladiščno
namembnostjo);
– Ostale preureditve oziroma prilagoditve prometnih in
zelenih površin ter tangirane gospodarske infrastrukture.
4. člen
(Način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, razvojnih
potreb pobudnika in smernic tangiranih nosilcev urejanja prostora. Izdelati je potrebno tudi geodetski posnetek obravnavanega območja.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje.
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati tudi DGD projektno dokumentacijo za ureditev parkirišča
»Omco Metals Slovenia d.o.o.« (izdelal Savinjaprojekt d.o.o.,
št. 38/2019, november 2020) in druge predhodno izdelane
strokovne podlage ter eventualna druga gradiva s področja
prostorskega razvoja, varstva kulturne dediščine, varstva okolja
in ohranjanja narave.
Izdelati je potrebno tudi Elaborat ekonomike, ki bo osnova
za pripravo programa opremljanja zemljišč.
5. člen
(Postopek in roki za pripravo OPPN)
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je
predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov
(skladno s 123. členom ZUreP-2).
Okvirni roki za pripravo OPPN:
– Sprejetje sklepa o pripravi OPPN,
– Občina pošlje vlogo in sprejeti sklep o pripravi OPPN na
MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja za dodelitev
identifikacijske številke prostorskega akta in v javno objavo
sklepa (15 dni),
– Občina objavi sklep o pripravi OPPN z gradivom na
svoji spletni strani in pozove državne nosilce urejanja prostora
(NUP) za podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov
OPPN na okolje in pridobi njihova mnenja (45 dni),
– Občina pošlje vlogo skupaj z vsemi prejetimi mnenji
NUP-ov (glede verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na
okolje) na MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, za pridobitev odločbe glede izvedbe
postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju
CPVO) na podlagi 40. člena ZVO-1 (35 dni),
– Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev
le teh (35 dni),
– Priprava osnutka OPPN (20 dni),
– Izdelava okoljskega poročila (v nadaljevanju OP); v
kolikor bo potreben postopek CPVO, (30 dni),
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– Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv
NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev prvih
mnenj (30 dni),
– Pridobitev mnenj državnih NUP, ki sodelujejo v postopku
CPVO in mnenja MOP glede ustreznosti OP (v primeru potrebe; 30 dni),
– Dopolnitev osnutka OPPN (in OP v primeru potrebe)
(20 dni),
– Priprava elaborata ekonomike – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka
OPPN (in OP v primeru potrebe) v Uradnem listu RS, na spletni
strani občine in na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec ter
izvedba javne razgrnitve (45 dni),
– Priprava odgovorov na pripombe in zavzetje stališča
župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz
javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev
predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
– Izdelava predloga OPPN (20 dni),
– Objava predloga OPPN (in OP v primeru potrebe) na
spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za podajo mnenja k predlogu
OPPN, pridobitev drugih mnenj (35 dni),
– Občina v primeru postopka CPVO pozove državne
NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, da podajo mnenja glede
opredelitve do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje
(35 dni),
– Občina v primeru postopka CPVO pošlje vlogo skupaj
z vsemi prejetimi mnenji državnih NUP (glede opredelitve do
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje) na MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
za pridobitev odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN
na okolje (35 dni),
– Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta
druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike – II. faza
(10 dni),
– Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na
OS (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na
svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka
uveljavitve odloka o OPPN).
Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih
razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki
sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci,
ki sodelujejo pri pripravi OPPN)
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku
priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe) so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe glede potrebnosti
izvedbe postopka CPVO),
2. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v postopku pridobivanja mnenja
o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
4. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
(v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na okolje),
5. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska
cesta 13, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
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6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje),
7. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
(v postopku pridobivanja mnenja o verjetnosti pomembnejših
vplivov plana na okolje in v postopku plana),
8. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
9. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za investicije v
železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
10. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
11. Eles d.d. Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
12. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
13. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
14. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
15. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001
Ljubljana,
16. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
17. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana,
18. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul.
Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
19. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec,
20. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave plana
izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik: – Omco Metals Slovenia d.o.o.,
Cesta Žalskega tabora 10, 3310 Žalec;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in
gospodarstvo;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
7. člen
(Načrt vključevanja javnosti)
Dopolnjeni osnutek (v primeru postopka CPVO tudi OP)
se objavi in javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem času bo
javnosti omogočeno podajanje pripomb in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s krajem in časom
javne razgrnitve gradiva in javne obravnave, načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko
objave sklepa o javni razgrnitvi. Slednji se objavi v Uradnem
listu RS, na oglasni deski MS Žalec in na Občini Žalec ter na
spletni strani Občine Žalec. Razgrnjeno gradivo bo objavljeno
na spletni strani Občine Žalec.
Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve se objavi na spletni strani Občine Žalec, z njimi, pa se tudi
osebno seznani predlagatelje pripomb (v kolikor bodo podali
svoj naslov).
8. člen
(Obveznosti pobudnika in naročnika)
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN
(vključno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami in OP v
okviru postopka CPVO, v kolikor bo le ta potreben) bo financiral
pobudnik in naročnik sam.
9. člen
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora
in zastopanje v postopkih)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj
nosilcev urejanja prostora ter zastopanje v postopku, ki se vodi
na podlagi 40. člena Zakona o varstvu okolja, lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame tudi načrtovalec OPPN.
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10. člen
(Veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani
Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0017/2021
Žalec, dne 5. novembra 2021
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

KRŠKO
3588.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2021 / III.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A
in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE)
ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 18. 11. 2021, sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2021 / III.
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 (Uradni
list RS, št. 1/20, 160/20 in 44/21) se prvi odstavek 2. člena
spremeni tako, da 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.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto

Naziv konta

1

2
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

I.

70

71

Rebalans
proračuna
2021
3
45.809.332
36.481.747
22.320.459
18.450.379
3.259.000
609.050
2.030
14.161.288
3.244.918
24.000
67.200
99.286
10.725.885
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72

73
74

78

II.
40

41

42
43

III.
III/1.
III/2.
B.
IV.

V.

VI.
C.
VII.
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KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE (730)
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in drugih držav
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH
DRŽAV
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih
institucij in iz drugih držav
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
Primarni presežek (primanjkljaj)
Tekoči presežek (primanjkljaj)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

Uradni list Republike Slovenije
2.539.022
15.700
1.050
2.522.272
1.500
1.500
6.787.062
5.408.683
1.378.379
0
0
46.766.420

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
1.IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.273.457
4.541.836
20.778.468
20.778.468
904.779
290.487
614.292
–957.088
–889.988
11.398.575

4.737.972
«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-217/2021-O802
Krško, dne 18. novembra 2021
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko

351.850
6.455.336
87.100
453.894

8.824.209

–787.711
169.618
957.088

2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2021
sta sestavni del tega odloka.

9.599.487
2.251.307

15.483.686
844.184

1.830.382
1.830.382

LAŠKO
3589.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2021

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 – upb1, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 21. člena Statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 7. dopisni seji dne 19. 11. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o rebalansu
proračuna Občine Laško za leto 2021
1. člen
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško (Uradni list
RS, št. 90/21) se spremeni tako, da se doda 11.a člen, ki se
glasi:
»11.a člen

0
0
0
241
0
241
–241
2.000.000
2.000.000

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2021 zadolži do višine 2.500.000,00 EUR.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2019
Laško, dne 19. novembra 2021
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
3590.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom
74. 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15) se v
3. členu v prvem odstavku besedilo »spletni strani ministrstva«
nadomesti z besedilom »osrednjem spletnem mestu državne
uprave«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) VVO, notranja območja in območja zajetij ter njihove
geografske meje so prikazani na digitalnem podatkovnem sloju
za raven merila 1:5.000 v državnem koordinatnem sistemu,
ki so del vodnega katastra. Podatkovni sloj vključuje zlasti
naslednje podatke:
– identifikacijsko številko VVO, notranjih območij in območij zajetij,
– šifro posameznega notranjega območja in območja
zajetja ter oznako in ime posameznega notranjega območja in
območja zajetja,
– površino VVO, notranjih območij in območij zajetij,
– datum določitve oziroma uveljavitve VVO, notranjih
območij in območij zajetij ter
– opombe.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek se črtata.
2. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe sta
na notranjih območjih dovoljeni sprememba namembnosti
in rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in
se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če sprememba
namembnosti ali rekonstrukcija stavbe ne pomeni povečanja
tveganja za onesnaženje vodnega telesa, če je zagotovljena priključitev na javno kanalizacijo in se hkrati ne poveča
zmogljivosti kanalizacijskega priključka na obstoječo javno
kanalizacijo ter če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi
se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.«.
3. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na
podobmočjih ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom
dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če je zagotovljeno
odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo
snovi pri odvajanju odpadnih voda.«.
V sedmem odstavku se v:
– 4. točki besedilo »konjeniškega centra za rekreativno
jahanje« nadomesti z besedilom »konjeniškega centra za rekreativno jahanje – vzhod«;
– 7. točki pika na koncu druge alineje nadomesti s podpičjem in doda nova, 8. točka, ki se glasi:
»8. na območju konjeniškega centra za rekreativno jahanje – zahod je na parcelah iz priloge 5 te uredbe dovoljena
gradnja objektov, če:
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a) je k projektnim rešitvam priložena analiza tveganja za
onesnaženje, v kateri so celovito obravnavani vsi načrtovani
objekti in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na
vodni režim ter na stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti
pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje
onesnaženja zaradi teh posegov sprejemljivo,
b) skupna obremenitev območja konjeniškega centra za
rekreativno jahanje – zahod ne sme presegati 25 glav velike
živine,
c) gre za gradnjo:
– brez podzemnih etaž zunaj 40-metrskega priobalnega
pasu,
– ene stavbe za rejo športnih konj z zmogljivostjo največ
25 glav velike živine,
– enega skladišča za živinska gnojila, pri čemer morata
njegova zmogljivost in izvedba ustrezati zahtevam iz predpisa,
ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
– enega skladišča za krmo in spravilo delovnih strojev, namenjenih vzdrževanju objektov konjeniškega centra do največ
350 m2 bruto tlorisne površine, in
– enega sprehajalnega kroga za konje,
č) se pri gradnji objektov:
– uporabljajo materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo
nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s predpisi,
ki urejajo pitno vodo,
– posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih
plasti tal zaradi gradnje izvajajo tako, da so prizadete čim
manjše površine,
– glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila upoštevajo zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem
odpadkov, in
d) so v primeru nesreče v času gradnje in uporabe teh
objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi skozi tla ali iz površinskih voda
v podzemno vodo ali zajetje.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov, osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena morajo
biti na območju Nacionalnega centra za spremljanje, načrtovanje in odziv na nesreče na območju Šentvid (v nadaljnjem
besedilu: NC Šentvid) na parcelah iz priloge 5, ki je sestavni
del te uredbe, izpolnjeni naslednji posebni pogoji:
a) k projektnim rešitvam je priložena analiza tveganja za
onesnaženje, v kateri so celovito obravnavani vsi načrtovani
objekti in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi posegov
na vodni režim in na stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje
onesnaženja zaradi teh posegov sprejemljivo,
b) dovoljena je gradnja največ osmih nestanovanjskih
stavb, namenjenih izključno za potrebe NC Šentvid, iz preglednice 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi
številkami: 1, 2, 8, 10 a, če gre za skladišča nenevarnih snovi,
13, če ne gre za znanstvenoraziskovalno delo, in 23, če gre
za stavbe za začasno nastanitev sil za zaščito, reševanje in
pomoč,
c) kletna etaža je v tlorisu pod enim objektom lahko
vkopana s končnim tlakom na globini do 3,5 m od raščenega
terena,
č) na parkiriščih je treba zagotoviti, da se padavinska
odpadna voda prek lovilnika olj odvaja v javno kanalizacijo,
d) na območju NC Šentvid mora biti po zgraditvi vseh
objektov najmanj 60 % površin zatravljenih,
e) vzpostavitev novih zatravljenih površin, kjer je omogočeno pronicanje padavinske vode skozi tla v vodonosnik,
f) pri gradnji se uporabljajo materiali in snovi, iz katerih
se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo
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lastnosti ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v
skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
g) posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih
plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
h) pri obremenjevanju tal z vnosom zemeljskega izkopa,
umetno pripravljene zemljine in polnila se pri gradnji upoštevajo
zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem
odpadkov,
i) v primeru nesreče so v času gradnje in uporabe teh
objektov izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje, izcejanje ali ponikanje snovi skozi tla ali iz površinskih voda
v podzemno vodo ali zajetje.«.
4. člen
V 13. členu se v prvem odstavku:
– na koncu 2. točke za vejico doda beseda »in«;
– v 3. točki na koncu prve alineje pred podpičjem dodata
vejica in besedilo »razen za arhive in stavbe za hrambo arhivskega gradiva«, tretja alineja pa spremeni tako, da se glasi:
»– 13, če gre za vrtec ali jasli;«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na
podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom,
ki niso območja iz prejšnjega člena, dovoljena gradnja in se
izda vodno soglasje, če:
1. je k projektnim rešitvam priložena analiza tveganja za
onesnaženje, v kateri so celovito obravnavani vsi načrtovani
objekti in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi posegov
na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti
pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje
onesnaženja zaradi teh posegov sprejemljivo,
2. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenega območja ter gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselij,
3. gre za gradnjo dveh nestanovanjskih stavb na parc.
št. 29/3, k. o. Nove Jarše, namenjenih lokalnemu prebivalstvu, z upravnimi prostori za potrebe lokalne skupnosti,
garažnimi prostori za parkiranje vozil in prostori za izvajanje
zdravstvene dejavnosti, če gre za ambulante, dispanzerje in
zdravstvene posvetovalnice, ter so izpolnjeni tudi naslednji
pogoji:
a) kletna etaža v tlorisu pod objekti ni vkopana za več kot
do 1,60 m pod raščenim terenom,
b) skupna površina tlorisa objektov in tlakovanih površin
na tej parceli ne sme biti večja od 2000 m2,
c) so na podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom na območju mestne četrti Jarše iz neprepustnih
površin vzpostavljene nove zatravljene površine, ki s pronicanjem padavin skozi tla omogočajo napajanje podzemne vode
najmanj v skupni površini povečanja površine tlorisa objekta in
tlakovanih površin,
č) na novih zatravljenih površinah se ne dopusti novogradnje,
d) uporabljajo se materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti
ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s
predpisi, ki urejajo pitno vodo,
e) posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih
plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
f) glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila se pri gradnji
upoštevajo zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z
vnašanjem odpadkov, ter
g) v primeru nesreče v času gradnje in uporabe teh objektov so izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje,
izcejanje ali ponikanje snovi skozi tla ali iz površinskih voda v
podzemno vodo ali zajetje.
(3) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na
podobmočju ožjega VVO s strogim vodovarstvenim režimom,
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ki niso območja iz prejšnjega člena, dovoljena gradnja in se
izda vodno soglasje, če:
1. je k projektnim rešitvam priložena analiza tveganja za
onesnaženje, v kateri so celovito obravnavani vsi načrtovani
objekti in je iz rezultatov te analize razvidno, da so zagotovljeni
zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi posegov
na vodni režim in stanje površinskih in podzemnih voda, zlasti
pa na kakovost in količino podzemne vode, ter da je tveganje
onesnaženja zaradi teh posegov sprejemljivo,
2. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenega območja ter gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselij,
3. gre za gradnjo ene nestanovanjske stavbe na parc.
št. 2/4, k. o. Nove Jarše, namenjene muzejem in knjižnicam,
če gre za arhiv in hrambo arhivskega gradiva, ter so izpolnjeni
tudi naslednji pogoji:
a) se dopusti gradnja ene nestanovanjske stavbe, ki nadomešča obstoječe objekte, na območju obstoječih nepropustnih površinah, v velikosti do največ 2.000 m2 bruto tlorisne
površine,
b) se dopusti novogradnja v največ štirih etažah, ki lahko
obsega klet, pritličje, nadstropje in mansardo,
c) globina kletne etaže se ne poveča glede na globino
kletne etaže obstoječega objekta,
č) se na parc. št. 2/4 k. o. Jarše ohranijo vse obstoječe
prepustne površine,
d) uporabljajo se materiali in snovi, iz katerih se ne izlužujejo nevarne snovi, ki bi vplivale na spremembo lastnosti
ali skladnosti in zdravstveno ustreznost pitne vode v skladu s
predpisi, ki urejajo pitno vodo,
e) posegi v tla z odstranjevanjem krovnih plasti in spodnjih
plasti tal se izvajajo tako, da so prizadete čim manjše površine,
f) glede obremenjevanja tal z vnosom zemeljskega izkopa, umetno pripravljene zemljine in polnila se pri gradnji
upoštevajo zahteve iz predpisa, ki ureja obremenjevanje tal z
vnašanjem odpadkov, ter
g) v primeru nesreče v času gradnje in uporabe teh objektov so izvedeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči uhajanje,
izcejanje ali ponikanje snovi skozi tla ali iz površinskih voda v
podzemno vodo ali zajetje.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se na koncu druge alineje pika nadomesti s podpičjem in
doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»– razširitev objekta upepeljevalnice na delu parc.
št. 1649/4 in na parc. št. 1650/2, obe k. o. Stožice, pri čemer
spodnja etaža ne sme segati pod nivo obstoječega objekta.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
5. člen
V 26. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pred sečnjo in spravilom lesa z mehanizacijo iz gozda na najožjih VVO je treba o začetku in predvidenem koncu
sečnje in spravila lesa obvestiti izvajalca obvezne občinske
gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.«.
6. člen
V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na območju pokopališča Dravlje je dovoljena širitev
pokopališča, gradnja pokopaliških stavb in spremljajočih objektov ter ureditev parkirišča za potrebe pokopališča pod pogoji iz
priloge 3 te uredbe na parc. št. 252, 254/3, 259/6, 260/4-del,
261, 262/2, 264/17, 265/16 in 265/17, vse k. o. Dravlje.«.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Na območju pokopališča Stožice je dovoljena širitev pokopališča na parc. št. 672/1, 672/2 in 673/3, vse k. o.
Stožice, in na območju pokopališča Šentvid je dovoljena
širitev pokopališča na parc. št. 340-del, 338/2-del, 341-del,
342, 343, 350-del, vse k. o. Šentvid nad Ljubljano, in se izda
vodno soglasje, če:
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– so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo
negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,
– gre za gradnjo pokopališke stavbe, ureditev sprevodne
poti in ureditev območja za nove žarne grobove in raztros
pepela ter
– je najmanj 70 % površin, ki so namenjene širitvi pokopališča, zatravljenih.«.
7. člen
V 30. členu se v prvem odstavku beseda »osmega«
nadomesti z besedo »sedmega«, besedilo »konjeniškega
centra« pa se nadomesti z besedilom »obeh konjeniških
centrov«.
V tretjem odstavku se besedilo »konjeniškega centra«
nadomesti z besedilom »obeh konjeniških centrov«.
31. člen se črta.

8. člen

9. člen
V 34. členu se v prvem odstavku znesek »41.700 eurov«
nadomesti z zneskom »125.000 eurov« ter črtata tretja in
osemindvajseta alineja.
10. člen
V prilogi 3 v preglednici 1.2 se vrstica z oznako 7 spremeni tako, da se glasi:
»
7

Izkopi na gradbišču

pd5

pd5 pd5 pd3,6 +
«.

V pomenu oznak se v besedilu pod nadpisanim številom 5
za besedo »režimom« doda besedilo »ter podobmočjih ožjega
VVO z manj strogim vodovarstvenim režimom«.
11. člen
V prilogi 5 se za naslovom »Seznam območij z zemljiškimi
parcelami za gradnjo« doda besedilo, ki se glasi:
»(Zemljiške parcele za gradnjo so povzete po digitalnem
zemljiškem katastru iz maja 2014. Za območja: Škofovi zavodi,
NC Šentvid, Rekreacijsko območje ob Savi – zahod, Konjeniški
center za rekreativno jahanje – zahod in Hipodrom so zemljiške
parcele za gradnjo povzete po digitalnem zemljiškem katastru
iz decembra 2020.)«.
Poglavje z naslovom »Škofovi zavodi« se spremeni tako,
da se glasi:
»Škofovi zavodi
Šifra katastrske občine: 1753_VIŽMARJE
Na parceli: 1320/3, 1320/4, 1320/5, 1321/2, 1322, 1323,
1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333,
1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343,
1344, 1345, 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1347, 1348, 1349, 1350,
1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356/1, 1356/2, 1357, 1358,
1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366/1, 1367,
1368, 1369, 1797/7
Šifra katastrske občine: 1754_ŠENTVID NAD LJUBLJANO
Na parceli: 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7/3, 7/4, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33, 35, 36/3, 41, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62/1, 63, 64/3, 64/4, 65, 66, 68, 69/3, 69/4, 165, 166,
167, 168, 179/2, 179/3, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10,
179/11, 180/2, 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 181/2, 181/3,
181/6, 181/7, 181/8, 181/9, 182/1, 182/2, 183, 184/2, 184/3,
184/4, 184/5, 185/8, 185/9, 185/17, 185/18, 188/1, 188/2, 189/1,
189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10,
189/11, 190/1, 190/2, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/27,
192/28, 192/29, 192/30, 192/31, 192/33, 192/34, 192/35,
192/36, 192/38, 192/39, 192/40, 192/41, 192/43, 192/44,
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192/45, 192/46, 192/47, 192/48, 192/49, 192/50, 192/51,
192/52, 192/53, 192/54, 192/55, 192/56, 192/57, 192/59,
192/60, 192/61, 192/62, 192/63, 192/64, 192/65, 192/66,
192/67, 195/3, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202/1, 202/2,
203/1, 203/2, 203/3, 203/5, 203/6, 203/7, 204/1, 204/2, 204/4,
204/5, 204/6, 205/2, 205/4, 205/5, 206/2, 206/4, 206/5, 206/6,
207, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 209/1, 209/3, 209/4, 210/6,
210/7, 210/9, 210/10, 210/11, 210/12, 210/13, 211/3, 211/4,
212/1, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 213/10,
213/11, 213/12, 213/15, 213/16, 213/17, 213/18, 213/19,
213/20, 213/21, 213/22, 213/23, 213/24, 213/25, 213/26, 214/1,
214/5, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 215/2, 215/3, 215/4,
215/5, 215/6, 215/7, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2,
218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 219, 220, 222, 223/2, 223/3, 223/4,
224, 225, 226/2, 227/3, 227/4, 229/3, 229/4, 230, 232/1, 232/2,
234/11, 234/12, 234/13, 234/14, 234/15, 237, 238, 239, 240,
241/5, 241/6, 242, 243, 244/3, 244/4, 245/1, 245/2, 246/2,
246/3, 246/4, 246/5, 246/9, 246/10, 246/12, 246/14, 246/16,
246/17, 246/18, 246/19, 249, 250, 251, 252, 253/1, 253/2,
255, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 259/1, 259/2, 259/3,
259/4, 259/5, 260, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
525/1, 525/2, 525/3, 527, 528, 529, 530/1, 530/2, 531, 532,
533, 534/1, 534/2, 535/3, 535/4, 536/1, 536/2, 538/1, 538/2,
539, 540/1, 540/2, 542, 543, 544, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2,
547, 548/5, 548/6, 548/7, 548/8, 548/9, 548/10, 548/11, 548/12,
549/2, 549/3, 549/4, 549/7, 549/8, 549/9, 550/1, 550/2, 551/2,
551/8, 551/9, 551/10, 551/11, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15,
551/16, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 554/2, 555, 556, 557/4,
557/5, 557/6, 557/7, 559/1, 559/2, 559/4, 559/5, 559/6, 559/7,
560/3, 560/4, 561/2, 561/3, 561/4, 562/1, 562/2, 563, 564/1,
564/2, 629/3, 629/4, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 633, 634/1,
634/2, 635, 1184, 1185, 1188/1, 1188/2, 1188/6, 1188/7, 1189,
1190/1, 1190/2, 1192/2, 1945
Del parcele: 62/2-del, 246/15-del, 248-del«.
Za poglavjem z naslovom »Škofovi zavodi« se doda novo
poglavje, ki se glasi:
»NC Šentvid
Šifra katastrske občine: 1754_ŠENTVID NAD LJUBLJANO
Na parceli: 44, 45, 46, 47/5, 48/5, 48/6, 50/13, 50/14, 51,
52, 53, 54, 55, 62/1, 247/7, 247/8
Del parcele: 62/2-del, 246/15-del, 248-del«.
Poglavje z naslovom »Rekreacijsko območje ob Savi –
zahod« se spremeni tako, da se glasi:
»Rekreacijsko območje ob Savi – zahod
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE
Na parceli: 2323/1, 2332, 2333, 2334/2, 2334/5, 2335/1,
2335/3, 2336/2, 2336/3, 2337/2, 2337/3, 2343, 2344, 2345,
2359, 2361/2, 2361/4, 2361/5, 2362/2, 2362/3, 2362/4, 2362/5,
2363/2, 2363/3, 2363/4, 2363/7, 2363/8, 2363/9, 2376, 2377,
2378/1, 2378/2, 2379/4, 2379/5, 2386/12, 2386/15, 2386/16
Del parcele: 2335/2, 2336/1, 2337/1, 2338, 2339,
2340, 2346/1, 2359, 2360, 2361/3, 2362/6, 2363/6, 2386/13,
2386/14«.
Za poglavjem z naslovom »Rekreacijsko območje ob Savi
– zahod« se doda novo poglavje, ki se glasi:
»Konjeniški center za rekreativno jahanje – zahod
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE
Na parceli: 2325/3
Del parcele: 2324, 2325/1«.
Poglavje z naslovom »Hipodrom« se spremeni tako, da
se glasi:
»Hipodrom
Šifra katastrske občine: 1735_STOŽICE
Na parceli: 2275/3, 2275/4, 2277/2, 2279/6, 2280/12,
2285, 2286/1, 2286/2, 2297/2, 2297/3, 2297/4, 2298/14,
2298/58, 2298/61, 2298/64, 2298/65, 2299/6, 2299/7, 2308/2,
2308/3, 2308/5, 2308/8, 2308/14, 2310, 2311/1, 2311/2, 2311/3,
2311/5, 2311/6, 2312, 2313/3, 2313/6, 2313/7, 2313/8, 2313/9,
2313/10, 2314/1, 2314/2, 2315, 2316/1, 2316/2, 2316/3,
2316/4, 2318/1, 2318/2, 2318/3, 2318/4, 2318/5, 2319/1,
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2319/3, 2319/4, 2319/5, 2319/6, 2323/2, 2323/3, 2325/2,
2325/4, 2325/5, 2325/6, 2325/7, 2477/3
Del parcele: 2276/3, 2278/3, 2280/13, 2287/9, 2292,
2293, 2294, 2295, 2296, 2297/1, 2307/1, 2307/2, 2308/6,
2308/7, 2308/12, 2308/13, 2477/4«.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-45/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2020-2550-0098
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3591.

Razpis za dodelitev koncesij v visokem
šolstvu za izvajanje študijskih programov
prve in druge stopnje

Na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17
– ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US), 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), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list
RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 174/20 in
172/21), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 174/20) in ob smiselni uporabi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Vlada
Republike Slovenije objavlja

RAZPIS
za dodelitev koncesij v visokem šolstvu
za izvajanje študijskih programov
prve in druge stopnje
1. Ime in sedež koncedenta
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Z razpisom se bo dodelila ena koncesija za izvajanje
študijskega programa 1. stopnje na področju socialne gerontologije (Klasius-P-16: 0999) do največ 30 mest, tri koncesije za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju
zdravstvene nege (Klasius-P-16: 0913) do največ 90 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa
1. stopnje na področju medijev in novinarstva (Klasius-P-16:
0388) do največ 40 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje
študijskega programa 1. stopnje na področju bionike (Klasius-P-16: 0722) do največ 20 razpisanih mest, ena koncesija za
izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju sodobnega proizvodnega inženirstva (Klasius-P-16: 0715) do
največ 15 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na področju digitalnih umetnosti
in praks (Klasius-P-16: 0211) do največ 20 razpisanih mest,
ena koncesija za izvajanje študijskega programa 1. stopnje na
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področju upravljanja z okoljem (Klasius-P-16: 0521) do največ
20 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega
programa 1. stopnje na področju managementa transportne
logistike (Klasius-P-16: 0488) do največ 20 razpisanih mest,
ena koncesija za izvajanje študijskega programa 2. stopnje na
področju varstva okolja in ekotehnologij (Klasius-P-16: 0788)
do največ 10 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 2. stopnje na področju medijev in novinarstva
(Klasius-P-16: 0388) do največ 40 razpisanih mest, ena koncesija za izvajanje študijskega programa 2. stopnje na področju
menedžment pametnih mest (Klasius-P-16: 0414) do največ
10 razpisanih mest in ena koncesija za izvajanje študijskega
programa 2. stopnje na področju tehnologij polimerov (Klasius-P-16: 0722) do največ 25 razpisanih mest.
Koncesija se bo dodelila najmanj za toliko časa, kolikor
traja študij najmanj ene vpisne generacije, in sicer postopoma
od študijskega leta 2022/2023 dalje. Sredstva se določijo v
skladu s predpisi, ki urejajo financiranje visokega šolstva.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za dodelitev koncesije
Na razpis se lahko prijavi zasebni samostojni visokošolski
zavod (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki:
1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ,
65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US; v nadaljnjem
besedilu: ZViS),
2. izvaja v skladu z ZViS akreditiran oziroma javnoveljavni študijski program s področja, za katerega se koncesija
razpisuje,
3. je vpisan v eVŠ evidenco visokošolskih zavodov in
študijskih programov,
4. še nima dodeljene koncesije za študijski program te
stopnje s področja, ki je predmet javnega razpisa, pri čemer
študijski program izkazuje vsaj eno generacijo diplomantov,
5. študij v študijskem letu 2020/2021 izvaja tako, da so
stroški na študenta primerljivi vrednosti sredstev na študenta
na zasebnih visokošolskih zavodih za primerljive študijske programe z že dodeljeno koncesijo.
Dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 1., 2., 3. in 4. točke
bodo pridobljena po uradni dolžnosti.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa, za študijsko leto 2022/2023 znaša
1.762.411,30 EUR.
Razvojni cilji koncesionarja in sredstva zanje bodo natančneje določena v postopku pogajanj za pogodbeno obdobje
2025–2028.
5. Merila za izbiro z utežmi:
5.1 Merila za izbiro z utežmi za univerzitetni in magistrski
študijski program so:
5.1.1. Izkazani učni izidi študijskega programa glede na
obseg in vrsto študijske dejavnosti, za katero se dodeljuje
koncesija: največ 0,1;
5.1.2. Izkazana interdisciplinarna vpetost študijskega programa z drugimi študijskimi programi prijavitelja in njegova vertikalna povezanost z drugima stopnjama istovrstnih študijskih
programov: največ 0,2;
5.1.3. Izkazana znanstvenoraziskovalna, umetniška in
strokovna kakovost ter usposobljenost prijavitelja: največ 0,2;
5.1.4. Izkazani materialni pogoji na kraju izvajanja študijskega programa: največ 0,2;
5.1.5. Izkazana mednarodna vpetost prijavitelja: največ
0,2;
5.1.6. Izkazan prispevek študijskega programa k regionalnemu razvoju: največ 0,1;
5.2. Merila za izbiro z utežmi za visokošolski strokovni
študijski program so:
5.2.1. Izkazani učni izidi študijskega programa glede na
obseg in vrsto študijske dejavnosti, za katero se dodeljuje
koncesija: največ 0,1;
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5.2.2. Izkazana interdisciplinarna vpetost študijskega programa z drugimi študijskimi programi prijavitelja in njegova vertikalna povezanost z drugima stopnjama istovrstnih študijskih
programov: največ 0,2;
5.2.3. Izkazana strokovna in umetniška kakovost ter usposobljenost prijavitelja: največ 0,2;
5.2.4. Izkazani materialni pogoji na kraju izvajanja študijskega programa: največ 0,2;
5.2.5. Izkazana mednarodna vpetost prijavitelja: največ 0,1;
5.2.6. Izkazan prispevek študijskega programa k regionalnemu razvoju: največ 0,2.
Kot izkazani učni izidi se upošteva zaposlenost diplomantov študijskega programa v dvanajstih mesecih po zaključku
tega študijskega programa, in sicer v obdobju 2018–2020.
Kot izkazana interdisciplinarna vpetost študijskega programa z drugimi študijskimi programi prijavitelja šteje povezanost študijskega programa z drugimi študijskimi programi
tega zavoda na isti stopnji preko izbirnih predmetov oziroma
modulov. Kot izkazana vertikalna povezanost šteje povezanost
študijskega programa z drugima stopnjama istovrstnih študijskih programov tega zavoda.
Kot znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna kakovost ter usposobljenost prijavitelja za univerzitetne in magistrske študijske programe štejejo dokumentirane znanstvene, umetniške in strokovne objave ter monografije v obdobju
2018–2020.
Kot strokovna in umetniška kakovost ter usposobljenost
prijavitelja za visokošolski strokovni študijski program štejejo
dokumentirane strokovne objave ter monografije v obdobju
2018–2020.
Kot izkazani materialni pogoji na kraju izvajanja študijskega programa, s katerim kandidira prijavitelj, štejejo pozitivne
ugotovitve iz poročila strokovnjakov o podaljšanju akreditacije
visokošolskega zavoda.
Kot mednarodna vpetost prijavitelja šteje, če je doseženo nekaj od naštetega: sodelovanje v mednarodnih projektih,
konzorcijih ter pogodbe o sodelovanju s tujimi inštitucijami in
mednarodno pedagoško delovanje v obdobju 2018–2020.
Kot prispevek študijskega programa k regionalnemu razvoju šteje doprinos k družbenemu in gospodarskemu ali kulturnemu razvoju regije.
Koncesija za študijski program se lahko dodeli, če prijavitelj izpolni merila vsaj v obsegu 0,8.
6. Postopek izbora
Odpiranje in ocenjevanje pravočasno prispelih in pravilno
označenih vlog (9. poglavje razpisa Naslov in rok za vložitev
vlog) bo opravila komisija, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
Odpiranje vlog bo potekalo dne 9. 12. 2021 ob 10. uri v
prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zaradi
trenutno veljavnih pravil in ukrepov glede covid-19 odpiranje
vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo v roku osmih (8) dni od odpiranja
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge
ne bodo popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati
ali dopolnjevati bodisi kako drugače posegati v vsebino tistih
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale pravočasne in
pravilno označene vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku
izbora vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Po izvedenem izbirnem postopku bodo koncesije za
opravljanje javne službe v visokem šolstvu izbranim prijaviteljem dodeljene z odločbo Vlade Republike Slovenije.
Z dokončnostjo odločbe o dodelitvi koncesije iz prejšnjega odstavka skleneta ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo
(koncedent), in izbrani prijavitelj (koncesionar) koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojno koncesijsko razmerje in
pogoje v zvezi z izvajanjem koncesionirane dejavnosti.
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena pred objavo
razpisa za vpis za študijsko leto 2022/2023, vendar najkasneje
do 30. januarja 2022.
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7. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se dodeli najmanj za toliko časa, kolikor traja
študij najmanj ene vpisne generacije, in sicer postopoma od
študijskega leta 2022/2023 dalje.
8. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija za zainteresirane prijavitelje
je dosegljiva na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/javne-objave/ pod rubriko Javne objave Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prijavitelji pridobijo na elektronskem naslovu
gp.mizs@gov.si od dneva objave javnega razpisa.
9. Naslov in rok za vložitev vlog
Vloge je treba poslati na pravilno izpolnjenem prijavnem
obrazcu (Obrazec: MIZŠ – koncesija 2021) v zaprti ovojnici,
na kateri naj bo napisano: »Ne odpiraj – prijava na razpis za
koncesije v visokem šolstvu 2021« in naslov pošiljatelja.
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana, najpozneje do 8. 12. 2021 do 13. ure.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno
označene, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijaviteljem.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri
in pravno sredstvo
Prijavitelji bodo o izidu razpisa z odločbo vlade o (ne)
izboru obveščeni v osmih (8) dneh po odločitvi Vlade Republike Slovenije oziroma najkasneje v roku štirideset (40) dni od
datuma odpiranja vlog.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje odločb o (ne)izboru prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz
javnega razpisa in jim koncesija neupravičeno ni bila dodeljena,
lahko v tridesetih dneh od vročitve odločbe vlade o (ne)izboru
sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev odločbe o (ne)
izboru, zoper katero bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju študijske dejavnosti z izbranimi
prijavitelji.
Št. 00727-37/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-3330-0128
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3592.

Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač
v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva
in nadaljevanju pogajanj

DOGOVOR
o nujnih ukrepih na področju plač
v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva
in nadaljevanju pogajanj

šajo:

1. člen
Podpisniki tega dogovora uvodoma ugotavljajo in sogla-
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1. da se ta Dogovor sklepa primarno zaradi akutnega
reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene
nege in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov in
aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ter aneksov h Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi
2. da se vsebina aneksov, ki bosta sklenjena ob tem
Dogovoru, zlasti sistemiziranje in razporejanje zaposlenih na
nova delovna mesta, uvedena z aneksoma ob tem Dogovoru,
v praksi uveljavi na način, ki bo pripomogel k omejevanju odhodov zaposlenih iz zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov,
zlasti z delovišč z največjimi obremenitvami.
2. člen
Stranke tega dogovora so soglasne, da se v Kolektivni
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98,
76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08,
75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 –
popr., 160/20 in 88/21) in Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 –
ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12,
46/13, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21) izvedejo spremembe
uvrstitev delovnih mest v plačne razrede skladno s 13. členom
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 –
ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), kot je
določeno v Prilogi 1 tega dogovora.
Nova delovna mesta v dejavnosti zdravstva in socialnega
varstva oziroma v zdravstveni negi se uvrstijo v plačne razrede,
kot je določeno v Prilogi 2 tega dogovora.
Dogovorijo se tudi novi kriteriji za strokovne vodje v plačni
podskupini E03, kot je določeno v Prilogi 3 tega dogovora.
3. člen
Vladna in sindikalna stran soglašata, da bosta najkasneje do 15. 1. 2022 pričeli pogajanja o novih uvrstitvah delovnih
mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma
v zdravstveni negi, s katerimi bi se zaradi enotnosti plač
v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju
med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami,
vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali
predhodnih pogajanj, z namenom, da se pogajanja zaključijo
do 24. aprila 2022.
Podpisniki so soglasni, da si bodo v zgoraj navedenih
pogajanjih prizadevali tudi za določitev kriterijev za zasedbo
delovnih mest.
Prizadevanja po prejšnjem odstavku ne smejo predstavljati ovire za to, da bi delodajalci sistemizirali nova delovna
mesta, dogovorjena z aneksoma, ki se sklepata ob tem dogovoru.
4. člen
Podpisniki se zavezujejo, da bodo v okviru pogajanj za
sklenitev aneksa k Kolektivni pogodbi za javni sektor podprli in
predlagali uvedbo dodatka za deficitarnost, povišanje dodat-
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kov za delo v manj ugodnem delovnem času ter spremembo
orientacijskih delovnih mest v zdravstvu in socialnem varstvu,
katerih vrednotenje je potrebno spremeniti glede na vrednotenje ostalih delovnih mest po tem dogovoru.
5. člen
Delovni mesti brez naziva F027xxx Strokovni sodelavec za
prejemke in oprostitve I, VII/1 in F027xxx Strokovni sodelavec v
programih, VII/2, se uporabljata do 1. decembra koledarskega
leta, ki sledi uveljavitvi nove ureditve postopka napredovanja
strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive,
ki bo strokovnim sodelavcem omogočal opravljanje strokovnega
izpita s področja socialnega varstva.
6. člen
Podpisniki se zavezujejo, da bosta ministrstvo, pristojno
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo, pristojno za izobraževanje, znanost in šport, skupaj z
reprezentativnimi sindikati v roku enega meseca od podpisa
tega dogovora preučili ureditev in dogovorili rešitve za delovna
mesta zaposlenih v centrih za usposabljanje, varstvo in delo,
ki izvajajo dejavnost vzgoje in izobraževanja.
7. člen
Podpisniki se zavezujejo, da bodo v roku 4 mesecev po
uveljavitvi tega dogovora ocenili, ali je bil dosežen cilj iz 1. točke 1. člena tega dogovora (reševanje kadrovske problematike
na področju zdravstvene nege) in na podlagi ugotovitev po
potrebi nadaljevali pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest
v zdravstveni negi, za katera ne bo dosežen cilj, z namenom,
da se zaključijo do maja 2022.
8. člen
V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora,
stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače,
ki bi jo prejeli, če bi delali.
9. člen
Rešitve, dogovorjene v tem dogovoru, se uveljavijo pod
pogojem, da podpisniki, ki podpišejo ta dogovor, podpišejo
tudi aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi.
10. člen
Ta dogovor začne veljati s prvim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-581/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2611-0058
Za pogajalsko skupino
reprezentativnih sindikatov

Za pogajalsko skupino
Vlade RS

Irena Ilešič Čujovič, vodja

Janez Cigler Kralj, vodja

Slavica Mencingar, vodja

Janez Poklukar, vodja
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PRILOGA št. 1 K DOGOVORU O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA IN NADALJEVANJU POGAJANJ
Spremembe uvrstitev delovnih mest v plačne razrede
Plačna skupina E

Zap.
št.
DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra
N

NAZIV

PR
brez
napr.

PR z
napr.

4

E025001

FARMACEVTSKI TEHNIK DELO S CITOSTATIKI

V

0

27

37

6

E025003

FARMACEVTSKI TEHNIK I

V

0

25

35

E025006

FARMACEVTSKI TEHNIK I S
SPECIALNIMI ZNANJI

V

0

26

36

1

E034001

BOLNIČAR – DELO V
KONTROLIRANEM OBMOČJU
IOS

IV

21

31

2

E034002

BOLNIČAR NEGOVALEC,
SPREMLJEVALEC

IV

17

27

3

E034003

BOLNIČAR NEGOVALEC,
SPREMLJEVALEC –
PSIHIATRIJA

IV

20

30

4

E034004

BOLNIČAR V URGENTNI IN
OPERATIVNI DEJAVNOSTI
TER INTENZIVNI TERAPIJI

IV

23

33

5

E035001

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA – BABICA

V

28

38

6

E035002

MEDICINSKA SESTRA –
NACIONALNA POKLICNA
KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)

V

28

38

7

E035003

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA – DELO S
CITOSTATIKI

V

29

39

9

E035005

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA – ZDRAVSTVENA
NEGA NA DOMU

V

27

37

10

E035006

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA – NOTRANJI
DISPEČER

V

23

33

11

E035007

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA NA TRIAŽI

V

25

35

12

E035008

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI

V

25

35

14

E035010

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V DIALIZI I

V

30

40

9
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15

E035011

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V DIALIZI II

V

27

37

16

E035012

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V INTENZIVNI NEGI

V

29

39

17

E035013

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V INTENZIVNI
TERAPIJI I, II

V

30

40

18

E035014

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V INTENZIVNI
TERAPIJI III

V

32

42

19

E035015

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V KONTROLIRANEM
OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA
SEVANJA

V

29

39

20

E035016

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V MAVČARNI

V

27

37

21

E035017

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V NEGOVALNI ENOTI

V

24

34

22

E035018

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V OPERACIJSKI SOBI

V

30

40

23

E035019

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V PSIHIATRIJI

V

26

36

24

E035020

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V RAZVOJNIH IN
METADONSKIH AMBULANTAH

V

27

37

25

E035021

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V REŠEVALNEM
VOZILU

V

28

38

26

E035022

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V SPECIALISTIČNI
AMBULANTI

V

24

34

27

E035023

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V STERILIZACIJI

V

24

34

28

E035024

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V TRANSFUZIJSKI
MEDICINI

V

28

38

30

E035026

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V URGENTNI
DEJAVNOSTI

V

26

36

31

E035027

ZOBOZDRAVSTVENI
ASISTENT

V

26

36

32

E035028

ZDRAVSTVENI REŠEVALEC –
NACIONALNA POKLICNA
KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)

V

33

43

33

E035029

ORTOPEDSKI TEHNOLOG –
NACIONALNA POKLICNA

V

30

40
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KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
E035030

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V INTENZIVNIH
ODDELKIH PSIHIATRIJE

V

31

41

35

E035031

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA – ZDRAVSTVENI
DISPEČER V DISPEČERSKEM
CENTRU

V

30

40

37

E037002

DIPL. BABICA V INTENZIVNI
POPORODNI NEGI

VII/1

38

48

38

E037003

DIPL. BABICA V NEGOVALNI
POPORODNI NEGI

VII/1

35

45

39

E037004

DIPL. BABICA V
NEONATALNEM ODDELKU

VII/1

41

51

40

E037005

DIPL. BABICA V PERINATALNI
AMBULANTI

VII/1

35

45

41

E037006

DIPL. BABICA V PORODNEM
BLOKU ALI IT III

VII/1

41

51

42

E037007

DIPL. BABICA V ŠOLI ZA
STARŠE

VII/1

34

44

43

E037008

DIPL. MEDICINSKA SESTRA –
DELO S CITOSTATIKI

VII/1

38

48

44

E037009

DIPL. MEDICINSKA SESTRA –
DISPEČER V REŠEVALNI
POSTAJI

VII/1

38

48

E037010

DIPL. MEDICINSKA SESTRA –
OPERACIJSKA MEDICINSKA
SESTRA

VII/1

39

49

47

E037012

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
PERFUZIONIST

VII/1

41

51

48

E037013

DIPL. MEDICINSKA SESTRA S
SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

34

44

49

E037014

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
SPECIALIST

VII/2

37

47

50

E037015

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
ANESTEZIJI

VII/1

39

49

51

E037016

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
DIALIZI I

VII/1

39

49

52

E037017

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
DIALIZI II

VII/1

36

46

53

E037018

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
INTENZIVNI NEGI

VII/1

38

48

54

E037019

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
INTENZIVNI TERAPIJI I, II

VII/1

39

49

34

45

10599
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55

E037020

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
INTENZIVNI TERAPIJI III

VII/1

41

51

56

E037021

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
NEGOVALNI ENOTI

VII/1

35

45

57

E037022

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI
NEGI

VII/1

37

47

58

E037023

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
PROMOCIJI ZDRAVJA IN
ZDRAVSTVENI VZGOJI

VII/1

33

43

59

E037024

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
PSIHIATRIJI

VII/1

35

45

60

E037025

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
RAZVOJNIH IN
METADONSKIH AMBULANTAH

VII/1

36

46

61

E037026

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
SPECIALISTIČNI AMBULANTI

VII/1

33

43

62

E037027

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
STERILIZACIJI

VII/1

33

43

63

E037028

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
TRANSFUZIJSKI MEDICINI

VII/1

37

47

64

E037029

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
URGENTNI DEJAVNOSTI

VII/1

35

45

65

E037030

DIPL. BABICA S SPECIALNIMI
ZNANJI

VII/1

36

46

66

E037031

DIPL. MEDICINSKA SESTRA –
DELO V KONTROLIRANEM
OBMOČJU SEVANJA

VII/1

39

49

67

E037032

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
REŠEVALNEM VOZILU

VII/1

40

50

68

E037033

KOORDINATOR PROMOCIJE
ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE
VZGOJE

VII/2

36

46

69

E037034

KOORDINATOR V
ZDRAVSTVENI NEGI

VII/2

38

48

70

E037035

MEDICINSKA SESTRA ZA
PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

VII/2

36

46

71

E037036

MEDICINSKA SESTRA ZA
PODROČJE OBVLADOVANJA
OKUŽB

VII/2

36

46

72

E037037

MEDICINSKA SESTRA ZA
PODROČJE RAZVOJA IN
KAKOVOSTI

VII/2

36

46

74

E037039

SAMOSTOJNI STROKOVNI
SODELAVEC V ZDRAVSTVENI
NEGI

VII/2

37

47
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75

E037040

SVETOVALEC V
ZDRAVSTVENI NEGI

VII/2

39

49

76

E037901

STROKOVNI VODJA I

VII/1

47

57

77

E037902

STROKOVNI VODJA II

VII/1

46

56

78

E037903

STROKOVNI VODJA III

VII/1

45

55

79

E037904

STROKOVNI VODJA IV

VII/1

44

54

80

E037905

STROKOVNI VODJA V

VII/1

43

53

81

E037906

STROKOVNI VODJA VI

VII/1

42

52

83

E037908

VODJA
CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE
ENOTE I

VII/1

45

55

84

E037909

VODJA
CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE
ENOTE II

VII/1

44

54

85

E037910

VODJA
CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE
ENOTE III

VII/1

43

53

111

E045001

DELOVNI INŠTRUKTOR I

V

24

34

12

E045002

EKOLOG I

V

24

34

13

E045003

EKOLOG II

V

23

33

15

E045005

LABORATORIJSKI TEHNIK I

V

25

35

19

E045009

ORTOPEDSKI TEHNIK I

V

25

35

22

E045012

SANITARNI TEHNIK I

V

25

35

27

E045017

ZOBOTEHNIK I

V

25

35

68

E047035

INŽENIR ORTOTIKE IN
PROTETIKE I – INŠTRUKTOR

VII/1

35

45

69

E047036

INŽENIR ORTOTIKE IN
PROTETIKE II

VII/1

33

43

70

E047037

LOGOPED I

VII/2

36

46

71

E047038

LOGOPED II

VII/2

34

44

83

E047050

PSIHOLOG – DELO Z
OSEBAMI S PSIHIČNO
MOTNJO

VII/2

37

47

84

E047051

PSIHOLOG II

VII/2

36

46

85

E047052

PSIHOLOG III

VII/2

34

44

100

E047067

SOCIALNI DELAVEC – DELO Z
OSEBAMI S PSIHIČNO

VII/2

37

47

10601
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MOTNJO
101

E047068

SOCIALNI DELAVEC II

VII/2

36

46

102

E047069

SOCIALNI DELAVEC III

VII/2

34

44

103

E047070

SPECIALIZANT KLINIČNE
PSIHOLOGIJE

VII/2

40

50

104

E047071

SPECIALIZANT S PODROČJA
LABORATORIJSKE MEDICINE

VII/2

40

50

113

E048002

KLINIČNI PSIHOLOG
SPECIALIST I

VIII

47

57

114

E048003

KLINIČNI PSIHOLOG
SPECIALIST II

VIII

46

56

115

E048004

SPECIALIST KLINIČNE
LOGOPEDIJE

VIII

45

55

133

E048022

SOCIALNI DELAVEC I

VIII

43

53

139

E049002

MEDICINSKI BIOKEMIK
KONZULTANT

IX

47

57

141

E049004

MEDICINSKI MIKROBIOLOG
KONZULTANT

IX

47

57

145

E049008

SAMOSTOJNI ANALITIK V
LABORATORIJSKI MEDICINI

IX

46

56

Plačna podskupina F1
Zap. št.
DM/N

Šifra DM

7

F017003

8

Plačni Plačni
razred razred
brez
napr. z napr.

TR

Šifra
N

KOORDINATOR LOKALNE
MREŽE

VII/2

1

KOORDINATOR LOKALNE
MREŽE VIŠJI
SVETOVALEC

42

47

F017003

KOORDINATOR LOKALNE
MREŽE

VII/2

2

KOORDINATOR LOKALNE
MREŽE SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

37

42

9

F017003

KOORDINATOR LOKALNE
MREŽE

VII/2

3

KOORDINATOR LOKALNE
MREŽE

34

39

10

F017004

KOORDINATOR POMOČI NA
DOMU

VII/2

1

KOORDINATOR POMOČI
NA DOMU VIŠJI
SVETOVALEC

42

47

DELOVNO MESTO

NAZIV
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11

F017004

KOORDINATOR POMOČI NA
DOMU

VII/2

2

KOORDINATOR POMOČI
NA DOMU SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

37

42

12

F017004

KOORDINATOR POMOČI NA
DOMU

VII/2

3

KOORDINATOR POMOČI
NA DOMU

34

39

19

F017007

PSIHOLOG

VII/2

1

PSIHOLOG VIŠJI
SVETOVALEC

42

47

20

F017007

PSIHOLOG

VII/2

2

PSIHOLOG SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

37

42

21

F017007

PSIHOLOG

VII/2

3

PSIHOLOG

34

39

28

F017010

SOCIALNI DELAVEC

VII/2

1

SOCIALNI DELAVEC VIŠJI
SVETOVALEC

42

47

29

F017010

SOCIALNI DELAVEC

VII/2

2

SOCIALNI DELAVEC
SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

37

42

30

F017010

SOCIALNI DELAVEC

VII/2

3

SOCIALNI DELAVEC

34

39

37

F017013

STROKOVNI DELAVEC V
PROGRAMIH

VII/2

1

STROKOVNI DELAVEC V
PROGRAMIH VIŠJI
SVETOVALEC

42

47

38

F017013

STROKOVNI DELAVEC V
PROGRAMIH

VII/2

2

STROKOVNI DELAVEC V
PROGRAMIH SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

37

42

39

F017013

STROKOVNI DELAVEC V
PROGRAMIH

VII/2

3

STROKOVNI DELAVEC V
PROGRAMIH

34

39

43

F017015

STROKOVNI DELAVEC ZA
PODROČJE (ENO ALI VEČ)

VII/2

1

STROKOVNI DELAVEC ZA
PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VIŠJI SVETOVALEC

42

47

44

F017015

STROKOVNI DELAVEC ZA
PODROČJE (ENO ALI VEČ)

VII/2

2

STROKOVNI DELAVEC ZA
PODROČJE (ENO ALI VEČ)
SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

37

42

45

F017015

STROKOVNI DELAVEC ZA
PODROČJE (ENO ALI VEČ)

VII/2

3

STROKOVNI DELAVEC ZA
PODROČJE (ENO ALI VEČ)

34

39
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Plačna podskupina F2
Zap. št.
DM/N

Šifra
NAZIV
N

Plačni Plačni
razred razred
brez
napr. z napr.

Šifra DM DELOVNO MESTO

TR

1

F023001 OSKRBOVALKA

III

0

19

29

2

F023002

SOCIALNA OSKRBOVALKA
III

III

0

20

30

3

F024001

BOLNIČAR NEGOVALEC I –
NEGA III IN IV

IV

0

23

33

5

F024003 DELOVNI INŠTRUKTOR II

IV

0

21

31

6

F024004

GOSPODINJA
OSKRBOVALKA

IV

0

21

31

8

F024006 VARUHINJA II

IV

0

21

31

9

F024007

IV

0

19

29

10

F025001 ANIMATOR II

V

0

24

34

11

F025002 DELOVNI INŠTRUKTOR I

V

0

24

34

12

MEDICINSKA SESTRA –
F025003 NACIONALNA POKLICNA
KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)

V

0

28

38

14

F025005 SOCIALNA OSKRBOVALKA I

V

0

25

35

15

F025006 SODELAVEC V PROGRAMIH

V

0

24

34

16

F025007

SODELAVEC ZA PREJEMKE
IN OPROSTITVE I

V

0

22

32

17

F025008

SODELAVEC ZA PREJEMKE
IN OPROSTITVE II

V

0

21

31

18

F025009

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA I

V

0

29

39

20

F025011

VARUHINJA – SPECIALNA
ZNANJA

V

0

28

38

22

F026001 ANIMATOR I

VI

0

28

38

23

F026002 ANIMATOR I

VI

1

ANIMATOR I SVETOVALEC

36

41

24

F026002 ANIMATOR I

VI

2

ANIMATOR I MENTOR

31

36

VOZNIK OSEB S POSEBNIMI
POTREBAMI
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3

ANIMATOR I

28

33

1

DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA S
SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI
SVETOVALEC

46

51

62

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
F027011 SESTRA S SPECIALNIMI
VII/1
ZNANJI

2

DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA S
SPECIALNIMI ZNANJI
SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

41

46

63

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
F027011 SESTRA S SPECIALNIMI
VII/1
ZNANJI

3

DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA S
SPECIALNIMI ZNANJI

38

43

64

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
F027012
VII/2
SESTRA SPECIALIST

1

DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA
SPECIALIST VIŠJI
SVETOVALEC

48

53

65

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
F027012
VII/2
SESTRA SPECIALIST

2

DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA
SPECIALIST SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

43

48

66

F027012

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
VII/2
SESTRA SPECIALIST

3

DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA
SPECIALIST SPECIALIST

40

45

10605

Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F2

Zap. št.
DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra
N

NAZIV

PR
PR
brez brez
napr. napr.
MIN MAKS

1

F027955 VODJA II

VII/2

0

43

48

2

F027960 VODJA III

VII/1

0

39

44

3

F027961 VODJA III

VII/2

0

39

44

4

F028962 VODJA III

VIII

0

40

45

5

F027965 VODJA IV

VII/1

0

37

42

6

F027966 VODJA IV

VII/2

0

37

42

7

F026970 VODJA V

VI

0

35

40
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8

F027971 VODJA V

VII/1

0

35

40

9

F025975 VODJA VI

V

0

30

35

10

F026976 VODJA VI

VI

0

30

35

11

F025980 VODJA VII

V

0

29

34

12

F025981 VODJA VIII

V

0

26

31

Za pogajalsko skupino
reprezentativnih sindikatov

Za pogajalsko skupino Vlade RS

Irena Ilešič Čujovič, vodja

Janez Cigler Kralj, vodja

Slavica Mencingar, vodja

Janez Poklukar, vodja

V Ljubljani, dne 18. 11. 2021
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PRILOGA št. 2 K DOGOVORU O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA IN NADALJEVANJU POGAJANJ
Nova delovna mesta v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oz. v zdravstveni negi

Plačna skupina E

Zap.
št.
DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra
N

NAZIV

PR
brez
napr.

PR z
napr.

NOVO
DM

E02xxx

BOLNIŠNIČNI FARMACEVT

VII/2

37

47

NOVO
DM

E02xxxx

VIŠJI FARMACEVT

VII/2

40

50

E02xxxx

FARMACEVT SPECIALIZANT

VII/2

40

50

NOVO
DM

E034XXX

BOLNIČAR NEGOVALEC,
SPREMLJEVALEC V
BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

IV

19

29

NOVO
DM

E035xxx

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA - BABICA V
BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

V

32

42

NOVO
DM

E035XXX

MEDICINSKA SESTRA NACIONALNA POKLICNA
KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) V
BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

V

30

40

NOVO
DM

E035XXX

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA NA TRIAŽI V
BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

V

27

37

NOVO
DM

E035XXX

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

V

27

37

NOVO
DM

E035XXX

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V PRIMARNI
DEJAVNOSTI

V

24

34

NOVO
DM

E035XXX

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V NEGOVALNI ENOTI
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

V

26

36

V

28

38

NOVO
DM

NOVO
DM

E035XXX

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V PSIHIATRIJI V
BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

NOVO
DM

E035XXX

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V STERILIZACIJI V
BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

V

26

36

NOVO
DM

E035xxx

SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA V URGENTNI

V

30

40
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DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI
NOVO
DM

E037xxx

DIPL. BABICA V AMBULANTI

VII/1

32

42

E037xxx

DIPL.MEDICINSKA SESTRA V
AMBULANTI

VII/1

33

43

NOVO
DM

E037XXX

DMS PERFUZIONIST I

VII/1

44

54

NOVO
DM

E037XXX

DIPL. MEDICINSKA SESTRA S
SPECIALNIMI ZNANJI V
BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

VII/1

36

46

NOVO
DM

E037XXX

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
SPECIALIST V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

VII/2

39

49

NOVO
DM

NOVO
DM

E037XXX

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

VII/1

37

47

NOVO
DM

E037XXX

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
INTENZIVNIH ODDELKIH
PSIHIATRIJE

VII/1

40

50

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

VII/1

35

45

NOVO
DM

E037
XXX

NOVO
DM

E037XXX

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
URGENTNI DEJAVNOSTI (UC)

VII/1

39

49

NOVO
DM

E037XXX

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
URGENTNI DEJAVNOSTI
(SUC)

VII/1

37

47

NOVO
DM

E037xxx

DIPL.MEDICINSKA SESTRA V
REŠEVALNEM VOZILU Z
OPRAVLJENIM
PREVERJANJEM IZ NMP

VII/1

41

51

NOVO
DM

E037xxx

DIPL.MED.SESTRA V TRIAŽI
URGENTNE DEJ.

VII/1

40

50

NOVO
DM

E03xxx

STREŽNICA V ZDRAVSTVU

II

17

27

NOVO
DM

E032xxx

OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI

II

17

27

NOVO
DM

E043xxx

LABORANT (I) DELO V IOS

III

17

27

NOVO
DM

E043xxx

LABORANT (II) DELO V IOS

III

16

26

NOVO
DM

E045xxx

ZDR. ADMINISTRATIVNI
SODELAVEC V (I)

V

24

34

NOVO
DM

E045xxx

ZDR. ADMINISTRATIVNI
SODELAVEC V (II)

V

23

33
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NOVO
DM

E045xxx

ZDR. ADMINISTRATIVNI
SODELAVEC v (III)

V

NOVO
DM

E045XXX

LABORATORIJSKI TEHNIK –
FLEBOTOMIST

V

E045XXX

ZDR. ADMINISTRATIVNI
SODELAVEC – DELO V
URGENTNI DEJAVNOSTI

V

STROKOVNI SODELAVEC ZA
VARSTVO OKOLJA IN
ZDRAVJA LJUDI V NLZOH

VI

NOVO
DM
NOVO
DM

E046xxx

NOVO
DM

E047xxx

INŽENIR ORTOTIKE IN
PROTETIKE III

VII/1

NOVO
DM

E047xxx

INŽENIR ORTOTIKE IN
PROTETIKE SPECIALIST

VII/2

NOVO
DM

E047XXX

LOGOPED - DELO Z OSEBAMI
S PSIHIČNO MOTNJO

VII/2

NOVO
DM

E047xxx

SPECIALIZANT KLINIČNE
LOGOPEDIJE

VII/2

NOVO
DM

E047xxx

PSIHOLOG I

VII/2

NOVO
DM

E047xxx

STROKOVNI SODELAVEC I

VII/2

NOVO
DM

E047xxx

STROKOVNI SODELAVEC II

VII/1

E047Xxxx

INŽENIR LABORATORIJSKE
BIOMEDICINE –
FLEBOTOMIST

VII/1

NOVO
DM
NOVO
DM

E047xxx

KINEZIOLOG

VII/1

NOVO
DM

E047xxx

KINEZIOLOG

VII/2

E047xxx

DELOVNI TERAPEVT V
INTENZIVNIH ODDELKIH
PSIHIATRIJE

VII/1

NOVO
DM
NOVO
DM

E047xxx

RADIOLOŠKI INŽENIR III

VII/2

NOVO
DM

E047xxx

RADIOLOŠKI INŽENIR II

VII/2

NOVO
DM

E047xxx

RADIOLOŠKI INŽENIR I

VII/2

NOVO
DM

E047xxx

RADIOLOŠKI INŽENIR
DOZIMETRIST

VII/2

NOVO
DM

E047xxx

RADIOLOŠKI INŽENIR
SVETOVALEC

VII/2

NOVO

E048xxx

KLINIČNI PSIHOLOG

VIII
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22

32

26

36

24

34

29

39

31

41

36

46

37

47

40

50

37

47

34

44

31

41

36

46

31

41

36

46

35

45

37

47

38

48

39

49

40

50

40

50

43

53

Stran

10610 /

Št.

181 / 19. 11. 2021

DM

Uradni list Republike Slovenije

SPECIALIST III

NOVO
DM

E048xxx

VODJA MEDICINSKEGA
LABORATORIJA

VIII

NOVO
DM

E048xxx

MEDICINSKI BIOKEMIK
SPECIALIST I

VIII

NOVO
DM

E048xxx

MEDICINSKI MIKROBIOLOG
SPECIALIST I

VIII

NOVO
DM

E048xxx

SAMOSTOJNI ANALITIK V
LABORATORIJSKI MEDICINI I

VIII

NOVO
DM

E048xxx

SAMOSTOJNI ANALITIK V
LABORATORIJSKI MEDICINI I

VIII

51

57

47

57

47

57

46

56

46

56

Plačna podskupina F1

Zap. št.
DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

Šifra
N

TR

NAZIV

1

STROKOVNI DELAVEC SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

42

47

37

42

34

39

F01XXX

STROKOVNI DELAVEC –
SOCIALNO-VARSTVENE
STORITVE

NOVO
DM

F01XXX

STROKOVNI DELAVEC –
SOCIALNO-VARSTVENE
STORITVE

VII/2

2

STROKOVNI DELAVEC SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE VIŠJI
SVETOVALEC

NOVO
DM

F01XXX

STROKOVNI DELAVEC –
SOCIALNO-VARSTVENE
STORITVE

VII/2

3

STROKOVNI DELAVEC SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE

NOVO
DM

VII/2

Plačni Plačni
razred razred
brez
napr. z napr.

Plačna podskupina F2
Zap. št.
DM/N

Šifra DM DELOVNO MESTO

NOVO
DM

F022xxx

NOVO
DM
NOVO
DM

F024XXX

STREŽNICA – SOCIALNO
VARSTVO

TR

Šifra
NAZIV
N

Plačni Plačni
razred razred
brez
napr. z napr.

II

0

17

27

F024XXX BOLNIČAR NEGOVALEC II (I)

IV

0

22

32

SOCIALNA OSKRBOVALKA II
(I)

IV

0

23

33
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Št.

NOVO
DM

F025XXX

NOVO
DM

VARUHINJA
F025xxx INSTITUCIONALNO
VARSTVO

V

NOVO
DM

VARUHINJA VODENJE,
F025xxx VARSTVO IN ZAPOSLITEV
POD POSEBNIMI POGOJI

NOVO
DM

F025xxx

NOVO
DM
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SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA II (I)

Stran

28

38

0

26

36

V

0

25

35

V

0

23

33

F027xxx KINEZIOLOG

VII/1

0

31

41

NOVO
DM

F027xxx KINEZIOLOG

VII/2

0

36

46

NOVO
DM

F027xxx

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
VII/1
SESTRA

1

DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA
VIŠJI SVETOVALEC

45

50

NOVO
DM

F027xxx

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
VII/1
SESTRA

2

DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA
SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

40

45

NOVO
DM

F027xxx

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
VII/1
SESTRA

3

DIPLOMIRANA
MEDICINSKA SESTRA

37

42

NOVO
DM

F027xxx

STROKOVNI SODELAVEC V
PROGRAMIH

VII/2

0

32

42

NOVO
DM

STROKOVNI SODELAVEC
F027xxx ZA PREJEMKE IN
OPROSTITVE I

VII/1

0

30

40

VOZNIK OSEB S POSEBNIMI
POTREBAMI

10611

Plačna skupina J

Šifra
N

Plačni Plačni
razred razred
brez
z
napr.
napr.

Zap. št.
DM/N

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

NOVO
DM

J026xxx

SODELAVEC V GLAVNI
PISARNI NA CSD

VI

26

36

NOVO
DM

J027xxx

SODELAVEC V GLAVNI
PISARNI NA CSD

VII/1

30

40

NOVO

J033xxx

POMOČNIK (DIETNEGA)

III

18

28

NAZIV

Stran
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KUHARJA III v ZSV

NOVO
DM

J033xxx

VZDRŽEVALEC III v ZSV

III

17

27

NOVO
DM

J033xxx

VZDRŽEVALEC PERILA III v
ZSV

III

16

26

NOVO
DM

J034xxx

DIETNI KUHAR IV v ZSV

IV

21

31

NOVO
DM

J034xxx

NATAKAR – SERVIRKA IV v
ZSV

IV

19

29

NOVO
DM

J034xxx

NATAKAR IV v ZSV

IV

20

30

NOVO
DM

J034xxx

ŠIVILJA IV v ZSV

IV

20

30

NOVO
DM

J034xxx

TELEFONIST – RECEPTOR IV v
ZSV

IV

19

29

NOVO
DM

J034xxx

VZDRŽEVALEC IV (I) v ZSV

IV

20

30

NOVO
DM

J034xxx

VZDRŽEVALEC IV (II) v ZSV

IV

19

29

NOVO
DM

J035xxx

DIETNI KUHAR V v ZSV

V

24

34

NOVO
DM

J035xxx

VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I)
v ZSV

V

23

33

NOVO
DM

J035xxx

VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II)
v ZSV

V

22

32

NOVO
DM

J035xxx

VZDRŽEVALEC MEDICINSKE
OPREME V v ZSV

V

24

34

Za pogajalsko skupino
reprezentativnih sindikatov

Za pogajalsko skupino Vlade RS

Irena Ilešič Čujovič, vodja

Janez Cigler Kralj, vodja

Slavica Mencingar, vodja

Janez Poklukar, vodja

V Ljubljani, dne 18. 11. 2021
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PRILOGA št. 3 K DOGOVORU O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA IN NADALJEVANJU POGAJANJ

Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne podskupine E3:

Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali
zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi
za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji
kriteriji:

Strokovni vodja I: - od 301 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
- od 251 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja II: - od 201 do 300 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
- od 151 do 250 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja III: - od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
- od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja IV: - od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
- od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja V: - od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
- od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
Strokovni vodja VI: - od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
- do 9 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo.

Za pogajalsko skupino
reprezentativnih sindikatov

Za pogajalsko skupino Vlade RS

Irena Ilešič Čujovič, vodja

Janez Cigler Kralj, vodja

Slavica Mencingar, vodja

Janez Poklukar, vodja

V Ljubljani, dne 18. 11. 2021

Stran
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Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv,
67/17 in 84/18) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za
dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni
list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98,
39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08,
107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20
in 88/21) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Janez Poklukar, minister za zdravje in
Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa
prof. dr. Bojana Beović
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga
zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga
zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa
Vladimir Lazić,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa
Damir Janeković,
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa
Perica Radonjić,

Uradni list Republike Slovenije
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture,
ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ,
57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01,
43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15,
46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20 in 88/21; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva) se sklepa zaradi realizacije 2. člena Dogovora o nujnih
ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega
varstva in nadaljevanju pogajanj.
2. člen
(umestitev plačne podskupine E1)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15,
46/17 in 80/18; v nadaljenjem besedilu: Aneks) se v prvem
odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:

»
Šifra DM
E017001

E017002

E017003
E017004
E017005
E017018
E017019
E017020
E017021
E017022
E017023
E017024
E017025
E017026
E017027
E017028
E017029

DELOVNO MESTO
ZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK
PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
ZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK
PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU
PPD 1
ZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO
OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
ZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO
OPRAVLJENEM SEKUNDARIATUPPD 3
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE Z LICENCO
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
ZOBOZDRAVNIK
ZOBOZDRAVNIK PPD 1
ZOBOZDRAVNIK PPD 2
ZOBOZDRAVNIK PPD 3
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3

PR brez
napr.

PR
z napr.

0

35

45

VII/2

0

40

50

VII/2

0

38

48

VII/2

0

37

47

VII/2

0

31

41

VII/2

0

41

51

VII/2

0

46

56

VII/2

0

44

54

VII/2

0

43

53

VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

0
0
0
0
0
0
0
0

35
40
38
37
38
43
41
40

45
50
48
47
48
53
51
50

TR

Šifra N

VII/2

NAZIV
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Šifra DM
E017030
E017031
E017032
E017033
E017034
E017035
E017036
E017037

Št.

DELOVNO MESTO

0
0
0
0
0
0
0
0

VII/2

0

46

56

VII/2

0

51

57

VII/2

0

49

57

VII/2

0

48

57

VIII
VIII
VIII
VIII

0
0
0
0

41
46
44
43

51
56
54
53

53

57

49

54

47

52

45
50
48
47
50
55
53
52

55
57
57
57
57
57
57
57

VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

E018017

ZDRAVNIK SVETOVALEC

VIII

1

E018017

ZDRAVNIK SVETOVALEC

VIII

2

E018017

ZDRAVNIK SVETOVALEC

VIII

3

E018018
E018019
E018020
E018021
E018022
E018023
E018024
E018025

ZDRAVNIK SPECIALIST
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

0
0
0
0
0
0
0
0

E017040
E017041

10615
PR
z napr.
50
55
53
52
51
56
54
53

Šifra N

E018001
E018002
E018003
E018004

E017039

Stran

PR brez
napr.
40
45
43
42
41
46
44
43

TR

ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK
BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK
BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
PPD1
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK
BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
PPD2
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK
BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
PPD3
ZDRAVNIK SPECIALIST II
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3

E017038
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NAZIV

ZDRAVNIK
SVETOVALEC VIŠJI
SVETNIK
ZDRAVNIK
SVETOVALEC
SVETNIK
ZDRAVNIK
SVETOVALEC
PRIMARIJ

«.

3. člen
(določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2, E3 in E4)
(1) V Aneksu se v tretjem odstavku 3. člena uvrstitve v
plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 4,
6 in 9 spremenijo tako, da se glasijo in dodajo nova delovna
mesta, in sicer:
»
Plačni razred
brez napr.

Plačni razred
z napr.

0

27

37

V

0

25

35

FARMACEVTSKI TEHNIK II
S SPECIALNIMI ZNANJI I

V

0

26

36

E027011

BOLNIŠNIČNI FARMACEVT

VII/2

37

47

E027012

VIŠJI FARMACEVT

VII/2

40

50

E027013

FARMACEVT SPECIALIZANT

VII/2

40

50

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra N

E025001

FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO
S CITOSTATIKI

V

E025003

FARMACEVTSKI TEHNIK I

E025006

NAZIV

«.

Stran

10616 /

Št.
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(2) V Aneksu se v šestem odstavku 3. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:

»
Šifra DM
E034001
E034002
E034003
E034004
E034005
E035001
E035002
E035003
E035005
E035006
E035007
E035008
E035010
E035011
E035012
E035013
E035014
E035015
E035016
E035017
E035018
E035019
E035020
E035021
E035022
E035023
E035024

DELOVNO MESTO
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM
OBMOČJU IOS
BOLNIČAR NEGOVALEC,
SPREMLJEVALEC
BOLNIČAR NEGOVALEC,
SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI
DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
BOLNIČAR NEGOVALEC,
SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA –
BABICA
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA
POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO
S CITOSTATIKI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA –
ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA –
NOTRANJI DISPEČER
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
NA TRIAŽI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V DIALIZI I
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V DIALIZI II
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNI NEGI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNI TERAPIJI III
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V KONTROLIRANEM OBMOČJU
IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V MAVČARNI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V NEGOVALNI ENOTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V OPERACIJSKI SOBI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V PSIHIATRIJI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH
AMBULANTAH
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V REŠEVALNEM VOZILU
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI

PR brez
napr.

PR
z napr.

0

21

31

IV

0

17

27

IV

0

20

30

IV

0

23

33

IV

0

19

29

V

0

28

38

V

0

28

38

V

0

29

39

V

0

27

37

V

0

23

33

V

0

25

35

V

0

25

35

V

0

30

40

V

0

27

37

V

0

29

39

V

0

30

40

V

0

32

42

V

0

29

39

V

0

27

37

V

0

24

34

V

0

30

40

V

0

26

36

V

0

27

37

V

0

28

38

V

0

24

34

V

0

24

34

V

0

28

38

TR

Šifra N

IV

NAZIV
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Šifra DM
E035026
E035027
E035028
E035029
E035030
E035031
E035032
E035033
E035034
E035035
E035036
E035037
E035038
E035039
E035040
E037002
E037003
E037004
E037005
E037006
E037007
E037008
E037009
E037010
E037012
E037013
E037014
E037015
E037016

DELOVNO MESTO
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK)
(VI. R.Z.D.)
ORTOPEDSKI TEHNOLOG (NPK)
(VI. R.Z.D.)
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA –
ZDRAVSTVENI DISPEČER
V DISPEČERSKEM CENTRU
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA –
BABICA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA
POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) V
BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V PRIMARNI DEJAVNOSTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V PSIHIATRIJIV V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
DIPL. BABICA V INTENZIVNI
POPORODNI NEGI
DIPL. BABICA V NEGOVALNI
POPORODNI NEGI
DIPL. BABICA V NEONATALNEM
ODDELKU
DIPL. BABICA V PERINATALNI
AMBULANTI
DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU
ALI IT III
DIPL. BABICA V ŠOLI ZA STARŠE
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO
S CITOSTATIKI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER
V REŠEVALNI POSTAJI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA –
OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
PERFUZIONIST
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V ANESTEZIJI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I

Št.
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Stran

10617

PR brez
napr.

PR
z napr.

0

26

36

V

0

26

36

V

0

33

43

V

0

30

40

V

0

31

41

V

0

30

40

V

0

32

42

V

0

30

40

V

0

27

37

V

0

27

37

V

0

24

34

V

0

26

36

V

0

28

38

V

0

26

36

V

0

30

40

VII/1

0

38

48

VII/1

0

35

45

VII/1

0

41

51

VII/1

0

35

45

VII/1

0

41

51

VII/1

0

34

44

VII/1

0

38

48

VII/1

0

38

48

VII/1

0

39

49

VII/1

0

41

51

VII/1

0

34

44

VII/2

0

37

47

VII/1

0

39

49

VII/1

0

39

49

TR

Šifra N

V

NAZIV

Stran

10618 /

Št.
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Šifra DM

DELOVNO MESTO

E037017

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNI NEGI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNI TERAPIJI III
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V NEGOVALNI ENOTI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI
VZGOJI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V PSIHIATRIJI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH
AMBULANTAH
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI
DIPL.BABICA S SPECIALNIMI ZNANJI
DIPL.MEDICINSKA SESTRA – DELO
V KONTROLIRANEM OBMOČJU
SEVANJA
DIPL.MEDICINSKA SESTRA
V REŠEVALNEM VOZILU
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA
IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE
IZOBRAŽEVANJA
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE
OBVLADOVANJA OKUŽB
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE
RAZVOJA IN KAKOVOSTI
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC
V ZDRAVSTVENI NEGI
SVETOVALEC V ZDRAVSTVENI NEGI
DIPL. BABICA V AMBULANTI
DIPL.MEDICINSKA SESTRA
V AMBULANTI
DMS PERFUZIONIST I
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

E037018
E037019
E037020
E037021
E037022
E037023
E037024
E037025
E037026
E037027
E037028
E037029
E037030
E037031
E037032
E037033
E037034
E037035
E037036
E037037
E037039
E037040
E037041
E037042
E037043
E037044
E037045
E037046
E037047
E037048
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0

PR brez
napr.
36

PR
z napr.
46

VII/1

0

38

48

VII/1

0

39

49

VII/1

0

41

51

VII/1

0

35

45

VII/1

0

37

47

VII/1

0

33

43

VII/1

0

35

45

VII/1

0

36

46

VII/1

0

33

43

VII/1

0

33

43

VII/1

0

37

47

VII/1

0

35

45

VII/1

0

36

46

VII/1

0

39

49

VII/1

0

40

50

VII/2

0

36

46

VII/2

0

38

48

VII/2

0

36

46

VII/2

0

36

46

VII/2

0

36

46

VII/2

0

37

47

VII/2
VII/1

0
0

39
32

49
42

VII/1

0

33

43

VII/1

0

44

54

VII/1

0

36

46

VII/2

0

39

49

VII/1

0

37

47

VII/1

0

40

50

VII/1

0

36

46

TR

Šifra N

VII/1

NAZIV
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Šifra DM
E037049
E037050
E037051
E037052
E037901
E037902
E037903
E037904
E037905
E037906
E037908
E037909
E037910

Št.

Strokovni vodja II:
Strokovni vodja III:
Strokovni vodja IV:
Strokovni vodja V:
Strokovni vodja VI:

10619
PR
z napr.

0

39

49

VII/1

0

37

47

VII/1

0

41

51

VII/1

0

40

50

VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1
VII/1

0
0
0
0
0
0

47
46
45
44
43
42

57
56
55
54
53
52

VII/1

0

45

55

VII/1

0

44

54

VII/1

0

43

53

TR

Šifra N

VII/1

NAZIV

«.

(3) V Aneksu se prvi stavek sedmega odstavka 3. člena
spremeni, tako da se glasi:
»Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne
podskupine E3:
Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe
ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska
sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer
pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji
kriteriji:
Strokovni vodja I:

Stran

PR brez
napr.

DELOVNO MESTO
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC)
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI (SUC)
DIPL.MEDICINSKA SESTRA
V REŠEVALNEM VOZILU Z
OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP
DIPL.MED.SESTRA V TRIAŽI URGENTNE
DEJ.
STROKOVNI VODJA I
STROKOVNI VODJA II
STROKOVNI VODJA III
STROKOVNI VODJA IV
STROKOVNI VODJA V
STROKOVNI VODJA VI
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE
ENOTE I
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE
ENOTE II
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE
ENOTE III

181 / 19. 11. 2021 /

– od 301 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 251 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo.
– od 201 do 300 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 151 do 250 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
– od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– do 9 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo«.
(4) V Aneksu se v enajstem odstavku 3. člena uvrstitve v
plačne razrede delovnih mest spremenijo tako, da se glasijo in
dodajo nova delovna mesta, in sicer

»
Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

E042001
E042002
E043004
E043005
E045001
E045002
E045003
E045005
E045009
E045012
E045017

STREŽNICA V ZDRAVSTVU
OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI
LABORANT (I) DELO V IOS
LABORANT (II) DELO V IOS
DELOVNI INŠTRUKTOR I
EKOLOG I
EKOLOG II
LABORATORIJSKI TEHNIK I
ORTOPEDSKI TEHNIK I
SANITARNI TEHNIK I
ZOBOTEHNIK I

II
II
III
III
V
V
V
V
V
V
V

Šifra N

NAZIV

Plačni razred Plačni razred
brez napr.
z napr.
17
27
17
27
17
27
16
26
24
34
24
34
23
33
25
35
25
35
25
35
25
35

Stran

10620 /

Št.
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TR

Šifra N

NAZIV

Plačni razred Plačni razred
brez napr.
z napr.

Šifra DM

DELOVNO MESTO

E045020

ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)

V

24

34

E045023

ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC
V (II)

V

23

33

E045024

ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC
v (III)

V

22

32

E045021

LABORATORIJSKI TEHNIK –
FLEBOTOMIST

V

26

36

E045022

ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC –
DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI

V

24

34

E046005

STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO
OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI V NLZOH

VI

29

39

E047035

INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I –
INŠTRUKTOR

VII/1

35

45

E047036

INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II

VII/1

33

43

E047037

LOGOPED I

VII/2

36

46

E047038

LOGOPED II

VII/2

34

44

E047050

PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI
S PSIHIČNO MOTNJO

VII/2

37

47

E047051

PSIHOLOG II

VII/2

36

46

E047052

PSIHOLOG III

VII/2

34

44

E047067

SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI
S PSIHIČNO MOTNJO

VII/2

37

47

E047068

SOCIALNI DELAVEC II

VII/2

36

46

E047069

SOCIALNI DELAVEC III

VII/2

34

44

E047070

SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE

VII/2

40

50

E047071

SPECIALIZANT S PODROČJA
LABORATORIJSKE MEDICINE

VII/2

40

50

E047079

INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE III

VII/1

31

41

E047080

INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE
SPECIALIST

VII/2

36

46

E047081

LOGOPED – DELO Z OSEBAMI
S PSIHIČNO MOTNJO

VII/2

37

47

E047082

SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE

VII/2

40

50

E047083

PSIHOLOG I

VII/2

37

47

E047084

STROKOVNI SODELAVEC I

VII/2

34

44

E047085

STROKOVNI SODELAVEC II

VII/1

31

41

E047086

INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE
– FLEBOTOMIST

VII/1

36

46

E047087

KINEZIOLOG

VII/1

31

41

E047088

KINEZIOLOG

VII/2

36

46

E047089

DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH
ODDELKIH PSIHIATRIJE

VII/1

35

45

E047090

RADIOLOŠKI INŽENIR III

VII/2

37

47

E047091

RADIOLOŠKI INŽENIR II

VII/2

38

48

E047092

RADIOLOŠKI INŽENIR I

VII/2

39

49

E047093

RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST

VII/2

40

50

E047094

RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC

VII/2

40

50

E048002

KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I

VIII

47

57

E048003

KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II

VIII

46

56

E048004

SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE

VIII

45

55

E048022

SOCIALNI DELAVEC I

VIII

43

53

E048027

VODJA MEDICINSKEGA LABORATORIJA

VIII

51

57

E048028

MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST I

VIII

47

57

E048029

MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I

VIII

47

57

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Šifra N
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NAZIV

Stran

10621

Plačni razred Plačni razred
brez napr.
z napr.

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

E048030

SAMOSTOJNI ANALITIK
V LABORATORIJSKI MEDICINI I

VIII

46

56

E048036

KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III

VIII

43

53

E049002

MEDICINSKI BIOKEMIK KONZULTANT

IX

47

57

E049004

MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT

IX

47

57

E049008

SAMOSTOJNI ANALITIK
V LABORATORIJSKI MEDICINI

IX

46

56
«.

4. člen
(določitev plačnih razredov plačne skupine F)
(1) V Aneksu se v prvem, četrtem in petem odstavku
4. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1 se
uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1:
Plačni razred brez
napr.

Plačni
razred
z napr.

INDIVIDUALNI HABILITATOR
VIŠJI SVETOVALEC

40

45

2

INDIVIDUALNI HABILITATOR
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

35

40

VII/2

3

INDIVIDUALNI HABILITATOR

32

37

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

1

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI
SVETOVALEC

42

47

F017002

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

2

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

37

42

F017002

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

3

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

34

39

F017003

KOORDINATOR LOKALNE MREŽE

VII/2

1

KOORDINATOR LOKALNE
MREŽE VIŠJI SVETOVALEC

42

47

F017003

KOORDINATOR LOKALNE MREŽE

VII/2

2

KOORDINATOR LOKALNE
MREŽE SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

37

42

F017003

KOORDINATOR LOKALNE MREŽE

VII/2

3

KOORDINATOR LOKALNE
MREŽE

34

39

F017004

KOORDINATOR POMOČI
NA DOMU

VII/2

1

KOORDINATOR POMOČI
NA DOMU VIŠJI SVETOVALEC

42

47

F017004

KOORDINATOR POMOČI
NA DOMU

VII/2

2

KOORDINATOR POMOČI
NA DOMU SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

37

42

F017004

KOORDINATOR POMOČI
NA DOMU

VII/2

3

KOORDINATOR POMOČI
NA DOMU

34

39

F017005

KOORDINATOR ZA IZVAJANJE
NADOMESTNE KAZNI

VII/2

1

KOORDINATOR
ZA IZVAJANJE NADOMESTNE
KAZNI VIŠJI SVETOVALEC

41

46

F017005

KOORDINATOR ZA IZVAJANJE
NADOMESTNE KAZNI

VII/2

2

KOORDINATOR ZA IZVAJANJE
NADOMESTNE KAZNI
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

36

41

F017005

KOORDINATOR ZA IZVAJANJE
NADOMESTNE KAZNI

VII/2

3

KOORDINATOR ZA IZVAJANJE
NADOMESTNE KAZNI

33

38

F017006

KOORDINATOR ZA
PREPREČEVANJE NASILJA

VII/2

1

KOORDINATOR ZA
PREPREČEVANJE NASILJA
VIŠJI SVETOVALEC

42

47

F017006

KOORDINATOR ZA
PREPREČEVANJE NASILJA

VII/2

2

KOORDINATOR
ZA PREPREČEVANJE NASILJA
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

37

42

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra N

F017001

INDIVIDUALNI HABILITATOR

VII/2

1

F017001

INDIVIDUALNI HABILITATOR

VII/2

F017001

INDIVIDUALNI HABILITATOR

F017002

NAZIV
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DELOVNO MESTO

F017006
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TR

Šifra N

KOORDINATOR ZA
PREPREČEVANJE NASILJA

VII/2

3

F017007

PSIHOLOG

VII/2

1

F017007

PSIHOLOG

VII/2

2

F017007

PSIHOLOG

VII/2

3

F017008

SKUPINSKI HABILITATOR

VII/2

1

F017008

SKUPINSKI HABILITATOR

VII/2

2

F017008

SKUPINSKI HABILITATOR

VII/2

3

F017009

SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

1

F017009

SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

2

F017009

SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

3

F017010

SOCIALNI DELAVEC

VII/2

1

F017010

SOCIALNI DELAVEC

VII/2

2

F017010

SOCIALNI DELAVEC

VII/2

3

F017011

STROKOVNI DELAVEC –
POLIVALENCA

VII/2

1

F017011

STROKOVNI DELAVEC –
POLIVALENCA

VII/2

2

F017011

STROKOVNI DELAVEC –
POLIVALENCA

VII/2

3

F017013

STROKOVNI DELAVEC
V PROGRAMIH

VII/2

1

F017013

STROKOVNI DELAVEC
V PROGRAMIH

VII/2

2

F017013

STROKOVNI DELAVEC
V PROGRAMIH

VII/2

3

F017014

STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA
POOBLASTILA

VII/2

1

F017014

STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA
POOBLASTILA

VII/2

2

F017014

STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA
POOBLASTILA

VII/2

3

F017015

STROKOVNI DELAVEC ZA
PODROČJE (ENO ALI VEČ)

VII/2

1

F017015

STROKOVNI DELAVEC ZA
PODROČJE (ENO ALI VEČ)

VII/2

2

F017015

STROKOVNI DELAVEC ZA
PODROČJE (ENO ALI VEČ)

VII/2

3

F017016

STROKOVNI DELAVEC ZA
PREJEMKE IN OPROSTITVE

VII/2

1

NAZIV
KOORDINATOR ZA
PREPREČEVANJE NASILJA
PSIHOLOG VIŠJI
SVETOVALEC
PSIHOLOG SAMOSTOJNI
SVETOVALEC
PSIHOLOG
SKUPINSKI HABILITATOR
VIŠJI SVETOVALEC
SKUPINSKI HABILITATOR
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
SKUPINSKI HABILITATOR
SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI
SVETOVALEC
SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI
SOCIALNI DELAVEC VIŠJI
SVETOVALEC
SOCIALNI DELAVEC
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
SOCIALNI DELAVEC
STROKOVNI DELAVEC
– POLIVALENCA VIŠJI
SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC –
POLIVALENCA SAMOSTOJNI
SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC –
POLIVALENCA
STROKOVNI DELAVEC
V PROGRAMIH VIŠJI
SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC
V PROGRAMIH SAMOSTOJNI
SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC
V PROGRAMIH
STROKOVNI DELAVEC
ZA JAVNA POOBLASTILA VIŠJI
SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC
ZA JAVNA POOBLASTILA
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC
ZA JAVNA POOBLASTILA
STROKOVNI DELAVEC
ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VIŠJI SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC
ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC
ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
STROKOVNI DELAVEC
ZA PREJEMKE IN
OPROSTITVE VIŠJI
SVETOVALEC

Plačni razred brez
napr.

Plačni
razred
z napr.

34

39

42

47

37

42

34

39

41

46

36

41

33

38

43

48

38

43

35

40

42

47

37

42

34

39

41

46

36

41

33

38

42

47

37

42

34

39

40

45

35

40

32

37

42

47

37

42

34

39

40

45
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Šifra DM

DELOVNO MESTO

F017016

Št.

TR

Šifra N

STROKOVNI DELAVEC ZA
PREJEMKE IN OPROSTITVE

VII/2

2

F017016

STROKOVNI DELAVEC ZA
PREJEMKE IN OPROSTITVE

VII/2

3

F017017

KOORDINATOR OBRAVNAVE
V SKUPNOSTI

VII/2

1

F017017

KOORDINATOR OBRAVNAVE
V SKUPNOSTI

VII/2

2

F017017

KOORDINATOR OBRAVNAVE
V SKUPNOSTI

VII/2

3

F017018

KOORDINATOR INVALIDSKEGA
VARSTVA

VII/2

1

F017018

KOORDINATOR INVALIDSKEGA
VARSTVA

VII/2

2

F017018

KOORDINATOR INVALIDSKEGA
VARSTVA

VII/2

3

F017019

STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

VII/2

1

F017019

STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

VII/2

2

F017019

STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

VII/2

3

F018001

KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST

VIII

1

F018001

KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST

VIII

2

F018001

KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST

VIII

3

F018002

SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I

VIII

1

F018002

SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I

VIII

2

F018002

SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I

VIII

3

F018003

SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II

VIII

1

F018003

SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II

VIII

2

F018003

SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II

VIII

3

F018004

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST I

VIII

1

F018004

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST I

VIII

2

181 / 19. 11. 2021 /

NAZIV
STROKOVNI DELAVEC ZA
PREJEMKE IN OPROSTITVE
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC
ZA PREJEMKE IN
OPROSTITVE
KOORDINATOR OBRAVNAVE
V SKUPNOSTI VIŠJI
SVETOVALEC
KOORDINATOR OBRAVNAVE
V SKUPNOSTI SAMOSTOJNI
SVETOVALEC
KOORDINATOR OBRAVNAVE
V SKUPNOSTI
KOORDINATOR
INVALIDSKEGA VARSTVA
VIŠJI SVETOVALEC
KOORDINATOR
INVALIDSKEGA VARSTVA
SAMOSTOJNI SVETOVALEC
KOORDINATOR
INVALIDSKEGA VARSTVA
STROKOVNI DELAVEC –
SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE SAMOSTOJNI
SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC –
SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE VIŠJI SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC –
SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE
KLINIČNI PSIHOLOG
SPECIALIST VIŠJI
SVETOVALEC
KLINIČNI PSIHOLOG
SPECIALIST SAMOSTOJNI
SVETOVALEC
KLINIČNI PSIHOLOG
SPECIALIST
SOCIALNI DELAVEC
SPECIALIST I VIŠJI
SVETOVALEC
SOCIALNI DELAVEC
SPECIALIST I SAMOSTOJNI
SVETOVALEC
SOCIALNI DELAVEC
SPECIALIST I
SOCIALNI DELAVEC
SPECIALIST II VIŠJI
SVETOVALEC
SOCIALNI DELAVEC
SPECIALIST II SAMOSTOJNI
SVETOVALEC
SOCIALNI DELAVEC
SPECIALIST II
STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST I VIŠJI
SVETOVALEC
STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST I SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

Stran

10623

Plačni razred brez
napr.

Plačni
razred
z napr.

35

40

32

37

42

47

37

42

34

39

42

47

37

42

34

39

42

47

37

42

34

39

49

54

45

50

42

47

48

53

44

49

41

46

44

49

40

45

37

42

48

53

44

49

Stran
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Plačni razred brez
napr.

Plačni
razred
z napr.

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST I

41

46

1

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST II VIŠJI
SVETOVALEC

44

49

VIII

2

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST II SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

40

45

VIII

3

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST II

37

42

Plačni
razred
z napr.
27
29
30

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra N

F018004

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST I

VIII

3

F018005

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST II

VIII

F018005

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST II

F018005

STROKOVNI DELAVEC
SPECIALIST II

NAZIV

(4) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2 se
uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2
Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra N

F022001
F023001
F023002

STREŽNICA – SOCIALNO VARSTVO
OSKRBOVALKA
SOCIALNA OSKRBOVALKA III
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA
III IN IV
DELOVNI INŠTRUKTOR II
GOSPODINJA OSKRBOVALKA
VARUHINJA II
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI
POTREBAMI
BOLNIČAR NEGOVALEC II (I)
SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I)
ANIMATOR II
DELOVNI INŠTRUKTOR I
MEDICINSKA SESTRA –
NACIONALNA POKLICNA
KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
OPERATER INFORMATOR
SOCIALNA OSKRBOVALKA I
SODELAVEC V PROGRAMIH
SODELAVEC ZA PREJEMKE
IN OPROSTITVE I
SODELAVEC ZA PREJEMKE
IN OPROSTITVE II
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
VARUHINJA – SPECIALNA ZNANJA
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I)
VARUHINJA INSTITUCIONALNO
VARSTVO
VARUHINJA VODENJE, VARSTVO
IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI
POGOJI
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI
POTREBAMI
ANIMATOR I
ANIMATOR I
ANIMATOR I
ANIMATOR I
GOSPODINJA – USKLAJEVALKA
OSKRBE

II
III
III

0
0
0

Plačni
razred brez
napr.
17
19
20

IV

0

23

33

IV
IV
IV

0
0
0

21
21
21

31
31
31

IV

0

19

29

IV
IV
V
V

0
0
0
0

22
23
24
24

32
33
34
34

V

0

28

38

V
V
V

0
0
0

20
25
24

30
35
34

V

0

22

32

V

0

21

31

V
V
V

0
0
0

29
28
28

39
38
38

V

0

26

36

V

0

25

35

V

0

23

33

VI
VI
VI
VI

0
1
2
3

28
36
31
28

38
41
36
33

VI

0

27

37

F024001
F024003
F024004
F024006
F024007
F024008
F024009
F025001
F025002
F025003
F025004
F025005
F025006
F025007
F025008
F025009
F025011
F025013
F025014
F025015
F025016
F026001
F026002
F026002
F026002
F026003

NAZIV

ANIMATOR I SVETOVALEC
ANIMATOR I MENTOR
ANIMATOR I
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Šifra DM

DELOVNO MESTO

Št.
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TR

Šifra N

NAZIV

Plačni
razred brez
napr.

Plačni
razred
z napr.

F026004

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

VI

1

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN
OPROSTITVE II SVETOVALEC

33

38

F026004

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

VI

2

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN
OPROSTITVE II MENTOR

28

33

F026004

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

VI

3

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE
IN OPROSTITVE II

25

30

F026005

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II

VI

0

25

35

F027001

DELOVNI TERAPEVT

VII/1

1

DELOVNI TERAPEVT VIŠJI
SVETOVALEC

39

44

F027001

DELOVNI TERAPEVT

VII/1

2

DELOVNI TERAPEVT
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

34

39

F027001

DELOVNI TERAPEVT

VII/1

3

DELOVNI TERAPEVT

31

36

F027002

DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI
VII/1
ZNANJI

1

DELOVNI TERAPEVT
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI
SVETOVALEC

41

46

F027002

DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI
VII/1
ZNANJI

2

DELOVNI TERAPEVT
S SPECIALNIMI ZNANJI
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

36

41

F027002

DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI
VII/1
ZNANJI

3

DELOVNI TERAPEVT
S SPECIALNIMI ZNANJI

33

38

F027003

DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST

VII/2

1

DELOVNI TERAPEVT
SPECIALIST VIŠJI
SVETOVALEC

44

49

F027003

DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST

VII/2

2

DELOVNI TERAPEVT
SPECIALIST SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

39

44

F027003

DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST

VII/2

3

DELOVNI TERAPEVT
SPECIALIST

36

41

F027004

FIZIOTERAPEVT

VII/1

1

FIZIOTERAPEVT VIŠJI
SVETOVALEC

39

44

F027004

FIZIOTERAPEVT

VII/1

2

FIZIOTERAPEVT
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

34

39

F027004

FIZIOTERAPEVT

VII/1

3

FIZIOTERAPEVT

31

36

41

46

F027005

FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI
ZNANJI

VII/1

1

FIZIOTERAPEVT
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI
SVETOVALEC

F027005

FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI
ZNANJI

VII/1

2

FIZIOTERAPEVT
S SPECIALNIMI ZNANJI
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

36

41

F027005

FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI
ZNANJI

VII/1

3

FIZIOTERAPEVT
S SPECIALNIMI ZNANJI

33

38

F027006

FIZIOTERAPEVT SPECIALIST

VII/2

1

FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VIŠJI SVETOVALEC

44

49

F027006

FIZIOTERAPEVT SPECIALIST

VII/2

2

FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

39

44

F027006

FIZIOTERAPEVT SPECIALIST

VII/2

3

FIZIOTERAPEVT SPECIALIST

36

41

43

48

F027007

HIGIENIK (SPECIALIST ZA
PREPREČEVANJE OKUŽB)

VII/2

1

HIGIENIK (SPECIALIST
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VIŠJI SVETOVALEC

F027007

HIGIENIK (SPECIALIST
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)

VII/2

2

HIGIENIK (SPECIALIST
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

38

43

F027007

HIGIENIK (SPECIALIST
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)

VII/2

3

HIGIENIK (SPECIALIST
ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)

35

40

F027008

INDIVIDUALNI HABILITATOR

VII/2

1

INDIVIDUALNI HABILITATOR
VIŠJI SVETOVALEC

40

45

Stran
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Plačni
razred brez
napr.

Plačni
razred
z napr.

INDIVIDUALNI HABILITATOR
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

35

40

3

INDIVIDUALNI HABILITATOR

32

37

VII/2

1

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI
SVETOVALEC

42

47

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

2

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

37

42

F027009

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

3

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

34

39

F027011

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

1

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC

46

51

F027011

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

2

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

41

46

F027011

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

3

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI

38

43

F027012

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SPECIALIST

VII/2

1

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SPECIALIST VIŠJI
SVETOVALEC

48

53

F027012

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SPECIALIST

VII/2

2

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SPECIALIST
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

43

48

F027012

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SPECIALIST

VII/2

3

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SPECIALIST

40

45

F027013

SKUPINSKI HABILITATOR

VII/2

1

SKUPINSKI HABILITATOR
VIŠJI SVETOVALEC

41

46

F027013

SKUPINSKI HABILITATOR

VII/2

2

SKUPINSKI HABILITATOR
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

36

41

F027013

SKUPINSKI HABILITATOR

VII/2

3

SKUPINSKI HABILITATOR

33

38

F027014

SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

1

SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI
SVETOVALEC

43

48

F027014

SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

2

SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

38

43

F027014

SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/2

3

SKUPINSKI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

35

40

F027015

STROKOVNI SODELAVEC
V PROGRAMIH

VII/2

1

STROKOVNI SODELAVEC
V PROGRAMIH VIŠJI
SVETOVALEC

40

45

F027015

STROKOVNI SODELAVEC
V PROGRAMIH

VII/2

2

STROKOVNI SODELAVEC
V PROGRAMIH SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

35

40

F027015

STROKOVNI SODELAVEC
V PROGRAMIH

VII/2

3

STROKOVNI SODELAVEC
V PROGRAMIH

32

37

F027016

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I

1

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN
OPROSTITVE I VIŠJI
SVETOVALEC

38

43

F027016

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I

VII/1

2

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE
IN OPROSTITVE I
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

33

38

F027016

STROKOVNI SODELAVEC
ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I

VII/1

3

STROKOVNI SODELAVEC ZA
PREJEMKE IN OPROSTITVE I

30

35

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra N

F027008

INDIVIDUALNI HABILITATOR

VII/2

2

F027008

INDIVIDUALNI HABILITATOR

VII/2

F027009

INDIVIDUALNI HABILITATOR
S SPECIALNIMI ZNANJI

F027009

VII/1

NAZIV
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Šifra DM
F027017

Št.

DELOVNO MESTO
TEHNOLOG

TR

Šifra N

VII/2

0
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SVETOVALEC
TEHNOLOG
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Plačni
razred brez
napr.

Plačni
razred
z napr.

32

42

40

45

35

40

32
31
36

37
41
46

45

50

40

45

37

42

F027018

TEHNOLOG

VII/2

1

F027018

TEHNOLOG

VII/2

2

F027018
F027019
F027020

TEHNOLOG
KINEZIOLOG
KINEZIOLOG
DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA

VII/2
VII/1
VII/2

3
0
0

VII/1

1

VII/1

2

VII/1

3

VII/2

0

32

42

VII/1

0

30

40

PR brez
napr. MIN

PR brez
napr.
MAKS

F027021
F027021
F027021
F027022
F027023

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA
DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA
STROKOVNI SODELAVEC V
PROGRAMIH
STROKOVNI SODELAVEC ZA
PREJEMKE IN OPROSTITVE I

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA VIŠJI SVETOVALEC
DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SAMOSTOJNI
SVETOVALEC
DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA

(5) Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F2 se
uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F2

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra N

F027955
F027960

NAZIV

VODJA II

VII/2

0

43

48

VODJA III

VII/1

0

39

44

F027961

VODJA III

VII/2

0

39

44

F028962

VODJA III

VIII

0

40

45

F027965

VODJA IV

VII/1

0

37

42

F027966

VODJA IV

VII/2

0

37

42

F026970

VODJA V

VI

0

35

40

F027971

VODJA V

VII/1

0

35

40

F025975

VODJA VI

V

0

30

35

F026976

VODJA VI

VI

0

30

35

F025980

VODJA VII

V

0

29

34

F025981

VODJA VIII

V

0

26

31

5. člen
(določitev plačnih razredov plačne skupine J)
(1) V Aneksu se v prvem odstavku 5. člena črta delovna
mesta:

J025023
J025024
J025025

ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR
V (I)
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR
V (II)
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR
V (III)

V

0

22

32

V

0

21

31

V

0

20

30

J032023

STREŽNICA II (I)

II

0

14

24

J032031

OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI

II

0

14

24

J033012

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III

III

0

15

25

«.
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J033029

VZDRŽEVALEC PERILA III

III

0

13

23

J034041

NATAKAR – SERVIRKA IV

IV

0

16

26

J034078

TELEFONIST – RECEPTOR IV

IV

0

16

26

J035089

VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I)

V

0

20

30

J035090

VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II)

V

0

21

31

J035091

VZDRŽEVALEC MEDICINSKE
OPREME V

V

0

21

31

Plačni razred brez
napr.

Plačni
razred
z napr.

(2) V Aneksu se v prvem odstavku 5. člena doda nova
delovna mesta:

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra N

NAZIV

J026027

SODELAVEC V GLAVNI PISARNI
NA CSD

VI

26

36

J027010

SODELAVEC V GLAVNI PISARNI
NA CSD

VII/1

30

40

J033035

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III
v ZSV

III

18

28

J033036

VZDRŽEVALEC III v ZSV

III

17

27

J033037

VZDRŽEVALEC PERILA III v ZSV

III

16

26

J034127

DIETNI KUHAR IV v ZSV

IV

21

31

J034128

NATAKAR – SERVIRKA IV v ZSV

IV

19

29

J034129

NATAKAR IV v ZSV

IV

20

30

J034130

ŠIVILJA IV v ZSV

IV

20

30

J034131

TELEFONIST – RECEPTOR IV v ZSV

IV

19

29

J034132

VZDRŽEVALEC IV (I) v ZSV

IV

20

30

J034133

VZDRŽEVALEC IV (II) v ZSV

IV

19

29

J035139

DIETNI KUHAR V v ZSV

V

24

34

J035140

VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I) v ZSV

V

23

33

J035141

VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II) v ZSV

V

22

32

J035142

VZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME
V v ZSV

V

24

34

6. člen
(uvrščanje farmacevtov)
Na delovna mesta višjih farmacevtov se razporedijo farmacevti, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– najmanj 12 let delovne dobe v lekarniški dejavnosti po
opravljenem strokovnem izpitu,
– doseganje standardov in normativov dela farmacevta.
Za zasedbo delovnega mesta višjih farmacevtov morajo
poleg pogojev iz prejšnjega odstavka biti izkazani še naslednji
dodatni pogoji:
– prenos znanja na druge farmacevte in farmacevtske
tehnike,
– aktivno sodelovanje s farmacevti in drugimi zdravstvenimi delavci različnih strok in različnih ravni zdravstvene dejavnosti.
Za farmacevte, ki v določenem časovnem obdobju skladno s predpisi niso bili dolžni opravljati strokovnega izpita, se
pogoj iz 1. alineje pred prejšnjega odstavka šteje za izpolnjenega, če ima farmacevt najmanj 12 let delovne dobe v lekarniški
dejavnosti od zaključka pripravništva.
7. člen
(uvrstitev perfuzionistov)
Na delovno mesto E037043 DMS perfuzionist I se uvrstijo
zaposleni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– 5 let dela na delovnem mestu perfuzionist,
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– pridobljen certifikat za opravljanje dela perfuzionista, ki
ga izda UKC Ljubljana,
– pridobljen evropski certifikat za perfuzioniste (ECCP), ki
ga podeljuje The European Board of Cardiovascular Perfusion
(EBCP).
8. člen
(ponudba novih pogodb o zaposlitvi)
(1) Delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa zaposlenim javnim uslužbencem ponudi novo pogodbo o zaposlitvi,
in sicer:
1. na delovnih mestih s šifro E034002, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
2. na delovnih mestih s šifro E035001, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035032 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
– BABICA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
3. na delovnih mestih s šifro E035002, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035033 MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI.
4. na delovnih mestih s šifro E035007, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035034 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
5. na delovnih mestih s šifro E035008, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S
SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
6. na delovnih mestih s šifro E035009 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035036 SREDNJA
MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI.
7. na delovnih mestih s šifro E035017, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V
NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
8. na delovnih mestih s šifro E035019, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035038 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V
PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
9. na delovnih mestih s šifro E035023, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035039 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V
STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
10. na delovnih mestih s šifro E035026, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035040 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
11. na delovnih mestih s šifro E037001 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037041 DIPL.
BABICA V AMBULANTI.
12. na delovnih mestih s šifro E037011 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037042 DIPL.
MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI.
13. na delovnih mestih s šifro E037012, ki izpolnjujejo
pogoje iz 7. člena tega aneksa, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037043 DMS PERFUZIONIST I.
14. na delovnih mestih s šifro E037013, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E037044 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
15. na delovnih mestih s šifro E037014, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E037045 DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
16. na delovnih mestih s šifro E037024, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
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delovno mesto E037046 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
17. na delovnih mestih s šifro E037024, ki opravljajo delo
v intenzivnih oddelkih psihiatrije, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037047 DIPL. MEDICINSKA
SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE.
18. na delovnih mestih s šifro E037027, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E037048 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
19. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo
delo v urgentnem centru, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za
novo delovno mesto E037049 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V
URGENTNI DEJAVNOSTI (UC).
20. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo
delo v satelitskem urgentnem centru, ponudi novo pogodbo o
zaposlitvi za novo delovno mesto E037050 DIPL.MEDICINSKA
SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (SUC).
21. na delovnih mestih s šifro E037032, ki imajo opravljen
izpit iz NMP, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno
mesto E037051 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP.
22. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo delo
v triaži urgentne dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi
za novo delovno mesto E037052 DIPL.MEDICINSKA SESTRA
V TRIAŽI URGENTNE DEJAVNOSTI.
23. na delovnih mestih s šifro E047011, ki opravljajo delo
v intenzivnih oddelkih psihiatrije, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E047089 DELOVNI TERAPEVT
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE.
24. na delovnih mestih s šifro E048001 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E048036 KLINIČNI
PSIHOLOG SPECIALIST III.
25. na delovnih mestih s šifro F017012 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F017019 STROKOVNI DELAVEC SOCIALNO-VARSTVENE STORITVE.
26. na delovnih mestih s šifro F024002 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F024008 BOLNIČAR NEGOVALEC II (I).
27. na delovnih mestih s šifro F024005 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F024009 SOCIALNA
OSKRBOVALKA II (I).
28. na delovnih mestih s šifro F025010 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F025013 SREDNJA
MEDICINSKA SESTRA II (I).
29. na delovnih mestih s šifro F025012 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F025014 VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO ali F025015 VARUHINJA
VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI
POGOJI, glede na vsebino delovnega mesta.
30. na delovnih mestih s šifro F027010 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F027021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA.
31. na delovnih mestih s šifro J026004, ki so zaposleni na
CSD ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto
J026027 SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD.
32. na delovnih mestih s šifro J026005 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J027010 SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD.
33. na delovnih mestih s šifro J025023 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E045020 ZDR.
ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I).
34. na delovnih mestih s šifro J025024 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E045023 ZDR.
ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II).
35. na delovnih mestih s šifro J025025 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E045024 ZDR.
ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III).
36. na delovnih mestih s šifro J032023 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F022001 STREŽNICA – SOCIALNO VARSTVO ali E042001 STREŽNICA
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V ZDRAVSTVU, skladno z dejavnostjo, v kateri se delo
opravlja.
37. na delovnih mestih s šifro J032031 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E042002 OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI.
38. na delovnih mestih s šifro J033012 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J033035 POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III v ZSV.
39. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J033028 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi
za novo delovno mesto J033036 VZDRŽEVALEC III v ZSV.
40. na delovnih mestih s šifro J033029 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J033037 VZDRŽEVALEC PERILA III v ZSV.
41. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034006 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi
za novo delovno mesto J034127 DIETNI KUHAR IV v ZSV.
42. na delovnih mestih s šifro J034041 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J034128 NATAKAR
SERVIRKA IV v ZSV.
43. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034042 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za
novo delovno mesto J034129 NATAKAR IV v ZSV.
44. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034070 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za
novo delovno mesto J034130 ŠIVILJA IV v ZSV.
45. na delovnih mestih s šifro J034078 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J034131 TELEFONIST – RECEPTOR IV v ZSV.
46. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034095 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi
za novo delovno mesto J034132 VZDRŽEVALEC IV (I) v ZSV.
47. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J034096 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi
za novo delovno mesto J034133 VZDRŽEVALEC IV (II) v ZSV.
48. zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu na delovnih mestih s šifro J035008 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za
novo delovno mesto J035139 DIETNI KUHAR V v ZSV.
49. na delovnih mestih s šifro J035089 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J035140 VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I) v ZSV.
50. na delovnih mestih s šifro J035090 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J035141 VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II) v ZSV.
51. na delovnih mestih s šifro J035091 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto J035142 VZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME v ZSV.
(2) Vse zaposlene v plačnih podskupinah E2, E3 in E4,
razen tistih, ki so omenjeni v prejšnjem odstavku tega člena, ki
opravljajo specifična dela in naloge v zdravstvu in se je s tem
aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec
z dnem uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti na nova
delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost
delovnega mesta.
(3) Vse zaposlene v plačni podskupini F1 in F2, razen
tistih, ki so omenjeni v prvem odstavku tega člena, ki opravljajo
specifična dela in naloge v socialno varstveni dejavnosti in se je
s tem aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti na nova
delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost
delovnega mesta.
(4) Vse zaposlene v plačni skupini J, razen tistih, ki so
omenjeni v prvem odstavku tega člena, ki opravljajo specifična
dela in naloge v zdravstveni in socialnovarstveni dejavnosti in
se je s tem aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto,
delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti
na nova delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in
zahtevnost delovnega mesta.
(5) Delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa upošteva
novo opredeljene kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih
mestih mest plačne podskupine E3.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(rok za uskladitev aktov)
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
se uskladijo s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
10. člen
(pridobitev pravice do izplačila plače)
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače
v skladu s tem aneksom z dnem uveljavitve tega aneksa.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo
oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto,
določeno s tem aneksom.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-303/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2711-0217
Vlada
Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Janez Poklukar
minister
za zdravje

Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije,
ki ga zastopa
Irena Ilešič Čujovič

Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije,
ki ga zastopa
Slavica Mencingar
Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije,
ki ga zastopa
Aleksander Jus
Sindikati v zdravstvu Slovenije –
PERGAM,
ki ga zastopa
Vladimir Lazić
SPUKC – Sindikat zdravstva
Slovenije,
ki ga zastopa
Damir Janeković
SINCE07 Sindikat centrov
za socialno delo,
ki ga zastopa
Perica Radonjić
SVIZ – Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti
in kulture,
ki ga zastopa glavni tajnik Branimir Štrukelj

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 18. 11. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-2/200739 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco
kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih
pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 21/14.
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ANEKS
h Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi

Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv,
67/17 in 84/18) in 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98,
39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11,
40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21) Vlada Republike
Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Janez Poklukar, minister za zdravje, Janez Cigler Kralj, minister
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović
in
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga
zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga
zastopa Aleksander Jus, in
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa
Vladimir Lazić
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
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1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR,
63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13,
46/17, 80/18, 160/20 in 88/21; v nadaljnjem besedilu: Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi) se sklepa zaradi
realizacije 2. člena Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač
v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju
pogajanj.
2. člen
(določitev plačnih razredov plačne skupine E3)
(1) V Aneksu h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/08, 89/10, 107/11, 40/12,
46/13, 46/17 in 80/18; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v
prvem odstavku 3. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki
se glasi:
»Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:

NAZIV

PR brez
PR z napr.
napr.

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra N

E034001

BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM
OBMOČJU IOS

IV

0

21

31

E034002

BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC

IV

0

17

27

E034003

BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC –
PSIHIATRIJA

IV

0

20

30

E034004

BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI
DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI

IV

0

23

33

E034005

BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

IV

0

19

29

E035001

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA

V

0

28

38

E035002

MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA
POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)

V

0

28

38

E035003

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO
S CITOSTATIKI

V

0

29

39

E035005

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA –
ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU

V

0

27

37

E035006

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI
DISPEČER

V

0

23

33

E035007

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI

V

0

25

35

E035008

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI

V

0

25

35

E035010

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V DIALIZI I

V

0

30

40

E035011

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V DIALIZI II

V

0

27

37

E035012

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNI NEGI

V

0

29

39

E035013

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II

V

0

30

40

E035014

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNI TERAPIJI III

V

0

32

42

E035015

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V KONTROLIRANEM OBMOČJU
IONIZIRAJOČEGA SEVANJA

V

0

29

39
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Šifra DM

DELOVNO MESTO

E035016
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NAZIV

PR brez
PR z napr.
napr.

TR

Šifra N

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V MAVČARNI

V

0

27

37

E035017

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V NEGOVALNI ENOTI

V

0

24

34

E035018

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V OPERACIJSKI SOBI

V

0

30

40

E035019

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V PSIHIATRIJI

V

0

26

36

E035020

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH
AMBULANTAH

V

0

27

37

E035021

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V REŠEVALNEM VOZILU

V

0

28

38

E035022

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI

V

0

24

34

E035023

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI

V

0

24

34

E035024

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI

V

0

28

38

E035026

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI

V

0

26

36

E035027

ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT

V

0

26

36

E035028

ZDRAVSTVENI REŠEVALEC (NPK)
(VI. R.Z.D.)

V

0

33

43

E035029

ORTOPEDSKI TEHNOLOG (NPK)
(VI. R.Z.D.)

V

0

30

40

E035030

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE

V

0

31

41

E035031

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA –
ZDRAVSTVENI DISPEČER
V DISPEČERSKEM CENTRU

V

0

30

40

E035032

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

V

0

32

42

E035033

MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA
POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

V

0

30

40

E035034

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

V

0

27

37

E035035

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

V

0

27

37

E035036

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V PRIMARNI DEJAVNOSTI

V

0

24

34

E035037

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

V

0

26

36

E035038

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V PSIHIATRIJIV V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

V

0

28

38

E035039

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

V

0

26

36

E035040

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

V

0

30

40

E037002

DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI
NEGI

VII/1

0

38

48

E037003

DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI
NEGI

VII/1

0

35

45

E037004

DIPL. BABICA V NEONATALNEM ODDELKU

VII/1

0

41

51
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DELOVNO MESTO
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PR brez
PR z napr.
napr.

TR

Šifra N

DIPL. BABICA V PERINATALNI AMBULANTI

VII/1

0

35

45

E037006

DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU
ALI IT III

VII/1

0

41

51

E037007

DIPL. BABICA V ŠOLI ZA STARŠE

VII/1

0

34

44

E037008

DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO
S CITOSTATIKI

VII/1

0

38

48

E037009

DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER
V REŠEVALNI POSTAJI

VII/1

0

38

48

E037010

DIPL. MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA
MEDICINSKA SESTRA

VII/1

0

39

49

E037012

DIPL. MEDICINSKA SESTRA PERFUZIONIST

VII/1

0

41

51

E037013

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

0

34

44

E037014

DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST

VII/2

0

37

47

E037015

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V ANESTEZIJI

VII/1

0

39

49

E037016

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I

VII/1

0

39

49

E037017

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II

VII/1

0

36

46

E037018

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI
NEGI

VII/1

0

38

48

E037019

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI
TERAPIJI I, II

VII/1

0

39

49

E037020

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI
TERAPIJI III

VII/1

0

41

51

E037021

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI
ENOTI

VII/1

0

35

45

E037022

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI

VII/1

0

37

47

E037023

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI
ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI

VII/1

0

33

43

E037024

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI

VII/1

0

35

45

E037025

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH
IN METADONSKIH AMBULANTAH

VII/1

0

36

46

E037026

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI

VII/1

0

33

43

E037027

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI

VII/1

0

33

43

E037028

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI

VII/1

0

37

47

E037029

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI

VII/1

0

35

45

E037030

DIPL. BABICA S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

0

36

46

E037031

DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO
V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA

VII/1

0

39

49

E037032

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V REŠEVALNEM VOZILU

VII/1

0

40

50

E037033

KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA
IN ZDRAVSTVENE VZGOJE

VII/2

0

36

46

E037034

KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI

VII/2

0

38

48

E037035

MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE
IZOBRAŽEVANJA

VII/2

0

36

46

E037036

MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE
OBVLADOVANJA OKUŽB

VII/2

0

36

46

E037037

MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE
RAZVOJA IN KAKOVOSTI

VII/2

0

36

46

E037039

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC
V ZDRAVSTVENI NEGI

VII/2

0

37

47

E037040

SVETOVALEC V ZDRAVSTVENI NEGI

VII/2

0

39

49
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Šifra DM

DELOVNO MESTO

E037041
E037042
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NAZIV

PR brez
PR z napr.
napr.

TR

Šifra N

DIPL. BABICA V AMBULANTI

VII/1

0

32

42

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI

VII/1

0

33

43

E037043

DMS PERFUZIONIST I

VII/1

0

44

54

E037044

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

VII/1

0

36

46

E037045

DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

VII/2

0

39

49

E037046

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI
V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI

VII/1

0

37

47

E037047

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE

VII/1

0

40

50

E037048

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI

VII/1

0

36

46

E037049

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC)

VII/1

0

39

49

E037050

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI
DEJAVNOSTI (SUC)

VII/1

0

37

47

E037051

DIPL. MEDICINSKA SESTRA
V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM
PREVERJANJEM IZ NMP

VII/1

0

41

51

E037052

DIPL. MED. SESTRA V TRIAŽI URGENTNE
DEJ.

VII/1

0

40

50

E037901

STROKOVNI VODJA I

VII/1

0

47

57

E037902

STROKOVNI VODJA II

VII/1

0

46

56

E037903

STROKOVNI VODJA III

VII/1

0

45

55

E037904

STROKOVNI VODJA IV

VII/1

0

44

54

E037905

STROKOVNI VODJA V

VII/1

0

43

53

E037906

STROKOVNI VODJA VI

VII/1

0

42

52

E037908

VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE I

VII/1

0

45

55

E037909

VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE II

VII/1

0

44

54

E037910

VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE
III

VII/1

0

43

53

(2) V Aneksu se prvi stavek drugega odstavka 3. člena
spremeni, tako da se glasi:
»Kriteriji za uvrščanje vodstvenih delovnih mest iz plačne
podskupine E3:
Strokovni vodja pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe
ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska
sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer
pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji
kriteriji:
Strokovni vodja I:
Strokovni vodja II:
Strokovni vodja III:
Strokovni vodja IV:
Strokovni vodja V:
Strokovni vodja VI:

– od 301 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 251 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo.
– od 201 do 300 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 151 do 250 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
– od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo
– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali
– do 9 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo«.

«.
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3. člen
(določitev plačnih razredov plačne skupine F2)
V prvem odstavku 4. člena Aneksa se tabela nadomesti z
novo tabelo, ki se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2:

Šifra DM

DELOVNO MESTO

TR

Šifra N

NAZIV

Plačni
razred
brez
napr.

Plačni
razred
z napr.

F024001

BOLNIČAR NEGOVALEC I –
NEGA III IN IV

IV

0

23

33

F024008

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I)

IV

0

22

32

F025003

MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA
POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)

V

0

28

38

F025009

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I

V

0

29

39

F025013

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I)

V

0

28

38

46

51

F027011

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

1

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VIŠJI SVETOVALEC

F027011

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

2

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

41

46

F027011

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI

VII/1

3

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI

38

43

F027012

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
SPECIALIST

VII/2

1

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SPECIALIST VIŠJI
SVETOVALEC

48

53

F027012

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
SPECIALIST

VII/2

2

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SPECIALIST
SAMOSTOJNI SVETOVALEC

43

48

F027012

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
SPECIALIST

VII/2

3

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SPECIALIST

40

45

F027021

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

VII/1

1

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA VIŠJI SVETOVALEC

45

50

F027021

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

VII/1

2

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA SAMOSTOJNI
SVETOVALEC

40

45

F027021

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA

VII/1

3

DIPLOMIRANA MEDICINSKA
SESTRA

37

42

4. člen
(uvrstitev perfuzionistov)
Na delovno mesto E037043 DMS perfuzionist I se uvrstijo
zaposleni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– 5 let dela na delovnem mestu perfuzionist,
– pridobljen certifikat za opravljanje dela perfuzionista, ki
ga izda UKC Ljubljana,
– pridobljen evropski certifikat za perfuzioniste (ECCP), ki
ga podeljuje The European Board of Cardiovascular Perfusion
(EBCP).
5. člen
(ponudba novih pogodb o zaposlitvi)
(1) Delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa zaposlenim
javnim uslužbencem ponudi novo pogodbo o zaposlitvi, in sicer:
1. na delovnih mestih s šifro E034002, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E034005 BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
2. na delovnih mestih s šifro E035001, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo

«.

delovno mesto E035032 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
– BABICA V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
3. na delovnih mestih s šifro E035002, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035033 MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.) V BOLNIŠNIČNI
DEJAVNOSTI.
4. na delovnih mestih s šifro E035007, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035034 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
NA TRIAŽI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
5. na delovnih mestih s šifro E035008, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035035 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
6. na delovnih mestih s šifro E035009 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E035036 SREDNJA
MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI.
7. na delovnih mestih s šifro E035017, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035037 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V
NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
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8. na delovnih mestih s šifro E035019, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035038 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V
PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
9. na delovnih mestih s šifro E035023, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035039 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V
STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
10. na delovnih mestih s šifro E035026, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E035040 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
11. na delovnih mestih s šifro E037001 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037041 DIPL.
BABICA V AMBULANTI.
12. na delovnih mestih s šifro E037011 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037042 DIPL.
MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI.
13. na delovnih mestih s šifro E037012, ki izpolnjujejo
pogoje iz 4. člena tega aneksa, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037043 DMS PERFUZIONIST I.
14. na delovnih mestih s šifro E037013, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E037044 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
15. na delovnih mestih s šifro E037014, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E037045 DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
16. na delovnih mestih s šifro E037024, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E037046 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
17. na delovnih mestih s šifro E037024, ki opravljajo delo
v intenzivnih oddelkih psihiatrije, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto E037047 DIPL. MEDICINSKA
SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE.
18. na delovnih mestih s šifro E037027, ki delajo v bolnišnični dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E037048 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI.
19. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo delo
v urgentnem centru, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo
delovno mesto E037049 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC).
20. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo
delo v satelitskem urgentnem centru, ponudi novo pogodbo o
zaposlitvi za novo delovno mesto E037050 DIPL.MEDICINSKA
SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (SUC).
21. na delovnih mestih s šifro E037032, ki imajo opravljen
izpit iz NMP, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno
mesto E037051 DIPL. MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP.
22. na delovnih mestih s šifro E037029, ki opravljajo delo
v triaži urgentne dejavnosti, ponudi novo pogodbo o zaposlitvi
za novo delovno mesto E037052 DIPL.MEDICINSKA SESTRA
V TRIAŽI URGENTNE DEJAVNOSTI.
23. na delovnih mestih s šifro F024002 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F024008 BOLNIČAR NEGOVALEC II (I).
24. na delovnih mestih s šifro F025010 ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F025013 SREDNJA
MEDICINSKA SESTRA II (I).
25. na delovnih mestih s šifro F027010 ponudi novo
pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto F027021 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA.
(2) Vse zaposlene v plačni podskupini E3, razen tistih,
ki so omenjeni v prejšnjem odstavku tega člena, ki opravljajo
specifična dela in naloge v zdravstvu in se je s tem aneksom
določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec z dnem
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uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti na nova delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost delovnega
mesta.
(3) Vse zaposlene v plačni podskupini F2, razen tistih, ki
so omenjeni v prvem odstavku tega člena, ki opravljajo specifična dela in naloge v socialno varstveni dejavnosti in se je s
tem aneksom določilo novo ustrezno delovno mesto, delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa ustrezno razvrsti na nova
delovna mesta, ki so primerna glede na vsebino in zahtevnost
delovnega mesta.
(4) Delodajalec z dnem uveljavitve tega aneksa upošteva
novo opredeljene kriterije za uvrščanje vodstvenih delovnih
mestih mest plačne podskupine E3.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(rok za uskladitev aktov)
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
se uskladijo s tem aneksom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega aneksa.
7. člen
(pridobitev pravice do izplačila plače)
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače
v skladu s tem aneksom z dnem uveljavitve tega aneksa.
V roku iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo
oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto,
določeno s tem aneksom.
8. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-304/2021
Ljubljana, dne 18. novembra 2021
EVA 2021-2711-0218
Vlada
Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Janez Poklukar
minister
za zdravje,

Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije,
ki ga zastopa
Slavica Mencingar

Janez Cigler Kralj
Sindikat zdravstva
minister
in socialnega varstva Slovenije,
za delo, družino, socialne
ki ga zastopa
zadeve in enake možnosti
Irena Ilešič Čujovič
Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije,
ki ga zastopa
Aleksander Jus in
Sindikati v zdravstvu Slovenije –
PERGAM, ki ga zastopa
Vladimir Lazić
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 18. 11. 2021 izdalo potrdilo št. 020474/2007-43 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno
številko 25/11.
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VSEBINA
3530.
3531.
3532.

3533.

3534.
3536.
3537.
3538.

3590.
3535.
3539.
3540.
3541.
3542.

3591.

3543.

3544.
3545.
3546.
3547.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
(ZUODNO-I)
10467
Sklep o prenehanju mandata poslanca
10468
Sklep o opravljanju funkcije poslanke namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke
10469

3548.
3549.
3592.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem v New Delhiju 10469

3593.
3594.

VLADA

Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi
projekta Vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem
prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi
sistema enotne vozovnice
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o odprtju
Konzulata Republike Slovenije v Koblenzu
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Splitu
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju Branka Roglića za častnega generalnega
konzula v Splitu, v Republiki Hrvaški
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba
Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih
poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov
in članov regijskih štabov Civilne zaščite
Razpis za dodelitev koncesij v visokem šolstvu
za izvajanje študijskih programov prve in druge
stopnje

3550.

10488

10488

3554.

3555.
3556.

10533

BISTRICA OB SOTLI

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob
Sotli za leto 2021
10536
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Bistrica ob Sotli
10537

CELJE

DOBREPOLJE

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021
10545
Odlok o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022
10546

KAMNIK

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za
leto 2021
10550

3558.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev trgovsko poslovne cone
»Bivje«
Odlok o spremembah Odloka o občinskih taksah v
Mestni občini Koper
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

3561.

KOPER

10551
10556
10557
10558

KRŠKO

3588.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2021 / III.
10589

3589.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021
10590

3562.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021
10559
Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni
občini Ljubljana
10561

3563.
10533

10631

3557.

3560.

10516

10614

Spremembi poslovnika Občinskega sveta Občine
Dobrepolje
10543
Odlok o razglasitvi del Franceta in Toneta Kralja v
Občini Dobrepolje za kulturni spomenik lokalnega
pomena
10543

3559.

10493

10595

3553.

10594

10489

10534

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za center za ravnanje z odpadki Celje-CERO
10540

10487
10487

10533

3552.
10486

MINISTRSTVA

Pravilnik o postopkih in rokih za uveljavljanje
zahtevkov izplačil sredstev izvajalcem socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu zaradi
epidemije COVID-19
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo
pri delu
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
minimalnih zahtevah pri zagotavljanju zdravstvene
oskrbe posadke na ladjah
Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki
nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega
olja, za leto 2022
Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti
1 kWh električne energije kot osnove plačila za
koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne
energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne
moči za leto 2022

3551.

10486

10591
10472

Sklep o uporabi Smernic o tržnih sporočilih v skladu z uredbo o čezmejni distribuciji skladov
Akt o spremembah Akta o napredovanju javnih
uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred
Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi

OBČINE

10469
10478

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

LAŠKO

LJUBLJANA
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Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 10562

LOŠKI POTOK

Sklep o določitvi cene storitev 24-urne dežurne
pogrebne službe v Občini Loški Potok
10562
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Loški Potok za leto 2022
10562

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Štore za
leto 2021
10580
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Štore
10583
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
10584

3583.

10564

3584.

10564
10564

3585.

MORAVSKE TOPLICE

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih
10565

3572.

Sklep o potrditvi cene izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
10566

3586.

PIRAN

POSTOJNA

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Postojna
3574. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine
Postojna
3575. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o vplivu
lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
3576. Pravilnik o načinih zavarovanja in obrestovanja
odloga plačila dolga dolžnika do Občine Postojna
3577. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje
razvoja podjetništva v Občini Postojna za obdobje
2015–2020
3578. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v
Postojni (del EUP PO-104)
3579.

3581.

10563

3571.

3573.

Sklep o odobritvi povečanja števila otrok v homogenih oddelkih prvega in drugega starostnega
obdobja v Vrtcu Sonček
10580

3582.

MEŽICA

IV. odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mežica za leto 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni
dom Mežica
Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Mežica
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

PREBOLD

10568
10571
10573
10574

10575
10577

Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za
leto 2021
10578

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3580.

3587.

ŠTORE

TIŠINA

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe v
Občini Tišina
10584
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in
dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2021
10587
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in
dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2022
10587

ŽALEC

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve
občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit 10587

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 181/21
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo

2499
2555
2556
2558
2559
2560
2561
2561
2562
2565
2567
2567
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