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DRŽAVNI ZBOR
3724. Zakon o spremembah Zakona o državni upravi 

(ZDU-1M)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  
Zakona o državni upravi (ZDU-1M)

Razglašam Zakon o spremembah Zakona o državni upra-
vi (ZDU-1M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 24. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-279
Ljubljana, dne 2. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI 

(ZDU-1M)

1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – 

uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 
48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) se v 32.a členu vejica za besedo 
»medijev« nadomesti z besedo »in«, besedilo »in verske svo-
bode« pa se črta.

2. člen
V 34.a členu se črta besedilo »informacijske družbe, ele-

ktronskih komunikacij,«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 

št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 
40/17) se:

1. v 9. členu v četrtem odstavku besedilo »Minister, pri-
stojen za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: 
minister),« nadomesti z besedo »Vlada«;

2. v 11. členu v devetem odstavku beseda »ministrstvu« 
nadomesti z besedilom »službi Vlade Republike Slovenije, 
pristojni za elektronske komunikacije,«;

3. v 11.a členu v prvem, drugem, tretjem, četrtem, šestem, 
sedmem, osmem in devetem odstavku beseda »ministrstvo« 
v vseh sklonih in začetnicah nadomesti z besedilom »služba 
Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske komunika-
cije,« v ustreznem sklonu in z ustrezno začetnico;

4. v 14. členu v petem odstavku besedilo »Minister v 
soglasju z ministrom, pristojnim za infrastrukturo, in ministrom, 
pristojnim za prostor,« nadomesti z besedo »Vlada«, beseda 
»pravilnik« pa z besedo »uredbo«;

5. v 24. členu v tretjem odstavku beseda »ministrstva« 
nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, 
pristojne za elektronske komunikacije,«;

6. v 26. členu v prvem odstavku beseda »ministra« nado-
mesti z besedilom »predstojnice oziroma predstojnika službe 
Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunika-
cije (v nadaljnjem besedilu: predstojnik službe),«;

7. v 33. členu v šestem odstavku beseda »ministrstva« 
nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slovenije, 
pristojne za elektronske komunikacije,«;

8. v 62. členu v prvem odstavku besedilo »ministrstva, pri-
stojnega za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom 
»službe Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske 
komunikacije«;

9. v 115. členu v drugem odstavku v 5. točki besedi »mi-
nistra in« nadomestita z besedilom »predstojnika službe in«;

10. v 120. členu v četrtem odstavku besedilo »Minister v 
soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve,« nadome-
sti z besedo »Vlada«;

11. v 127. členu v petem odstavku besedilo »ministrstvo, 
pristojno za elektronske komunikacije« nadomesti z besedilom 
»služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za elektronske 
komunikacije«;

12. v 134. členu v desetem odstavku besedilo »Minister 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zaščito in reševanje, in 
ministrom, pristojnim za notranje zadeve,« nadomesti z besedo 
»Vlada«;

13. v 135. členu v prvem odstavku besedi »ministra in« 
nadomestita z besedilom »predstojnika službe in«;

14. v 160. členu v sedmem odstavku besedilo »Minister v 
soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, ministrom, 
pristojnim za obrambo, in direktorjem Slovensko obveščevalno-
-varnostne agencije« nadomesti z besedo »Vlada«;

15. v 174. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvo« 
nadomesti z besedilom »služba Vlade Republike Slovenije, 
pristojna za elektronske komunikacije«;

16. v 181. členu v prvem in tretjem odstavku beseda »mi-
nistra« nadomesti z besedama »predstojnika službe«;

17. v 189.a členu v prvem odstavku za besedo »Ministr-
stva« doda besedilo »oziroma vladna služba«;

18. v 190. členu v petem odstavku za besedo »ministr-
stvo« doda besedilo »oziroma vladna služba«, beseda »pri-
stojno« pa nadomesti z besedo »pristojna«;

19. v 226. členu v prvem odstavku beseda »ministra« 
nadomesti z besedilom »predstojnika službe Vlade Republike 
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Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije«, v drugem 
odstavku pa beseda »minister« z besedilom »predstojnik služ-
be Vlade Republike Slovenije, pristojne za elektronske komu-
nikacije«;

20. v 230. členu v tretjem odstavku besedilo »minister 
oziroma predstavniki ministrstva, pristojnega za elektronske 
komunikacije« nadomesti z besedilom »predstojnik službe ozi-
roma predstavniki službe Vlade Republike Slovenije, pristojne 
za elektronske komunikacije«.

4. člen
V Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list 

RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15) se:
1. v 14. členu v drugem odstavku besedilo »ministrstvo, 

pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo)« nadomesti z besedilom »službo Vlade Republike 
Slovenije, pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem 
besedilu: služba)«, beseda »Ministrstvo« pa z besedo »Služ-
ba«;

2. v 15. členu v naslovu člena beseda »ministrstva« nado-
mesti z besedo »službe«, v prvem, drugem, tretjem, četrtem in 
petem odstavku pa beseda »Ministrstvo« z besedo »Služba«;

3. v 16. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvu« 
nadomesti z besedo »službi«;

4. v 17. členu v drugem odstavku beseda »ministrstvu« 
nadomesti z besedo »službi«;

5. v 19. členu v tretjem odstavku beseda »ministrstvu« 
nadomesti z besedo »službi«, beseda »ga« pa z besedo »jo«.

5. člen
V Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Ura-

dni list RS, št. 30/18 in 95/21 – ZInfV-A) se:
1. v 5. členu v osmem odstavku besedilo »Minister, pristo-

jen za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: minister),« 
nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: Vlada)«;

2. v 7. členu v petem odstavku beseda »Minister« nado-
mesti z besedo »Vlada«;

3. v 9. členu:
– v drugem odstavku besedilo »Ministrstvo, pristojno za 

informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« 
nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije, 
pristojna za informacijsko družbo (v nadaljnjem besedilu: služ-
ba)«;

– v tretjem odstavku beseda »Ministrstvo« nadomesti z 
besedo »Služba«;

4. v 10. členu besedilo »organa, pristojnega za informa-
cijsko družbo« nadomesti z besedilom »inšpekcije za informa-
cijsko družbo«;

5. v 11. členu:
– v prvem odstavku besedilo »Organ, pristojen za in-

formacijsko družbo« nadomesti z besedilom »Inšpekcija za 
informacijsko družbo«;

– v drugem odstavku besedilo »Organ, pristojen za infor-
macijsko družbo« nadomesti z besedo »Služba«;

– v petem odstavku besedilo »Organ, pristojen za infor-
macijsko družbo« nadomesti z besedo »Služba«;

– v šestem odstavku beseda »Minister« nadomesti z 
besedo »Vlada«.

6. v 12. členu:
– v prvem odstavku pred besedo »Inšpektor« doda be-

sedilo »(1)«,
– doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, 

zagotovljeno pa je sodno varstvo v upravnem sporu.«.

6. člen
V Zakonu o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 

85/10, 47/12 in 109/12 – ZEKom-1) se:
1. v 33. členu v prvem odstavku besedilo »Ministrstvo, 

pristojno za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: 

ministrstvo)« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike 
Slovenije, pristojna za elektronske komunikacije (v nadaljnjem 
besedilu: služba)«;

2. v 34. členu v prvem in četrtem odstavku beseda »Mini-
strstvo« nadomesti z besedo »Služba«, v drugem odstavku pa 
beseda »ministrstvo« z besedo »služba«;

3. v 35. členu beseda »Ministrstvo« nadomesti z besedo 
»Služba«.

7. člen
V Zakonu o pogojnem dostopu do zaščitenih elektron-

skih storitev (Uradni list RS, št. 43/04) se v 5. členu v četrtem 
odstavku besedilo »ministrstva, pristojnega za informacijsko 
družbo« nadomesti z besedilom »službe Vlade Republike Slo-
venije, pristojne za informacijsko družbo«.

8. člen
V Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 

omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 41/11) se:

1. v 5. členu:
– v drugem odstavku v prvem stavku besedilo »minister 

oziroma ministrica, pristojen oziroma pristojna za elektronske 
komunikacije (v nadaljnjem besedilu: minister)« nadomesti 
z besedilom »predstojnica oziroma predstojnik službe Vlade 
Republike Slovenije, pristojne za elektronske komunikacije (v 
nadaljnjem besedilu: predstojnik službe)«, v drugem stavku pa 
beseda »minister« z besedama »predstojnik službe«;

– v četrtem odstavku besedilo »Minister, pristojen za ele-
ktronske komunikacije,« nadomesti z besedama »Predstojnik 
službe«;

– v šestem odstavku beseda »Minister« nadomesti z 
besedama »Predstojnik službe«;

2. v 10. členu v tretjem odstavku besedilo »ministrstvo, 
pristojno za elektronske komunikacije,« nadomesti z besedilom 
»službo Vlade Republike Slovenije, pristojno za elektronske 
komunikacije (v nadaljnjem besedilu: služba)«;

3. v 14. členu besedilo »ministrstvo, pristojno za elektron-
ske komunikacije« nadomesti z besedo »služba«.

9. člen
V Zakonu o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja 

(Uradni list RS, št. 121/21) se:
1. v 42. členu besedilo »Ministrstvo, pristojno za informa-

cijsko družbo« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republi-
ke Slovenije, pristojna za informacijsko družbo«;

2. v 49. členu:
– v prvem odstavku besedilo »pristojno ministrstvo, pri-

stojno za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom »pri-
stojna Služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za informa-
cijsko družbo«;

– v drugem odstavku besedilo »pristojen organ v sestavi 
ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti 
z besedilom »pristojna inšpekcija za informacijsko družbo«;

– v šestem odstavku besedilo »organ v sestavi ministr-
stva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z bese-
dilom »inšpekcija za informacijsko družbo«;

3. v 51. členu:
– v prvem odstavku besedilo »organ v sestavi ministrstva, 

pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti z besedilom 
»inšpekcija za informacijsko družbo«,

– v drugem odstavku besedilo »pristojen organ v sestavi 
ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo« nadomesti 
z besedilom »pristojna inšpekcija za informacijsko družbo«.

10. člen
V Zakonu o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17) 

se v 3. členu 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. Nosilci sektorjev kritične infrastrukture so posamezna 

ministrstva in službe Vlade Republike Slovenije, ki so odgovor-
ni za delovna področja, na katera spada kritična infrastruktura, 
in Banka Slovenije.«.
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11. člen
Naloge na področju verske svobode s 15. januarjem 2024 

prevzame služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za ver-
ske skupnosti. V tem roku služba Vlade Republike Slovenije, 
pristojna za verske skupnosti, od Ministrstva za kulturo prevza-
me dokumentacijo skupaj s sorazmernim delom sredstev, ki je 
v letu začetka uporabe 32.a člena zakona za ta namen zago-
tovljen v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva za kulturo.

Naloge na področju informacijske družbe in elektronskih 
komunikacij petnajsti dan po uveljavitvi tega zakona prevzame 
Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo. V 
tem roku Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno pre-
obrazbo od Ministrstva za javno upravo prevzame ustrezne 
javne uslužbence, opremo in dokumentacijo skupaj s soraz-
mernim delom sredstev, ki je v letu uveljavitve tega zakona za 
ta namen zagotovljen v veljavnem finančnem načrtu Ministrstva 
za javno upravo.

12. člen
Z dnem prevzema nalog v skladu s prvim odstavkom 

prejšnjega člena služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za 
verske skupnosti, nadaljuje z vodenjem postopkov na področju 
prenesenih nalog, ki so se začeli pred prevzemom nalog.

Z dnem prevzema nalog v skladu z drugim odstavkom 
prejšnjega člena Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno 
preobrazbo nadaljuje z vodenjem postopkov na področju pre-
nesenih nalog, ki so se začeli pred prevzemom nalog.

13. člen
Podzakonski predpisi in drugi akti se s spremenjenimi 

določbami zakonov uskladijo v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

Vlada Republike Slovenije sprejme akt o organizaciji in 
delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije, pristojne 
za verske skupnosti, s 15. januarjem 2024.

Akt o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade 
Republike Slovenije za digitalno preobrazbo se s spremenjeni-
mi določbami zakonov uskladi v petnajstih dneh po uveljavitvi 
tega zakona.

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Ministrstva za kulturo se s spremenjenimi določbami zakonov 
uskladi s 15. januarjem 2024.

Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Ministrstva za javno upravo in Službe Vlade Republike Slo-
venije za digitalno preobrazbo se s spremenjenimi določbami 
zakonov uskladita v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona.

14. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede 

skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede do-
stopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in 
mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 34/19);

– Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacij-
skih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih 
točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni 
list RS, št. 19/18);

– Pravilnik o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdr-
ževanju komunikacijskih objektov (uradni list RS, št. 77/13);

– Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko tele-
fonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 (Uradni 
list RS, št. 17/18);

– Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do 
posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 105/13);

– Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje 
komunikacij (Uradni list RS, št. 89/13);

– Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene osebe Agen-
cije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 11/15).

Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do uve-
ljavitve novih predpisov v skladu s spremenjenimi določbami 
zakonov.

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

listu Republike Slovenije.
Določba 1. člena tega zakona se začne uporabljati 1. ja-

nuarja 2024, do takrat se uporablja 32.a člen Zakona o dr-
žavni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – 
ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 
36/21 in 82/21).

Št. 020-01/21-6/17
Ljubljana, dne 24. novembra 2021
EPA 2180-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3725. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 
(ZSROVE-A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije (ZSROVE-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A), 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
24. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-280
Ljubljana, dne 2. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O SPODBUJANJU RABE OBNOVLJIVIH VIROV 
ENERGIJE (ZSROVE-A)

1. člen
V Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 

(Uradni list RS, št. 121/21) se v 18. členu za šestim odstavkom 
doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Center za podpore lahko opravlja tudi druge naloge 
s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih 
goriv ali zmanjševanja emisij v prometu, ki niso del izvajanja 
obvezne državne gospodarske javne službe. Sredstva za iz-
vajanje teh nalog, ki so prihodek centra za podpore, zagotovi 
ministrstvo. Center za podpore v ta namen z ministrstvom 
sklene pogodbo, s katero se določijo namen, obseg in vir 
financiranja nalog, sredstva za izvajanje teh nalog in pogoji 
opravljanja nalog. Center za podpore mora voditi ločene 
računovodske obračune in evidence o sredstvih za izvajanje 
nalog iz tega odstavka in uporabi teh sredstev za posamezne 
naloge.«.

Dosedanji sedmi do trinajsti odstavek postanejo osmi do 
štirinajsti odstavek.
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2. člen
V 42. členu se na koncu drugega odstavka doda novo 

besedilo, ki se glasi: »V postopkih pridobitve soglasja za 
priključitev in v postopkih pridobitve spremembe soglasja 
za priključitev naprav za samooskrbo, katerih priključna moč 
ne presega 50 kW, se vroča z navadno vročitvijo z vložitvijo 
v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal 
naslovnika. Na ovojnici ali na dokumentu, ki se vroča, se 
označi dan odpreme in dan vročitve. Vročitev velja za opra-
vljeno peti dan od dneva odpreme. Za elektronski predal se 
šteje elektronski naslov, ki je naveden v vlogi, ali elektronski 
naslov, s katerega je bila poslana vloga, ne glede na to, 
ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora 
izpolnjevati varni elektronski predal po 86. členu Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE). Vročitev v elektronski 
predal se opravi, če je vlagatelj s takšnim načinom vročanja 
soglašal.«.

3. člen
V 72. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za končne odjemalce iz prvega odstavka tega čle-

na se ne uporabljajo določbe V. poglavja tega zakona, razen 
določb 42. člena tega zakona. Če končni odjemalci iz prvega 
odstavka tega člena preidejo v sistem samooskrbe po tem za-
konu, se uporabljajo določbe V. poglavja tega zakona.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 320-05/21-15/13
Ljubljana, dne 24. novembra 2021
EPA 2213-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

3726. Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih 
na področju zdravstva (ZNUPZ-A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah  

Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva 
(ZNUPZ-A)

Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih 
na področju zdravstva (ZNUPZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 24. novembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-281
Ljubljana, dne 2. decembra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O NUJNIH UKREPIH 

NA PODROČJU ZDRAVSTVA (ZNUPZ-A)

1. člen
V Zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni 

list RS, št. 112/21) se za 36. členom dodajo novo 4.a poglavje 
in novi 36.a, 36.b, 36.c, 36.č in 36.d člen, ki se glasijo:

»4.a Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja 
karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi 

višje sile zaradi obveznosti varstva otroka

36.a člen
(delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene 

na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile 
zaradi obveznosti varstva otroka)

(1) Upravičenec za delno povrnjeni izgubljeni dohodek, ki 
zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja 
dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi 
odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine 
nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne more opravljati dejav-
nosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu, je:

– samozaposleni, ki je na dan nastopa karantene ali 
višje sile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vključen na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 
40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 
121/21 in 162/21; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),

– družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma 
ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, in je na 
dan nastopa karantene ali višje sile v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in

– kmet, ki je na dan nastopa karantene ali višje sile v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na 
podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

(2) V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi od-
rejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine ne-
možnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 
5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih pro-
gramih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih 
za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otro-
ke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

(3) Upravičencu iz prvega odstavka tega člena se izgu-
bljeni dohodek delno povrne, če je ob povratku ob prehodu 
meje v Republiki Sloveniji napoten v karanteno na domu zaradi 
prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, ali zaradi 
stika z okuženo osebo ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi 
višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi karantene 
na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti 
obiskovanja vrtca ali šole.

(4) Delno povrnjeni izgubljeni dohodek iz tega člena je 
oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

36.b člen
(višina izplačila)

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 
250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmo-
žen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva 
otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne 
okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne 
več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov 
v enem mesecu.

36.c člen
(postopek izplačila)

(1) Za povračilo delno izgubljenega dohodka upravičenec 
iz prvega odstavka 36.a člena tega zakona preko informacij-
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skega sistema FURS predloži vlogo najpozneje do 15. januarja 
2022. S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 
250 eurov.

(2) FURS za izvajanje nalog v zvezi s povračilom delno 
izgubljenega dohodka pridobiva, uporabi in obdeluje podatke 
iz dokazil o karanteni na domu, ki jih k vlogi predloži upraviče-
nec. V primeru vloge za povračilo delno izgubljenega dohodka 
zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge 
zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca 
ali šole je upravičenec dolžan priložiti vlogi ustrezno dokazilo o 
nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine.

(3) Upravičencu nakaže FURS delno izgubljeni dohodek 
najkasneje do 15. februarja 2022.

(4) V primeru podaljšanja ukrepa v skladu s 36.č členom 
tega zakona upravičenec iz prvega odstavka 36.a člena tega 
zakona prek informacijskega sistema FURS predloži vlogo v 
15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje 
sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje 
objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, 
vendar najpozneje do 15. julija 2022. V tem primeru nakaže 
FURS delno izgubljeni dohodek do desetega v mesecu za 
vloge, prejete v preteklem mesecu.

36.č člen
(trajanje ukrepa)

(1) Ukrep iz tega poglavja velja od 1. julija 2021 do 31. de-
cembra 2021.

(2) Vlada lahko ukrep iz 36.a člena tega zakona podaljša 
s sklepom za obdobje največ šestih mesecev. Sklep o podalj-
šanju ukrepa Vlada objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

36.d člen
(pogoji dodelitve državne pomoči)

Ukrep iz tega poglavja se izvaja v skladu s točko 3.1 
Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči 
v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I 
z dne 20. 3. 2020, str. 1), zadnjič spremenjenim s Sporočilom 
Komisije Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe dr-
žavne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 
in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov (C (2021) 
8442 final z dne 18. 11. 2021 in se lahko začne izvajati po 
njegovi odobritvi s strani Evropske komisije.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 500-01/21-74/26
Ljubljana, dne 24. novembra 2021
EPA 2209-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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VLADA
3727. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe 

o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač

Na podlagi prvega odstavka 137. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ter 165. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 
– GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti  

Uredbe o koncesiji za rabo  
podzemne vode iz vrtine KOV-1  

za stekleničenje in proizvodnjo pijač

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 

koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleni-
čenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 89/08).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-53/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2550-0066

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3728. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe 
o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin 
iz zahodnega dela gramoznice Babinci

Na podlagi prvega odstavka 137. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ter 165. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 
– GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti  

Uredbe o koncesiji za rabo  
vode za odvzem naplavin  

iz zahodnega dela gramoznice Babinci

1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 

koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela 
gramoznice Babinci (Uradni list RS, št. 52/18).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-52/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2550-0067

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3729. Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu 
dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
v letu 2021

Na podlagi 10. in 12. 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

U R E D B O
o spremembi Uredbe o ukrepu  

dobrobit živali iz Programa  
razvoja podeželja Republike Slovenije  

za obdobje 2014–2020 v letu 2021

1. člen
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja 

podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 
2021 (Uradni list RS, št. 3/21 in 28/21 – popr.) se v 34. členu 
v prvem odstavku številka »7.400.000« nadomesti s številko 
»7.700.000«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00715-55/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2330-0107

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3730. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih 
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih 
zemljišč za leto 2022

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni 
list RS, št. 103/02, 122/07 in 3/21) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela
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S K L E P
o določitvi cene za osnove vodnih povračil  
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč  

za leto 2022

I
Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin 

in vodnih zemljišč za leto 2022 je po vrstah posebne rabe vode 
in naplavin določena v Prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-51/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2550-0054

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2022 
 
klasifi-
kacij- 
ska 
 
kateg
orija 

klasifi-
kacij- 
ska 
 
podkat
egorija 

klasifika- 
cijska 
 
številka 

opis posebne rabe vode cena v 
eurih / 
merska 
enota, s 
katero se 
izrazi 
obseg 
posebne 
rabe vode 
in rabe 
naplavin 

1.   raba vode za oskrbo s pitno vodo   
1.1.   raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo   

1.1.1. raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, če ni opredeljeno drugače 0,0638 
eura/m3 

1.1.2. raba vode za lastno oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja na podlagi evidentiranja 
skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode (1) 

/ 

1.2.   raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba   
1.2.1. raba vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba 0,0638 

eura/m3 
2.    raba vode za tehnološke namene   

2.1.   raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene   
2.1.1. raba vode iz vodnega vira za tehnološke namene, če ni opredeljeno drugače 0,092  

eura/m3 
2.1.2. raba vode iz vodnega vira za potrebe hlajenja v procesu proizvodnje 

električne energije v termoelektrarnah ali jedrskih elektrarnah 
0,00738 
eura/m3 

2.2.   raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene   
2.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za tehnološke namene 0,1009 

eura/m3 
3.    raba vode za potrebe dejavnosti kopališč   

3.1.   raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč   
3.1.1. raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če ni 

opredeljeno drugače 
0,092 
eura/m3 

3.1.2. raba vode iz vodnega vira za potrebe dejavnosti bazenskih kopališč, če se 
rabi termalna, mineralna ali termomineralna voda 

0,092 
eura/m3 

3.2.   raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti 
bazenskih kopališč 

  

3.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za potrebe dejavnosti 
bazenskih kopališč 

0,1009 
eura/m3 

3.3.   raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih 
kopališč 

  

3.3.1. raba vodnega ali morskega javnega dobra za potrebe dejavnosti naravnih 
kopališč 

0,9597 
eura/m2 

4.    raba vode za pridobivanje toplote (2) ali ogrevanje (3)   
4.1.   raba vode za pridobivanje toplote   

4.1.1. raba vode za pridobivanje toplote, če ni opredeljeno drugače (4) 0,9740 
eura/MWh 

 4.1.2. raba vode za pridobivanje toplote, ki se izvaja na podlagi evidentiranja 
skladno s predpisom o evidentirani posebni rabi vode (1) 

/ 
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4.2.   raba vode za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali termomineralna 
voda 

  

4.2.1. raba vode iz vodnega vira za ogrevanje, če se rabi termalna, mineralna ali 
termomineralna voda (5) 

0,9740 
eura/MWh 

5.    raba vode za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin   
5.1.   raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin   

5.1.1. raba vode iz vodnega vira za namakanje kmetijskih zemljišč 0,0015 
eura/m3 

5.1.2. raba vode iz vodnega vira za namakanje površin, ki niso kmetijska zemljišča 0,0919 
eura/m3 

5.1.3. raba vode iz vodnega vira za zalivanje vrta, ki se izvaja na podlagi 
evidentiranja skladno s predpisom o evidentirani posebni rab vode (1) 

/ 

5.1.4. raba vode iz vodnega vira za zalivanje oziroma namakanje (6) 0,0919 
eura/m3 

5.2.   raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje 
kmetijskih zemljišč ali drugih površin 

  

5.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje 
kmetijskih zemljišč 

0,0015 
eura/m3 

5.2.2. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za namakanje površin, 
ki niso kmetijska zemljišča 

0,1092 
eura/m3 

6.    raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih 
ribnikih 

  

6.1.   raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih 
ribnikih 

  

6.1.1. raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnega ribolova v komercialnih 
ribnikih 

0,0194 
eura/m2 

7.    raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali 
podobne naprave 

  

7.1.   raba vode oziroma vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali 
podobne naprave 

  

7.1.1. raba vode za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, ki ni plavajoča 
naprava 

0,1948 
eura/MWh 

7.1.2. raba vodnega javnega dobra za pogon vodnega mlina, žage ali podobne 
naprave, ki je plavajoča naprava 

0,4  
eura/m2 

8.    raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra za gojenje 
sladkovodnih in morskih organizmov 

  

8.1.   raba vode oziroma vodnega javnega dobra za gojenje sladkovodnih 
organizmov 

  

8.1.1. raba vode za gojenje salmonidnih vrst rib 0,000036 
eura/m3 

8.1.2. raba vodnega javnega dobra za gojenje ciprinidnih vrst rib 0,000972 
eura/m2 

8.1.3. raba vode za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri katerih je prirast 
odvisen od pretočnosti 

0,000036 
eura/m3 

8.1.4. raba vodnega javnega dobra za gojenje drugih sladkovodnih organizmov, pri 
katerih prirast ni odvisen od pretočnosti 

0,000972 
eura/m2 

8.2.   raba morskega javnega dobra za gojenje morskih organizmov   
8.2.1. raba morskega javnega dobra za gojenje morskih rib 0,00498 

eura/m2 
8.2.2. raba morskega javnega dobra za gojenje morskih školjk 0,00498 

eura/m2 
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8.2.3. raba morskega javnega dobra za gojenje drugih morskih organizmov 0,00498 
eura/m2 

9.    raba vodnega ali morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč in raba 
vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po predpisih o 
plovbi po celinskih vodah 

  

9.1.   raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišč   
9.1.1. raba morskega javnega dobra za obratovanje pristanišča za javni promet 0,25 

eura/m2 
9.1.2. raba morskega javnega dobra za obratovanje športnega pristanišča  0,345 

eura/m2 
9.1.3. raba morskega javnega dobra za obratovanje turističnega pristanišča (marine) 2,07 

eura/m2 
9.1.4. raba morskega javnega dobra za obratovanje krajevnega pristanišča 0,345 

eura/m2 
9.1.5. raba morskega javnega dobra za obratovanje vojaškega pristanišča 0,345 

eura/m2 
9.1.6. raba morskega javnega dobra za obratovanje drugega pristanišča 0,345 

eura/m2 
9.2.   raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč in vstopno-izstopnih 

mest na celinskih vodah 
  

9.2.1. raba vodnega javnega dobra za obratovanje pristanišč na celinskih vodah 0,345 
eura/m2 

9.2.2. raba vodnega javnega dobra za obratovanje vstopno-izstopnih mest po 
predpisih o plovbi po celinskih vodah 

0,345 
eura/m2 

10.    raba vode za zasneževanje smučišč in drugih površin   
10.1.   raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin   

10.1.1. raba vode iz vodnega vira za zasneževanje smučišč in drugih površin 0,0666 
eura/m3 

10.2.  raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje 
smučišč in drugih površin 

  

10.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za zasneževanje 
smučišč in drugih površin 

0,0666 
eura/m3 

11.    raba vode za proizvodnjo električne energije   
11.1.   raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano 

močjo, manjšo od 10 MW 
  

11.1.1. raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni 
z instalirano močjo, manjšo od 10 MW 

0,2361 
eura/MWh 

11.1.2. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo 
električne energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW 

0,2361 
eura/MWh 

11.2.   raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano 
močjo, enako ali večjo od 10 MW 

  

11.2.1. raba vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni z instalirano 
močjo, enako ali večjo od 10 MW 

1,8127 
eura/MWh 

12.    raba vode za proizvodnjo pijač (7)   
12.1.   raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač   

12.1.1. raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se ne rabi mineralna, 
termalna ali termomineralna voda 

0,092 
eura/m3 

12.1.2. raba vode iz vodnega vira za proizvodnjo pijač, če se rabi mineralna, termalna 
ali termomineralna voda 

0,092 
eura/m3 

12.2.   raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač   
12.2.1. raba vode iz objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač 0,1009 

eura/m3 
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13.    druga raba mineralne, termalne ali termomineralne vode   
13.1.   kombinirana raba mineralne, termalne ali termomineralne vode    

13.1.1. raba mineralne, termalne ali termomineralne vode za več namenov brez 
razmejitve količin  

0,092 
eura/m3 

13.2.   raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje   
13.2.2. raba mineralne, termalne ali termomineralne vode, ki ni opredeljena drugje 0,092 

eura/m3 
14.    odvzem naplavin   

14.1.   odvzem naplavin   
14.1.1. odvzem proda 3,1  

eura/m3 
14.1.2. odvzem mivke 13,9 

eura/m3 
14.1.3. odvzem proda in mivke brez razmejitve količin 13,9 

eura/m3 
15.    druga raba vode, ki presega splošno rabo   

15.1.   raba vodnega ali morskega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti, za 
katere je potreben poseg v prostor 

  

15.1.1. raba vodnega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na tekočih vodah 
(npr. steze za kajak in kanu na divjih vodah) 

0,000036 
eura/m3 

15.1.2. raba vodnega ali morskega javnega dobra za izvajanje športnih aktivnosti na 
stoječih vodah (npr. deskanje na vodi s pomočjo žičnice) 

0,040  
eura/m2 

15.4.   raba vode za vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje umetnega vodnega 
biotopa 

  

15.4.1. raba vode za vzpostavitev, obratovanje in vzdrževanje umetnega vodnega 
biotopa (npr. ribnik, akvarij) (8) 

0,000018 
eura/m3 
 
0,000486  
eura/m2 

15.5.   druga raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra, ki presega 
splošno rabo 

  

  15.5.1. druga raba vode oziroma vodnega ali morskega javnega dobra, ki presega 
splošno rabo (8) 

0,000018 
eura/m3 
 
0,000486  
eura/m2 
 
0,4 
eura/MWh 
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Opombe: 
(1) Vodno povračilo se ne obračunava. 
(2) Raba vode za pridobivanje toplote je posebna raba vode, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja vode. 
(3) Ogrevanje je posebna raba vode, pri kateri se toplota za kateri koli namen pridobiva iz termalne oziroma termomineralne 
vode. 
(4) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula:  
E = Q * CV * ΔT 
Pri čemer je: 
Q … dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m3 na leto, 
CV … znaša 0,001161 MWh/m3 za 1 ˚C,  
∆T … znaša 4 ˚C. 
(5) Za izračun energije, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražene v MWh na leto, se uporabi naslednja formula:  
E = Q * CV * ΔT 
Pri čemer je: 
Q … dovoljena količina rabe vode iz vodne pravice v m3 na leto 
CV … znaša 0,001161 MWh/m3 za 1 ˚C  
ΔT … je temperaturna razlika, ki jo zavezanec lahko izkorišča za rabo in predstavlja razliko med temperaturo vode na ustju 
in izhodiščno temperaturo, ki je 12 ˚C. 
(6) Ta klasifikacijska številka je pripisana veljavnim vodnim pravicam za posebno rabo vode za zalivanje oziroma namakanje, 
pri katerih vrsta zalivanih oziroma namakanih površin v vodnem dovoljenju ni opredeljena. 
(7) Raba vode za proizvodnjo pijač vključuje tudi rabo vode, ki je potrebna za fermentacijo surovin za proizvodnjo pijač. 
(8) Obseg vodne pravice se izrazi v merski enoti, ki je glede na način in posebnosti posebne rabe vode reprezentativna. 
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3731. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo 
za stekleničenje podzemne vode za leto 2022

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Uredbe o konce-
siji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin 
V-G, V-H, V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list 
RS, št. 103/15, 78/20 in 131/21), tretjega odstavka 6. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Drogi 
Kolinski d. d. iz vrtine G-4/70 (Uradni list RS, št. 103/15 in 
14/19), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode za proizvodnjo pijač v Dani d. o. o. iz vrtine D-2/05 (Ura-
dni list RS, št. 103/15), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o 
koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz 
vrtine NIKO-1/08 (Uradni list RS, št. 50/16), tretjega odstavka 
6. člena Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v 
Sončni elektrarni Bah Dragica Bah s. p. iz vrtine B-1/09 (Uradni 
list RS, št. 64/16), tretjega odstavka 6. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine Z-3/11 (Uradni list 
RS, št. 58/17), tretjega odstavka 16. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13 
(Uradni list RS, št. 71/19), tretjega odstavka 16. člena Uredbe 
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 
(Uradni list RS, št. 7/20), prvega odstavka 17. člena Uredbe 
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz izvira Polina 
(Uradni list RS, št. 129/20) in prvega odstavka 17. člena Ured-
be o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1 
(Uradni list RS, št. 90/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi višine plačila za koncesijo  

za stekleničenje podzemne vode za leto 2022

I
Višina plačila za koncesijo za 1 000 litrov stekleničene 

podzemne vode za leto 2022 znaša 1,506 eura.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-54/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2550-0055

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3732. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote 
za 1 MJ toplote (C) za leto 2022

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča 
Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, 
V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15 in 164/20), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 
za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske 
Toplice (Uradni list RS, št. 103/15, 14/18 in 101/21), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za 
ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05 
(Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški 
Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč 
(Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o 
koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme 
Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15), 

prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz 
vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15, 14/18 in 67/21), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdra-
vilišč – Terme Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15 in 39/19), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz 
vrtin V-11/87 in V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15 in 14/18), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz 
vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list 
RS, št. 87/15 in 152/20), prvega odstavka 7. člena Uredbe o 
koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Terme 
Snovik iz vrtin V-16/95 in V-17/96 (Uradni list RS, št. 87/15), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in 
potrebe kopališča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15, 
14/18, 61/19 – popr. in 131/21), prvega odstavka 7. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in 
potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s. p. 
iz vrtine VC-1/09 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje 
in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdraviliški dom 
in iz vrtine V-8/76 (Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje 
in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 
in MB-4/92 (Uradni list RS, št. 84/15 in 2/20), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe 
kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Ura-
dni list RS, št. 84/15 in 26/19), prvega odstavka 7. člena Ured-
be o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča 
LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 (Uradni list RS, št. 84/15, 
14/18 in 74/18), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 
za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list 
RS, št. 84/15, 14/18 in 46/19), prvega odstavka 7. člena Ured-
be o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 
za potrebe kopališča Terme Zreče (Uradni list RS, št. 84/15), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in 
potrebe kopališč hotelov na Bledu (Uradni list RS, št. 84/15 
in 140/21), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 
lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode 
za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine 
Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogreva-
nja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice 
in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za 
ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 
(Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18), prvega odstavka 17. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 
za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici (Uradni list RS, 
št. 26/18), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe 
kopališča Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 19/18), prve-
ga odstavka 11. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje (Uradni list RS, 
št. 104/20), prvega odstavka 12. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na 
Izlakah (Uradni list RS, št. 28/21), prvega odstavka 17. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za 
ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških toplicah (Uradni list 
RS, št. 44/21) in prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in po-
trebe kopališča v Termah Gaja (Uradni list RS, št. 159/21) je 
Vlada Republike Slovenije sprejela
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S K L E P
o določitvi povprečne letne cene toplote  

za 1 MJ toplote (C) za leto 2022

l
Povprečna letna cena toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 

2022 znaša 0,022 eura.

ll
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-49/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2550-0056

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3733. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti 
enote posebne rabe vode (D) za potrebe 
kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, 
termalna ali termomineralna voda, za leto 2022

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo podzemne vode za ogrevanje in potrebe kopališča 
Terme Čatež d. d. iz vrtin K-1/69, V-3/69, V-16/97, V-17/97, 
V-1/63, V-4/63 in V-14/72 (Uradni list RS, št. 103/15 in 164/20), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 
za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske 
Toplice (Uradni list RS, št. 103/15, 14/18 in 101/21), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za 
ogrevanje in potrebe kopališča Terme Vivat iz vrtine Mt-8g/05 
(Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine RT-1/92 v Rogaški 
Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč 
(Uradni list RS, št. 103/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o 
koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme 
Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo mineralne 
vode za potrebe kopališča Aquapark Hotel Žusterna iz vrtine 
KŽV-1/2001 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. čle-
na Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in 
potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 
(Uradni list RS, št. 88/15, 14/18 in 67/21), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira 
Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme 
Topolšica (Uradni list RS, št. 87/15 in 39/19), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogreva-
nje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in 
V-12/04 (Uradni list RS, št. 87/15 in 14/18), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje 
in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, 
V-9/78, V-10/05 in V-13/10 (Uradni list RS, št. 87/15 in 152/20), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in 
V-17/96 (Uradni list RS, št. 87/15), prvega odstavka 7. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, 
VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 
Banovci (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18, 61/19 – popr. in 
131/21), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – v Termah 
Paradiso Cvetkovič Marjan s. p. iz vrtine VC-1/09 (Uradni list 
RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah 
Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76 (Uradni list 

RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme 
Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92 (Uradni list RS, 
št. 84/15 in 2/20), prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz 
vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67 (Uradni list RS, št. 84/15 in 26/19), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94 
(Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 74/18), prvega odstavka 
7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin 
Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopali-
šča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15, 14/18 in 46/19), 
prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne 
vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče 
(Uradni list RS, št. 84/15), prvega odstavka 7. člena Uredbe 
o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in 
izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu 
(Uradni list RS, št. 84/15 in 140/21), prvega odstavka 17. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 
za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici (Uradni list RS, 
št. 26/18), prvega odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za 
rabo termalne vode iz vrtine V-11/13 za ogrevanje in potrebe 
kopališča Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 19/18), prvega 
odstavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode 
iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških 
toplicah (Uradni list RS, št. 44/21) in prvega odstavka 17. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za 
ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja (Uradni list RS, 
št. 159/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote 

posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč  
in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna  

ali termomineralna voda, za leto 2022

I
Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) 

za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termal-
na ali termomineralna voda, za leto 2022 znaša 0,5.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-48/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2550-0057

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3734. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne 
vrednosti enote posebne rabe vode (D) 
za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna 
ali termomineralna voda, za leto 2022

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji 
za rabo termalne vode za potrebe ogrevanja iz vrtine AFP-1/95 
lastnika Aleksandra Poloviča (Uradni list RS, št. 97/15), prvega 
odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode 
za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids d. o. o. iz vrtine 
Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15), prvega odstavka 7. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe ogreva-
nja objektov družbe Siliko d. o. o. iz izvira Furlanove toplice 
in vrtine Ft-1/81 (Uradni list RS, št. 97/15 in 14/18), prvega 
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odstavka 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za 
ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 
(Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18), prvega odstavka 11. člena 
Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Klevevška 
toplica za ogrevanje (Uradni list RS, št. 104/20) in prvega od-
stavka 17. člena Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz 
vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah (Uradni list RS, 
št. 28/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote 
posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi 
mineralna, termalna ali termomineralna voda,  

za leto 2022

I
Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) 

za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineral-
na voda, za leto 2022 znaša 0,4.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00719-47/2021
Ljubljana, dne 2. decembra 2021
EVA 2021-2550-0058

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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MINISTRSTVA
3735. Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske 

vzgoje in izvajanju varstva predšolskih otrok, 
registraciji dejavnosti predšolske vzgoje 
in varstva predšolskih otrok ter o pogojih 
za delovanje varuha predšolskih otrok 
in opravljanje varstva otrok kot osebnega 
dopolnilnega dela

Na podlagi desetega odstavka 24.a člena in tretjega od-
stavka 24.č 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) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in 
šport

P R A V I L N I K
o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje  

in izvajanju varstva predšolskih otrok, 
registraciji dejavnosti predšolske vzgoje  
in varstva predšolskih otrok ter o pogojih  

za delovanje varuha predšolskih otrok  
in opravljanje varstva otrok kot osebnega 

dopolnilnega dela

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik podrobneje določa opredelitev in registra-
cijo dejavnosti predšolske vzgoje in izvajanje varstva predšol-
skih otrok, za katere se izvajalci v skladu z zakonom vpišejo 
v razvid izvajalcev javno-veljavnih programov ali v register 
varuhov predšolskih otrok, ki ga vodi ministrstvo.

(2) Pravilnik določa tudi podrobnejše pogoje za opra-
vljanje varstva predšolskih otrok na domu, ki ga izvaja varuh 
predšolskih otrok na domu in za opravljanje občasnega var-
stva otrok na domu, ki se izvaja kot osebno dopolnilno delo 
in pogoje.

(3) S tem pravilnikom se določajo storitve, ki po vsebini 
predstavljajo izvajanje posameznih dejavnosti za predšolske 
otroke in ki ne sodijo v dejavnost predšolske vzgoje ali izvajanje 
varstva predšolskih otrok in se zanje ne uporablja zakonodaja 
iz prvega odstavka tega člena.

I. OPREDELITE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE  
IN REGISTRACIJA DEJAVNOSTI

2. člen
(dejavnost predšolske vzgoje)

Dejavnost predšolske vzgoje obsega izvajanje programa 
za predšolske otroke in jo lahko opravljajo izvajalci, ki so kot 
pravne osebe v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in fi-
nanciranje vzgoje in izobraževanja, vpisane v razvid izvajalcev 
javno-veljavnih programov pri ministrstvu, pristojnem za pred-
šolsko vzgojo kot javni ali zasebni vrtci in fizične osebe, ki so 
vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov pri mini-
strstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo, kot zasebni vzgojitelji.

3. člen
(registracija dejavnosti v AJPES)

(1) Za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje mora 
izvajalec iz prejšnjega člena pri Agenciji za javno pravne evi-
dence Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AJPES) registrirati v 
skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, 
dejavnost pod šifro P 85.100 – Predšolska vzgoja.

(2) Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora dejav-
nost predšolske vzgoje registrirati kot glavno dejavnost.

II. OPREDELITEV VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK  
IN REGISTRACIJA VARSTVA

4. člen
(dejavnost varstva predšolskih otrok na domu)

(1) Dejavnost varstva predšolskih otrok, ki se ne izvaja 
po programu za predšolske otroke, opravlja le fizična oseba, 
ki je v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, vpisana v register va-
ruhov predšolskih otrok na domu pri ministrstvu, pristojnem za 
predšolsko vzgojo.

(2) Varuh predšolskih otrok na domu se na podlagi izdane 
odločbe ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo v AJPES 
registrira kot podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost pod 
šifro P 85.100 – Predšolska vzgoja.

(3) Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo objavi na 
svoji spletni strani podatke o imenu in priimku varuha predšol-
skih otrok ter o kraju, kjer opravlja svojo dejavnost, ko prejme 
od AJPES-a obvestilo o opravljenem vpisu v poslovni register.

5. člen
(delovanje varuha predšolskih otrok na domu)

(1) Oseba, ki je pridobila odločbo ministrstva, pristojnega 
za predšolsko vzgojo za opravljanje varstva predšolskih otrok 
na domu, opravlja varstvo otrok na svojem domu na naslovu, 
na katerem ima prijavljeno prebivališče.

(2) Varuh predšolskih otrok na domu lahko pri varovanju 
otrok izvaja tudi posamezne elemente programa za predšolske 
otroke.

6. člen
(nezdružljivost vpisa v register varuhov in razvid izvajalcev 

javno veljavnih programov)
Oseba, ki je vpisana v register varuhov predšolskih otrok, 

ne more biti hkrati vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih 
programov kot zasebni vzgojitelj ali kot ustanovitelj zasebnega 
vrtca.

III. STORITVE, KI SE NE ŠTEJEJO ZA DEJAVNOST 
PREDŠOLSKE VZGOJE OZIROMA ZA IZVAJANJE 

VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK

7. člen
(storitve, ki se ne štejejo za dejavnost predšolskih vzgoje 

oziroma za izvajanje varstva predšolskih otrok)
(1) Storitve, ki jih izvajajo fizične osebe kot občasno var-

stvo predšolskih otrok na domu v skladu s predpisi, ki urejajo 
osebno dopolnilno delo in storitve pravnih oseb, ki organizirajo 
občasno varstvo predšolskih otrok na njihovem domu se ne 
štejejo za dejavnost izvajanja varstva predšolskih otrok in se 
zanje ne uporabljajo predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževa-
nje.

(2) Storitve varstva predšolskih otrok, ki jih izvajajo fizične 
in pravne osebe v poslovnih in drugih prostorih, tako, da na po-
sameznega otroka ne presegajo pet ur tedensko, se ne štejejo 
za dejavnost predšolske vzgoje in zanje ne veljajo predpisi, 
ki urejajo obveznost vpisa izvajalca v razvid izvajalcev javno 
veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok.

(3) Za storitve, ki so namenjene predšolskim otrokom in 
se izvajajo tako, da njihov osnovni namen ni varstvo predšol-
skih otrok, se štejejo organizirane rojstnodnevne zabave za 
predšolske otroke, animacije in delavnice za predšolske otro-
ke, različni tečaji za predšolske otroke in podobne storitve za 
otroke, če potekajo v popoldanskem času in na posameznega 
otroka ne presegajo pet ur tedensko in se zanje ne uporabljajo 
predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se med storitve, ki se 
ne štejejo za dejavnost predšolske vzgoje oziroma za izvajanje 
varstva predšolskih otrok, štejejo tudi storitve, ki trajajo dalj 
časa, če potekajo v času šolskih počitnic.
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8. člen
(občasno varstvo predšolskih otrok na domu  

kot osebno dopolnilno delo)
(1) Posameznik, ki opravlja občasno varstvo predšolskih 

otrok kot osebno dopolnilno delo v skladu z zakonom, ki ureja 
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno lahko opravlja 
občasno varstvo predšolskih otrok na domu naročnika storitve.

(2) Za varstvo predšolskih otrok na domu, kot osebno 
dopolnilno delo, se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo dejavnost 
predšolske vzgoje. Oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo 
v AJPES priglasi opravljanje občasnega varstva otrok, tako 
kot to določa Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni 
list RS, št. 94/14).

(3) Če se za posameznika v inšpekcijskem postopku 
ugotovi, da na istem naslovu varuje skupino otrok, ki šteje do 
šest otrok, se šteje, da gre za fizično osebo, za katero velja 
obveznost vpisa varuha v register varuhov predšolskih otrok 
oziroma, če šteje skupina otrok sedem ali več otrok, se šteje, 
da gre za vrtec, za katerega velja obveznost vpisa v razvid 
izvajalcev javno veljavnih programov.

9. člen
(zavrnitev vpisa osebe, ki opravlja občasno varstvo 

predšolskih otrok kot osebno dopolnilno delo, v register 
varuhov in razvid izvajalcev javno veljavnih programov)

Posameznik, ki opravlja občasno varstvo predšolskih 
otrok kot osebno dopolnilno delo, ne more biti vpisan kot varuh 
predšolskih otrok v register varuhov predšolskih otrok ali v raz-
vid izvajalcev javno veljavnih programov kot zasebni vzgojitelj 
oziroma kot ustanovitelj zasebnega vrtca.

IV. DOMNEVA, KO SE ŠTEJE, DA GRE ZA OPRAVLJANJE 
DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE OZIROMA  
ZA IZVAJANJE VARSTVA PREDŠOLSKIH OTROK

10. člen
(domneva v primeru dvoma)

(1) V primeru dvoma, ali fizična oziroma pravna oseba 
opravlja storitve, ki se v skladu s 7. členom tega pravilnika ne 
štejejo za dejavnost predšolske vzgoje oziroma za izvajanje 
varstva predšolskih otrok, se šteje, da gre za vrtec ali izvajalca 
varuha predšolskih otrok.

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja ne glede 
na dejavnost, ki jo ima izvajalec registrirano po standardni 
klasifikaciji dejavnosti.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
(obveščanje do vzpostavitev povezave  

med AJPES in ministrstvom)
(1) Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vzpostavi 

informacijsko povezavo do javno dostopne evidence AJPES 
najkasneje eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Do vzpostavitve informacijske povezave med AJPES 
in ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo je varuh dol-
žan ministrstvo obvestiti o opravljenem vpisu v poslovni regi-
ster, na podlagi izdane odločbe za opravljanje varstva otrok.

12. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-61/2021
Ljubljana, dne 16. novembra 2021
EVA 2021-3330-0052

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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SODNI SVET
3736. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 3. seji 16. septembra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Marjani Lap, okrožni sodnici svetnici na Okrožnem sodi-
šču v Ljubljani, preneha sodniška služba 31. 1. 2022 iz razloga 
po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3737. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 4. seji 7. oktobra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Jožici Tuljak, okrajni sodnici svetnici na Okrajnem sodišču 
v Krškem, preneha sodniška služba z iztekom dne 30. 12. 2021 
iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški 
službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3738. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 4. seji 7. oktobra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Mag. Rudiju Štravsu, vrhovnemu sodniku svetniku na 
Vrhovnem sodišču RS, preneha sodniška služba z iztekom dne 
31. 12. 2021 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona 
o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3739. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 4. seji 7. oktobra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Borutu Vukoviču, vrhovnemu sodniku na Vrhovnemu so-
dišču RS, preneha sodniška služba z iztekom dne 31. 12. 2021 
iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški 
službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

3740. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 61. seji 1. aprila 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Igorju Mozetiču, višjemu sodniku na Okrožnem sodišču v 
Novi Gorici, preneha sodniška služba 28. 2. 2022 iz razloga po 
drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3741. Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 62. seji 15. aprila 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Dušanu Medvedu, okrožnemu sodniku svetniku na Delov-
nem in socialnem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška služba 
31. 1. 2022 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona 
o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

3742. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena 
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi 
na 4. seji 7. oktobra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške funkcije

Rozaliji Rems, okrajni sodnici na Okrajnem sodišču v 
Ljubljani, preneha sodniška funkcija z iztekom dne 1. 12. 2021 
iz razloga po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o 
sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3743. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah 
Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih 
frekvenc (NURF-4c)

Na podlagi 27. člena Zakona o elektronskih komunika-
cijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – 
ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 30/19 – odl. US) izdaja 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slo-
venije v delu, ki se nanaša na radijske frekvence, predvidene 
za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, v soglasju z ministrstvom, pristojnim 
za obrambo, ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in 
Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo ter v delu, ki se 
nanaša na radijske frekvence, predvidene za potrebe varnosti 
zračnega in pomorskega prometa, v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za promet

S P L O Š N I   A K T
o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta  
o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c)

1. člen
S tem splošnim aktom se spreminja in dopolnjuje Splošni 

akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) (Uradni list 
RS, št. 10/18, 46/19 in 139/20).

2. člen
Ta splošni akt je bil sprejet ob upoštevanju postopka 

informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o dolo-
čitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih 
predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (TRIS 
št. 2021/485/SI).

3. člen
V Prilogi »A.1 Osnovna tabela« se v tabeli:
– črta drugi stolpec, »(2) RADIOKOMUNIKACIJSKA STO-

RITEV«, in se nadomesti v skladu z Uredbo o spremembah 
Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni 
list RS, št. 170/20).

– v celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove v frekvenč-
nih območjih: 47 – 68 MHz, 117,975 – 137 MHz, 156,8375 
– 161,9625 MHz, 235 – 267 MHz, 399,90 – 400,0500 MHz, 
400,15 – 406,1 MHz, 870 – 880 MHz, 915 – 925 MHz, 
960 – 1 164 MHz, 1 613,8 –1 626,5 MHz, 1 900 – 1 980 MHz, 
2 700 – 3 100 MHz, 4 200 – 4 400 MHz, 5 850 – 5 925 MHz, 
7 750 – 7 900 MHz, 8 025 – 8 175 MHz, 10,70 – 13,65 GHz, 
14 – 14,47 GHz, 17,30 – 20,20 GHz, 21,20 – 22 GHz, 23,60 – 
24 GHz, 24,45 – 24,65 GHz, 27,50 – 30 GHz, 31 – 31,30 GHz, 
38 – 39,50 GHz, 51,40 – 52,6 GHz, 57 – 59 GHz, 61 – 71 GHz, 
in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega 
akta.

4. člen
V Prilogi »A.2 Dodatna tabela« se v tabeli:
– v celoti črtata vrstici za frekvenčna pasova 430 MHz – 

440 MHz in 5 945 – 6 425 MHz, in se v celoti nadomestita z 
vrsticama iz priloge tega splošnega akta;

– v celoti črta vrstica za frekvenčni pas 63 – 64 GHz.

5. člen
V prilogi »B) Kratice« se v tabeli:
– doda kratica in opis za EU iz priloge tega splošnega akta;
– uredijo vrstice glede na abecedni vrstni red kratic.

6. člen
V prilogi »C.1.1 Zakon in podzakonski akti:« se v tabeli:
– vrstica »2« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega 

splošnega akta.

7. člen
V prilogi »C.3.1 Direktive EU« se v tabeli:
– vrstice »3«, »5« in »6« črtajo;
– vrstica »10« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega 

splošnega akta;
– vrstici od »1« do »2« preštevilčita v vrstici od »2« do »3«;
– vrstice od »7« do »9« preštevilčijo v vrstice od »5« do »7«;
– doda vrstica »1« iz priloge tega splošnega akta.

8. člen
V prilogi »C.3.2 Sklepi EU:« se v tabeli:
– vrstica »24« črta;
– vrstice od »1« do »3« preštevilčijo v vrstice od »2« in »4«;
– vrstice od »4« do »23« preštevilčijo v vrstice od »7« 

do »26«;
– vrstice od »25« do »40« preštevilčijo v vrstice od »27« 

do »42«;
– dodajo vrstice »1«, »5« in »6« iz priloge tega splošnega 

akta.

9. člen
V prilogi »C.5.1 Sklepi (https://docdb.cept.org/document/

category/ECC_Decisions):« se v tabeli:
– vrstici »8« in »43« črtata in nadomestita z vrsticama iz 

priloge tega splošnega akta;
– vrstice od »1« do »45« preštevilčijo v vrstice od »2« 

do »46«;
– doda vrstica »1« iz priloge tega splošnega akta.

10. člen
V prilogi »C.5.2 Priporočila (https://docdb.cept.org/docu-

ment/category/ECC_Recommendations):« se v tabeli:
– vrstici »24« in »35« črtata;
– vrstica »70« črta in nadomesti z vrstico iz priloge tega 

splošnega akta;
– vrstice od »25« do »34« preštevilčijo v vrstice od »26« 

do »35«;
– vrstice od »1« do »23« preštevilčijo v vrstice od »3« 

do »25«;
– dodata vrstici »1« in »2« iz priloge tega splošnega akta.

KONČNA DOLOČBA

11. člen
(začetek veljavnosti)

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

Ljubljana, dne 25. novembra 2021
EVA 2021-3130-0040

Mag. Tanja Muha
direktorica

K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo št. 381-4/2021-41 z dne 12. 11. 2021
Ministrstvo za notranje zadeve št. 007-697/2021/4 (11-03) z dne 10. 11. 2021
Ministrstvo za infrastrukturo št. 007-713/2021/3 z dne 12. 11. 2021
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija št. 0070-2/2019/6 z dne 25. 11. 2021
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Priloge: 
 
A) Tabela uporabe radijskih frekvenc (NTFA): 
A.1 Osnovna tabela 
 
 

1 2 3 4 5 6 

RADIJSKA 
FREKVENCA 

RADIO KOMUNIKACIJSKA 
STORITEV 

C - Civilna uporaba 
G - Državna uporaba 

C/G - souporaba 
Aplikacije Dodelitev (status) / plačilo PRILAGODITVE/ 

ZAHTEVE 

 

47 – 50 MHz KOPENSKA MOBILNA 5.164 
radiolokacijska 5.162A 

C/G: 
  29,700 – 87,500 MHz 

Kopenska mobilna 
osebni klic: 
   47 – 47,250 MHz 
   300 224 
PMR/PAMR 
 PMR 
   ERC/REC T/R 25-08 
   300 086, 300 113 
   300 219, 300 296 
   300 341, 300 390 
   300 471, 301 166 
   302 561 
  (enojne frekvence) 
     47,250 – 50 MHz  

Meteorološka 
merilniki profila vetra: 
   46 – 68 MHz 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   29,700 – 74,800 MHz 
   NJFA 

 
MZ (P), brezODRF-T (S) /  
FF1, "0" 
 
 
MZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FZ (P), brezODRF (S) /  
BCE, "0" 
 
DU (S) / "0" 
 

 

50 – 52 MHz 

KOPENSKA MOBILNA 5.164 
radiolokacijska 5.162A 
radioamaterska 5.166A, 

5.166B, 5.166C  

C/G: 
  29,700 – 87,500 MHz 

Kopenska mobilna 
PMR/PAMR 
 PMR 
   ERC/REC T/R 25-08 
   300 086, 300 113 
   300 219, 300 296 
   300 341, 300 390 
   300 471, 301 166 
   302 561 
  (enojne frekvence) 
     50,5 – 54 MHz  

Meteorološka 
merilniki profila vetra: 
   46 – 68 MHz  

Ostalo 
radioamaterska:  
   ECC/REC/(14)05 
   ERC/REC T/R 61-01 
   ERC/REC T/R 61-02 
   SpA PURF RAS 
   301 783 
   50 – 50,5 MHz 
   50,5 – 52 MHz 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   29,700 – 74,800 MHz 
   NJFA 

 
 
MZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FZ (P), brezODRF (S) /  
BCE, "0" 
 
 
 
 
 
 
 
RA (P) / "0" 
RA (S) / "0" 
 
DU (S) / "0" 

 

52 – 68 MHz KOPENSKA MOBILNA 5.164 
radiolokacijska 5.162A 

C/G: 
  29,700 – 87,500 MHz 

Kopenska mobilna 
PMR/PAMR 
 PMR 
   ERC/REC T/R 25-08 
   300 086, 300 113 
   300 219, 300 296 
   300 341, 300 390 
   300 471, 301 166 
   302 561 
  (enojne frekvence)  
     50.5 – 54 MHz 
  (ML) 
     54 – 61 MHz 
    Du= +7 MHz 
  (FB) 
     61 – 68 MHz 
    Du= -7 MHz  

Meteorološka 
merilniki profila vetra: 
   46 – 68 MHz 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   29,700 – 74,800 MHz 
   NJFA 

 
 
MZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FZ (P), brezODRF (S) /  
BCE, "0" 
 
DU (S) / "0" 
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117,975 – 
137 MHz 

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 
MOBILNA SATELITSKA 

(Zemlja – vesolje) 
 
5.111, 5.200 

C/G: 
  108 – 137 MHz 

Zrakoplovna 
   (EU) 1079/2012 
   300 676, 301 841 
   301 842, 302 842 
zrakoplovna komunikacijska: 
   117,975 – 137 MHz 
 ELT:  
 (vključno s PLB) 
    121,450 – 121,550 MHz 
 SAR (komunikacije):  
 (vključno s PLB) 
    121,450 – 121,550 MHz 
   ITU-R M.690 
 (varnost, 
   regularnost poletov, 
   digitalna) 

Pomorska: 
   301 688, 300 152 
   302 961 
GMDSS: 
 EPIRBs:  
 (vključno s PLB) 
    121,450 – 121,550 MHz 
   ITU-R M.690 

 
 
 
 
DU (S), FZ (P), ZP (P) / 
"0", FF1, FF1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU (S), LP (P) / "0", FF1 

 

 

156,8375 – 
157,1875MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 
 
5.226 

C/G: 
  156 – 157,450 MHz 

Pomorska: 
  156,837 500 –157,450 MHz  
   ECC/DEC/(19)03 
   ITU RR AP18 
   300 162, 300 698 
   301 178, 301 025 
   301 929 

DU (S), FZ (P), LP (P) /  
"0", FF1, FF1  

157,1875 – 
157,3375 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 
pomorska mobilna satelitska 

5.208A, 5.208B, 5.228AB, 
5.228AC 

 
5.226 

C/G: 
  156 – 157,450 MHz 

Pomorska: 
  156,837 500 –157,450 MHz  
   ECC/DEC/(19)03 
   ITU RR AP18 
   300 162, 300 698 
   301 178, 301 025 
   301 929 

Satelitski sistemi (civilni) 
mobilna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
 (pomorske storitve) 
   157,187 500 –  
    157,337 500 MHz  
   ECC/DEC/(19)03 
   ITU RR AP18 
   300 162, 300 698 
   301 178, 301 025 
   301 929 

 

DU (S), FZ (P), LP (P) /  
"0", FF1, FF1 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

157,3375 – 
161,7875 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 
 
5.226 

C/G: 
  156 – 157,450 MHz 
  157,4875 –  
      157,5875 MHz 
  160,600 – 
160,975 MHz 
  161,475 – 
162,050 MHz 
G:  
  157,5875 –  
      160,5125 MHz 

Kopenska mobilna 
PMR/PAMR 
 PMR: 
   ECC/DEC/(19)02 
   ERC/REC T/R 25-08 
   HCM 
    PMR_HRV_SVN 
   300 086, 300 113 
   300 219, 300 296 
   300 341, 300 390 
   300 471, 301 166 
   301 449, 301 526 
  (ML) 
   Du= +4,600 MHz 
     157,450 –  
      157,5875 MHz 
     160,5125 –  
      160,600 MHz 
  (enojne frekvence) 
     160,975 –161,475 MHz 

 Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   157,4875 – 157,5875 MHz 
 
   157,5875 – 160,5125 MHz 

Pomorska:  
   ECC/DEC/(19)03 
   ITU RR AP18 
   300 162, 300 698 
   301 178, 301 025 
   301 929 
  156,837 500 –157,450 MHz  
  160,600 – 160,975 MHz 
  161,475 – 162,050 MHz 

 
 
MZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU (S), MZ (P), LP (P) /  
"0", FF1, FF1 
DU (P) / "0" 
DU (S), FZ (P), LP (P) /  
"0", FF1, FF1 
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161,7875 – 
161,9375 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne  
pomorska mobilna satelitska 

5.208A, 5.208B, 5.228AB, 
5.228AC 

 
 
5.226 

C/G:  
  161,475 – 
162,050 MHz 

Pomorska:  
  161,475 – 162,050 MHz 
   ECC/DEC/(19)03 
   ITU RR AP18 
   300 162, 300 698 
   301 178, 301 025 
   301 929 

Satelitski sistemi (civilni) 
mobilna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
 (pomorske storitve)  
   161,787 500 –  
    161,937 500 MHz 
   ECC/DEC/(19)03 
   ITU RR AP18 
   300 162, 300 698 
   301 178, 301 025 
   301 929 

DU (S), MZ (P), LP (P) /  
"0", FF1, FF1 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 

 

161,9375 – 
161,9625 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 
pomorska mobilna satelitska 

(Zemlja – vesolje) 5.228AA 
 
5.226 

C/G:  
  161,475 – 
162,050 MHz 

Pomorska:  
  161,475 – 162,050 MHz 
   ECC/DEC/(19)03 
   ITU RR AP18 
   300 162, 300 698 
   301 178, 301 025 
   301 929 

DU (S), MZ (P), LP (P) /  
"0", FF1, FF1   

 

235 – 267 MHz 
MOBILNA 
 
5.111, 5.254, 5.256 

G: 
  230 – 242,950 MHz 
C/G: 
  242,950 – 
243,055 MHz 

Zrakoplovna 
zrakoplovna komunikacijska: 
   235 – 267 MHz 
   302 617 
 SAR (komunikacije):  
 (vključno s PLB) 
    242,950 – 243,055 MHz 
   ITU-R M.690 

Pomorska 
GMDSS 
 EPIRBs: 
 (vključno s PLB) 
    242,950 – 243,055 MHz 
   ITU-R M.690 
   300 152 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   225 – 380 MHz 
   NJFA 

 
DU (P) / "0" 
 
 
ZP (P) / FF1 
 
 
 
 
 
LP (P) / FF1 
 
 
 
 
 
DU (P) / "0" 

 

 

399,90 – 
400,0500 MHz 

MOBILNA SATELITSKA 
(Zemlja – vesolje) 5.209, 
5.220, 5.260A, 5.260B  

C Satelitski sistemi (civilni) 
mobilna satelitska: 
  (Zemlja – vesolje) 
   399,900 – 400,050 MHz 
   ERC/DEC/(99)06 
   301 721  

 
brezODRF (S) / "0"  

 

400,15 – 
401,00 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE 
PODPORE 

METEOROLOŠKA 
SATELITSKA (vesolje – 
Zemlja) 

MOBILNA SATELITSKA 
(vesolje – Zemlja) 5.208A, 
5.208B, 5.209 

STORITEV VESOLJSKIH 
RAZISKAV (vesolje – Zemlja) 
5.263 

storitev za satelitsko 
obratovanje (vesolje – 
Zemlja) 

 
5.264 

C/G: 
  400,150 – 404,900 
MHz 

Meteorološka 
radiosonde: 
   400,150 – 406 MHz  
   302 054 

Satelitski sistemi (civilni) 
mobilna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja)  
   400,150 – 401 MHz 
   ERC/DEC/(99)06 
   301 721  

Satelitski sistemi (civilni) 
storitev vesoljskih raziskav: 
   400,150 – 401 MHz 
storitev za vesoljsko obratovanje: 
   400,150 – 401 MHz 

 
DU (S), brezODRF (S) /  
"0", "0" 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

401 – 402 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE 
PODPORE 

METEOROLOŠKA 
SATELITSKA (Zemlja – 
vesolje) 

STORITEV ZA VESOLJSKO 
OBRATOVANJE (vesolje–
Zemlja) 

STORITEV SATELITSKEGA 
RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(Zemlja – vesolje) 

fiksna 
mobilna razen zrakoplovne 

mobilne 
 
5.264A, 5.264B 

C/G: 
  400,150 – 404,900 
MHz 

Meteorološka 
radiosonde: 
   400,150 – 406 MHz 
   302 054 
sateliti za opazovanje vremena: 
 (zbiranje podatkov) 
   401 – 403 MHz  

Satelitski sistemi (civilni) 
EESS: 
   401 – 403 MHz 

brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

402 – 403 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE 
PODPORE 

METEOROLOŠKA 
SATELITSKA (Zemlja – 
vesolje) 

STORITEV SATELITSKEGA 
RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(Zemlja – vesolje) 

fiksna 
mobilna razen zrakoplovne 

mobilne 
 
5.264A, 5.264B 

C/G: 
  400,150 – 404,900 
MHz 

Meteorološka 
radiosonde: 
   400,150 – 406 MHz 
   302 054 
sateliti za opazovanje vremena: 
 (zbiranje podatkov) 
   401 – 403 MHz  

Satelitski sistemi (civilni) 
EESS: 
   401 – 403 MHz 

brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
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403 – 406 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE 
PODPORE 

fiksna 
mobilna razen zrakoplovne 

mobilne 
 
5.265 

C/G: 
400,150 – 404,900 
MHz 
  405 – 406 MHz 
G:  
  404,900 – 405 MHz 

Kopenska mobilna 
PPDR: 
 ("Za-Re") 
    404,900 – 405 MHz 

Meteorološka 
radiosonde: 
   400,15 – 406 MHz  
   302 054 

 
DU (P) / "0" 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

Uporaba frekvenc za "Za-
Re" dovoljena do višine 
3000 m. 

406,0 – 
406,1 MHz 

MOBILNA SATELITSKA 
(Zemlja – vesolje) 

 
5.265, 5.266, 5.267 

C Pomorska 
GMDSS 
 EPIRBs:  
 (vključno s PLB) 
    406 – 406,100 MHz 
   2005/631/EC 
   300 066, 302 152 

Zrakoplovna 
v nuji v zrakoplovni storitvi 
 ELT: 
 (vključno s PLB) 
    406 – 406,100 MHz 
   (EU) 965/2012 
   300 066, 302 152 

Satelitski sistemi (civilni) 
mobilna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje)  
   406 – 406,100 MHz 
   301 721 

 
 
LP (P) / FF1 
 
 
 
 
 
 
ZP (P) / FF1 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

ELT storitev se lahko 
zagotavlja tudi z opremo 
PLB (EN 302 152) 

 

870 – 876 MHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 5.317A 

G: 
  870 – 873 MHz 

Kopenska mobilna 
RMR: 
 (UIC) 
 (ML) 
   874,4  – 880 MHz 
  Du= +45 MHz 
   (EU)2018/1538 
   SC9 
   ECC/DEC/(20)02 
   ECC/REC/(05)08 
   HCM 
   300 609, 301 419 
   301 502, 301 511 
   303 609, 301 908 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   870 – 873 MHz 
   NJFA 

 
MZ (P), SC9 (S) / BCE, "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU (P) / "0" 

Aplikacija RMR je lahko 
predmet spremembe, ko 
bo sprejeta ustrezna EU 
regulative za modernejše 
železniške sisteme. 

876 – 880 MHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 5.317A 

C Kopenska mobilna 
RMR: 
 (UIC) 
 (ML)  
   874,4  – 880 MHz 
 Du= +45 MHz 
   SC9 
   ECC/DEC/(20)02 
   ECC/REC/(05)08 
   HCM 
    GSM-R 
   300 609, 301 419 
   301 502, 301 511 
   303 609, 301 908 

 
MZ (P), SC9 (S) / BCE, "0"  

 

915 – 921 MHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 5.317A 

G: 
  915 – 918 MHz 

Kopenska mobilna 
RMR: 
 (UIC) 
 (FB) 
   919,4 – 925 MHz 
  Du= +45 MHz 
   (EU)2018/1538 
   SC9 
   ECC/DEC/(20)02 
   ECC/REC/(05)08 
   HCM 
   300 609, 301 419 
   301 502, 301 511 
   303 609, 301 908 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   915 – 918 MHz 
   NJFA 

 
MZ (P), SC9 (S) /  
BCE, "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU (P) / "0" 

Aplikacija RMR je lahko 
predmet spremembe, ko 
bo sprejeta ustrezna EU 
regulative za modernejše 
železniške sisteme. 

921 – 925 MHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 5.317A 

C Kopenska mobilna 
RMR: 
 (UIC) 
 (FB) 
   919,4 – 925 MHz 
  Du= +45 MHz 
   SC9 
   ECC/DEC/(20)02 
   ECC/REC/(05)08 
   HCM 
    GSM-R 
   300 609, 301 419 
   301 502, 301 511 
   303 609, 301 908 

 
MZ (P), SC9 (S) / BCE, "0"  
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960 – 
1 164 MHz 

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 
5.327A, 5.328AA 

ZRAKOPLOVNA 
RADIONAVIGACIJSKA 
5.328 

C/G: 
  960 – 1 300 MHz 

Zrakoplovna 
zrakoplovna navigacijska: 
   960 – 1 300 MHz  
zrakoplovna nadzorna:  
   960 – 1 240 MHz 
 SSR 
   303 363 

Obrambni sistemi 
   NJFA 
zrakoplovni vojaški sistemi: 
   960 – 1 240  MHz 
 TACAN-DME  
 JTIDS/MIDS  

FZ (P), ZP (P) / FF1, FF1 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU (S) / "0" 

 

 

1 613,8 – 
1 621,35 MHz 

MOBILNA SATELITSKA 
(Zemlja – vesolje) 5.351A 

ZRAKOPLOVNA 
RADIONAVIGACIJSKA 

mobilna satelitska (vesolje – 
Zemlja) 5.208B 

 
5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 

5.368, 5.371, 5.372 

C/G: 
  1 530 – 1 710 MHz 

Satelitski sistemi (civilni) 
mobilna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
 (IMT satelitski del) 
   301 426, 301 681 
   1 610 – 1 626,500 MHz 
   ECC/DEC/(09)02  
 S-PCS: 
   1 613,800 – 1 626,500 MHz 
   SC14 
   301 426, 301 441 
   301 473 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi 
 taktična radiorelejna povezava: 
    1 530 – 1 675 MHz  

brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU (S) / "0" 

 

1 621,35 – 
1 626,5 MHz 

ZRAKOPLOVNA 
RADIONAVIGACIJSKA 

POMORSKA MOBILNA 
SATELITSKA (vesolje-
Zemlja) 5.373, 5.373A 

MOBILNA SATELITSKA 
(Zemlja – vesolje) 5.351A 

mobilna satelitska (vesolje – 
Zemlja) 5.208B 

 
5.208B, 5.341, 5.364, 5.366, 

55.367, 5.368, 5.371, 5.372 

C/G: 
  1 530 – 1 710 MHz 

Satelitski sistemi (civilni) 
mobilna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
 (IMT satelitski del) 
   301 426, 301 681 
   1 610 – 1 626,500 MHz 
   ECC/DEC/(09)02  
 S-PCS: 
   1 613,800 – 1 626,500 MHz 
   SC14 
   301 426, 301 441 
   301 473 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi 
 taktična radiorelejna povezava: 
    1 530 – 1 675 MHz  

brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU (S) / "0" 

 

 

1 900 – 
1 980 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.388A 
 
5.388 

C TRA-ECS: 
  1 900 – 1 980 MHz 
   243/2012/EU/RSPP 
   2012/688/EU 
   SC9 
   ERC/REC/(01)01 
   TRA_ECS 2100 MHz 
   TRA_ECS SVN/ITA 
   301 908 

Kopenska mobilna 
digitalni celični sistemi 
   301 908 
 IMT: 
  (prizemni del UMTS) 
   243/2012/EU/RSPP  
   2012/688/EU 
   SC9  
  (TDD) 
     1 900 – 1 920 MHz 
   HCM 
    UMTS/IMT2000 
  (FDD) 
   (ML) 
     1 920 – 1 980 MHz 
    Du= +190 MHz 
   ERC/REC/(01)01 
 MCA: 
  (ML) 
    1 920 – 1 980 MHz 
   Du= +190 MHz 
   2008/295/EC 
   2008/294/EC  
   301 908 
 MCV: 
  (ML) 
    1 920 – 1 980 MHz 
   Du= +190 MHz 
   2010/166/EU 
   301 908 
RMR: 
 (UIC) 
 (TDD) 
   1900 – 1910 MHz  
   SC9 
   ECC/DEC/(20)02 

PMSE 
video PMSE:  
   1 900 – 1 920 MHz 
   302 064  

ZEKom-1&38 (P),  SC9 (S) / 
BCE, "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZEKom-1&38 (P),  SC9 (S) / 
BCE, "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
MZ (S) / BCE  
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2 700 – 
2 900 MHz 

ZRAKOPLOVNA 
RADIONAVIGACIJSKA 
5.337 

radiolokacijska 
 

5.423 

C/G: 
  2 700 – 3 100 MHz 

Zrakoplovna 
zrakoplovna navigacijska: 
   2 700 – 2 900 MHz 
   NJFA 
   EN 303 364 

Meteorološka 
radar za opazovanje vremena: 
   2 700 – 2 900 MHz 

Obrambni sistemi 
radiolokacijska (vojaška):  
   2 700 – 2 900 MHz 
   NJFA 

 
DU (S), FZ (P), ZP (P) /  
"0", FF1, FF1 
 
 
 
FZ (P) / BCE 
 
 
DU (S) / "0" 
 

 

2 900 – 
3 100 MHz 

RADIOLOKACIJSKA 5.424A 
RADIONAVIGACIJSKA 5.426 
 
5.425, 5.427 

C/G: 
  2 700 – 3 100 MHz 

Zrakoplovna: 
zrakoplovna navigacijska: 
   2 900 – 3 100 MHz 
   NJFA  
   302 248, EN 303 364 

Obrambni sistemi 
radiolokacijska (vojaška): 
   2 900 – 3 100 MHz 
   NJFA  
   302 752 

DU (S), FZ (P), ZP (P) /  
"0", BCE, FF1 
 
 
 
 
DU (S) / "0" 

 

 

4 200 – 
4 400 MHz 

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 
5.436 

ZRAKOPLOVNA 
RADIONAVIGACIJSKA 
5.438 

 
5.437, 5.440 

C/G: 
  4 200 – 4 400 MHz 

Zrakoplovna 
zrakoplovna navigacijska 
 višinomeri: 
    4 200 – 4 400 MHz 
   NJFA  
zrakoplovne komunikacije 
 WAIC: 
    4 200 – 4 400 MHz 
   ITU RR 5.436 
   ITU-R M.2085 

Satelitski sistemi (civilni) 
EESS: 
 (merjenje temperature morske 
   gladine)  
   ITU RR 5.437 
   4 200 – 4 400 MHz 

 
 
DU (S), ZP (P) /  
"0", FF1 
 
 
ZP (P) / FF1 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

 

5 850 – 
5 925 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 

– vesolje) 
 
5.150 

C Kopenska mobilna 
ITS: 
   302 571 
   5 875 – 5935  MHz 
   (EU) 2020/1426 
   SC135 
   5 855 – 5 875 MHz 
   ECC/REC/(08)01   
digitalni celični sistemi 
 DA2GC: 
    5 855 – 5 875 MHz 
   ECC/DEC/(15)03 
   303 316, 303 339 

Fiksna 
BWA 
 BFWA: 
    5 725 – 5 875 MHz 
   ECC/REC/06)04 
   302 502 

Ostalo 
MBR:  
    5 852 – 5 872 MHz 
    5 880 – 5 900 MHz 
   ECC/REC/(17)03 
   303 276  

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
   5 850 – 6 700 MHz 
   301 443 

 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
FZ (S) / BCE 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

BFWA ne sme zahtevati 
zaščite in ne sme 
povzročati motenj. 

 

7 750 – 
7 900 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 
METEOROLOŠKA 

SATELITSKA (vesolje – 
Zemlja) 5.461B 

 

C Fiksna 
točka-točka: 
   7 725 – 7 975 MHz 
  Du= +311,320 MHz 
  Ch= 29,650 MHz 
   ECC/REC/(02)06 
    Dodatek 1/1.2.2 
   HCM 
   302 217 

Meteorološka 
sateliti za opazovanje vremena: 
   7 750 – 7 900 MHz 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
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8 025 – 
8 175 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.463 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 

– vesolje) 
STORITEV SATELITSKEGA 

RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(vesolje – Zemlja) 

 
5.462A 

C/G: 
  8 025 – 8 400 MHz 

Fiksna 
točka-točka: 
   8 025 – 8 275 MHz 
  Du= -311,320 MHz 
  Ch= 29,650 MHz 
   ECC/REC/(02)06 
    Dodatek 1/1.2.2 
   HCM 
   302 217  

Kopenska mobilna: 
  8 025 – 8 200 MHz 
   302 217 

Obrambni sistemi 
EESS (vojaški): 
   8 025 – 8 400 MHz 
   NJFA 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
MZ (P) / BCE 
 
 
 
DU (S) / "0" 

 

 

10,70 – 
11,70 GHz 

FIKSNA  
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje 

– Zemlja) 5.441, 5.484A, 
5.484B 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 
– vesolje) 5.484 

C Fiksna: 
točka-točka: 
   10,700 – 11,700 GHz 
  Du= 530 MHz 
  Ch= 28 MHz…112 MHz… 
   ERC/DEC/(00)08 
   ERC/REC 12-06 
    Dod. 1, 3, 4 
   HCM 
   302 217 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska 
 napajalne povezave:  
  (Zemlja – vesolje) 
  (radiodifuzna-satelitska) 
    10,700 – 11,700 GHz 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja)  
   10,700 – 10,950 GHz 
   11,200 – 11,450 GHz 
   ITU RR AP30B 
   SC12 
   ERC/DEC/(00)08    
10,700 – 11,7 GHz 
   301 427, 301 428 
   301 360, 301 430 
   301 459, 302 448 
   303 372  
 VSAT 
 SIT/SUT 
 (Omnitracs/Euteltracs) 
 (ROES) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   SC12 
   301 428, 301 459 
 AES: 
    10,700 – 11,700 GHz 
   ECC/DEC/(05)11 
   302 186 
 ESIM: 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(19)04 
   ECC/DEC/(18)04 
   ECC/DEC/(18)05 
   302 186, 302 448 
   302 977, 303 980 
 ESV: 
    10,700 – 11,700 GHz 
   ECC/DEC/(05)10 
   302 340 
 HEST: 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(06)03 
 LEST: 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(06)02 
 NGSO FSS 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(17)04 
   303 980 

Ostalo 
 UAS: 
    10,950 – 11,200 GHz 
    11,450 – 11,700 GHz 
   ITU RR 5.484B 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAT (P) / BCE 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

Obstoječe dodelitve za 
točka-točka s širino 40 
MHz se ne spreminjajo. 
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11,70 – 
12,50 GHz 

RADIODIFUZNA 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 
RADIODIFUZNA SATELITSKA 

5.492 
 
5.487, 5.487A 

C Fiksna: 
točka-več točk: 
 MWS:  
   302 326 
   MMDS 
    11,70 – 12,50 GHz 
   SC9 
   ITU RR AP30 
   EN 300 748 
   MMDS / BSS 

Radiodifuzna: 
radiodifuzna satelitska: 
   11,700 – 12,500 GHz 
   303 372 
 SIT/SUT: 
   12,400 – 12,500 GHz 
   ERC/DEC/(00)08 
   ITU RR AP30 
   ITU-R BO.1213 
   301 459, 301 430 
   302 340, 302 448 

Satelitski sistemi (civilni): 
fiksna satelitska 
 (vesolje – Zemlja) 
   302 977 
 ESIM: 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(19)04 
   ECC/DEC/(18)04 
   ECC/DEC/(18)05 
   302 186, 302 448 
   302 977, 303 980 
 HEST: 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(06)03 
 LEST: 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(06)02 
 NGSO FSS 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(17)04 
   303 980 
 (ROES)  
    11,700 – 12,500 GHz 

 
ZEKom-1&38 (P),  SC9 (S) / 
BCE, "0" 
Ch= 200 MHz 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

12,50 – 
12,75 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (vesolje 
– Zemlja) 5.484A, 5.484B 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 
– vesolje) 

C Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
  (Zemlja – vesolje) 
   12,500 – 12,750 GHz 
   SC12 
   301 427, 301 428 
   301 360, 301 430 
   301 459, 302 448 
 VSAT  
 SNG/OB  
 SIT/SUT 
 (Omnitracs/Euteltracs) 
 (ROES) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja)  
   301 428, 301 459 
 AES: 
    12,500 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(05)11 
   302 186 
 ESIM: 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(19)04 
   ECC/DEC/(18)04 
   ECC/DEC/(18)05 
   302 186, 302 448 
   302 977, 303 980 
 ESV:  
    12,500 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(05)10 
   302 340 
 HEST: 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(06)03 
 LEST: 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(06)02  
 NGSO FSS 
    10,700 – 12,750 GHz 
   ECC/DEC/(17)04 
   303 980  

Ostalo 
 UAS: 
    12,500 – 12,750 GHz 
   ITU RR 5.484B 

 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
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12,75 – 
13,25 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 

– vesolje) 5.441 

C Fiksna: 
točka-točka: 
   12,750 – 13,250 GHz 
  Du= 266 MHz 
  Ch= 3,5 MHz…  
  Ch= … 56 MHz… 
   ERC/REC 12-02: 
     Annex A 
   HCM 
   302 217 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
   12,750 – 13,250 GHz 
   ITU RR AP30B 
   301 430 
 ESIM:  
  (Zemlja – vesolje)  
    12,750 – 13,250 GHz 
   ECC/DEC/(19)04 
   302 186 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

13,25 – 
13,40 GHz 

ZRAKOPLOVNA 
RADIONAVIGACIJSKA 
5.497 

STORITEV SATELITSKEGA 
RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 

STORITEV VESOLJSKIH 
RAZISKAV (aktivno) 

 
5.498A 

C Zrakoplovna: 
zrakoplovna navigacijska: 
   13,250 – 14 GHz 
 s pomočjo Dopplerjevega 
   radarja 

Satelitski sistemi (civilni): 
storitev vesoljskih raziskav: 
   13,250 – 13,750 GHz 
EESS: 
   13,250 – 13,750 GHz 

 
FZ (P), ZP (P) /  
FF1, FF1 
 
 
FZ (P) / BCE 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

13,40 – 
13,65 GHz 

RADIOLOKACIJSKA 
FIKSNA SATELITSKA 

(vesolje–Zemlja) 5.499A, 
5.499B 

STORITEV SATELITSKEGA 
RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 

STORITEV VESOLJSKIH 
RAZISKAV 5.499C, 5.499D 

storitev standardne frekvence in 
časovnih signalov satelitska 
(Zemlja – vesolje) 

 
5.499E, 5.501B 

C/G: 
  13,40 – 14 GHz 

Zrakoplovna 
zrakoplovna navigacijska: 
   13,250 – 14 GHz 
 (s pomočjo Dopplerjevega   
radarja) 

Radiolokacijska (civilna): 
  13,40 – 14 GHz 
   radarji za zasidravanje ladij 

Obrambni sistemi 
radiolokacijska (vojaška): 
   13,400 – 14 GHz 
   NJFA 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   13,400 – 13,650 GHz 
storitev vesoljskih raziskav: 
   13,250 – 13,750 GHz 
EESS: 
   13,250 – 13,750 GHz 
storitev standardne frekvence in 
  časovnih signalov-satelitska: 
   13,400 – 14 GHz 

 
FZ (P), ZP (P) /  
FF1, FF1 
 
 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
FZ (P), DU (S) / "0", "0" 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
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14 – 14,3 GHz 

RADIONAVIGACIJSKA 5.504 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 

– vesolje) 5.457A, 5.484A, 
5.484B, 5.506 

mobilna satelitska (Zemlja – 
vesolje) 5.504B, 5.506A 

storitev vesoljskih raziskav 
 
5.504A 

C Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
   SC12 
   ERC/REC 13-03 
   302 448 
 AES: 
    14 – 14,500 GHz 
   ECC/DEC/(05)11 
   302 186 
 ESIM: 
    14 – 14,500 GHz 
   ECC/DEC/(18)04 
   ECC/DEC/(18)05 
   302 448, 302 977 
   303 980 
 ESV: 
    14 – 14,500 GHz 
   ECC/DEC/(05)10 
   302 340 
 HEST: 
    14 – 14,250 GHz 
   ECC/DEC/(06)03 
   301 428 
 LEST: 
    14 – 14,250 GHz 
   ECC/DEC/(06)02 
   301 428 
 VSAT: 
    14 – 14,500 GHz 
   301 428, 302 340 
 NGSO  FSS 
    14 – 14,50 GHz 
   ECC/DEC/(17)04 
   303 980 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje)  
 SNG/OB: 
    14 – 14,500 GHz 
   301 428, 302 340  
mobilna satelitska: 
   14 – 14,500 GHz 
   301 427 

Satelitski sistemi (civilni) 
storitev vesoljskih raziskav: 
   13,750 – 14,300 GHz  

Ostalo 
 UAS: 
    14 – 14,470 GHz 
   ITU RR 5.484B 

 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNG (P) / FF2 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

14,30 – 
14,4 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 
– vesolje) 5.457A, 5.484A, 
5.484B, 5.506 

mobilna satelitska (Zemlja – 
vesolje) 5.504B, 5.506A 

radionavigacijska satelitska 
 
5.504A 

C Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
   ERC/REC 13-03 
   302 340 
 AES: 
    14 – 14,500 GHz 
   ECC/DEC/(05)11 
   302 186 
 ESIM: 
    14 – 14,500 GHz 
   ECC/DEC/(18)04 
   ECC/DEC/(18)05 
   302 448, 302 977 
   303 980 
 ESV: 
    14 – 14,500 GHz 
   ECC/DEC/(05)10 
   302 340 
 VSAT: 
    14 – 14,500 GHz 
   301 428, 302 340 
 NGSO FSS 
    14 – 14,50 GHz 
   ECC/DEC/(17)04 
   303 980 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
 SNG/OB: 
    14 – 14,500 GHz 
   301 428, 302 340 
mobilna satelitska: 
   14 – 14,500 GHz 
   301 427, 302 977  

Ostalo 
 UAS: 
    14 – 14,470 GHz 
   ITU RR 5.484B 

 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNG (P) / FF2 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
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14,40 – 
14,47 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 
– vesolje) 5.457A, 5.484A, 
5.484B, 5.506 

mobilna satelitska (Zemlja – 
vesolje) 5.504B, 5.506A 

storitev vesoljskih raziskav 
(vesolje – Zemlja) 

 
5.504A 

C Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje 
   302 340 
 AES: 
    14 – 14,500 GHz 
   ECC/DEC/(05)11 
   302 186 
 ESIM: 
    14 – 14,500 GHz 
   ECC/DEC/(18)04 
   ECC/DEC/(18)05 
   302 448, 302 977 
   303 980 
 ESV: 
    14 – 14,500 GHz 
   ECC/DEC/(05)10 
   302 340 
 VSAT: 
    14 – 14,500 GHz 
   301 428, 302 340  
 NGSO FSS 
    14 – 14,50 GHz 
   ECC/DEC/(17)04 
   303 980 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
 SNG/OB: 
    14 – 14,500 GHz 
   301 428, 302 340 
mobilna satelitska: 
   14 – 14,500 GHz 
   301 427, 302 977 

Satelitski sistemi (civilni) 
storitev vesoljskih raziskav: 
   14,400 – 14,470 GHz  

Ostalo 
 UAS: 
    14 – 14,470 GHz 
   ITU RR 5.484B 

 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNG (P) / FF2 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

 

17,30 – 
17,70 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 
– vesolje) 5.516 

FIKSNA SATELITSKA (vesolje 
– Zemlja) 5.516A, 5.516B 

radiolokacijska 

C/G: 
  17,3 – 17,7 GHz 

Satelitski sistemi (civilni) 
napajalne povezave: 
 (za BSS storitve) 
 (Zemlja – vesolje) 
   17,300 – 18,100 GHz 
   ITU RR AP30A 
   ECC/DEC/(05)08 
fiksna satelitska 
 (vesolje – Zemlja)  
    17,300 – 20,200 GHz 
 GSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 

Obrambni sistemi 
radiolokacijska (vojaška): 
   17,300 – 17,700 GHz 
   NJFA 

 
SNG (P) / FF2 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DU (S) / "0" 

 

17,70 – 
18,10 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje 

– Zemlja) 5.484A, 5.517A 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 

– vesolje) 5.516 

C Fiksna 
točka-točka: 
   17,700 – 19,700 GHz 
  Du= 1 010 MHz 
  Ch= 13,750 MHz… 
  Ch= …220 MHz… 
   ERC/DEC/(00)07 
   ERC/REC 12-03 
   HCM 
   302 217 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   17,700 – 19,700 GHz 
   ERC/DEC/(00)07 
   301 360, 301 459 
 (ROES) 
   301 360 
fiksna satelitska 
 (vesolje – Zemlja)  
    17,300 – 20,200 GHz 
 GSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
 napajalne povezave: 
  (za BSS storitve) 
  (Zemlja – vesolje) 
    17,300 – 18,100 GHz 
   ITU RR AP30A 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNG (P) / FF2 
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18,10 – 
18,40 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje 

– Zemlja) 5.484A, 5.517A 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 

– vesolje 5.520 
METEORLOŠKA SATELITSKA 

(vesolje – Zemlja) 
 
5.519 

C Fiksna: 
točka-točka: 
   17,700 – 19,700 GHz 
  Du= 1 010 MHz 
  Ch= 13,750 MHz… 
  Ch= …220 MHz… 
   ERC/DEC/(00)07 
   ERC/REC 12-03 
   HCM 
   302 217 

Meteorološka 
sateliti za opazovanje vremena: 
   18,100 – 18,400 GHz 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   17,700 – 19,700 GHz 
   ERC/DEC/(00)07 
   301 360, 301 459 
 (ROES) 
   301 360 
fiksna satelitska 
 (vesolje – Zemlja)  
    17,300 – 20,200 GHz 
 GSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979)  

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
brezODRF (S) / "0"  
 

 

18,40 – 
18,60 GHz 

FIKSNA  
MOBILNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje 

– Zemlja) 5.484A, 5.517A 

C Fiksna: 
točka-točka: 
   17,700 – 19,700 GHz 
  Du= 1 010 MHz 
  Ch= 13,750 MHz… 
  Ch= …220 MHz… 
   ERC/DEC/(00)07 
   ERC/REC 12-03 
   HCM 
   302 217 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   17,700 – 19,700 GHz 
   ERC/DEC/(00)07 
   301 360, 301 459 
 (ROES) 
   301 360 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja)  
 GSO ESOMPs:  
    17,300 – 20,200 GHz 
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

18,60 – 
18,80 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje 

– Zemlja) 5.517A, 5.522B 
STORITEV SATELITSKEGA 

RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 

storitev vesoljskih raziskav 
(pasivno) 

 
5.522A 

C Fiksna 
točka-točka: 
   17,700 – 19,070 GHz 
  Du= 1 010 MHz 
  Ch= 13,750 MHz… 
  Ch= …220 MHz… 
   ERC/DEC/(00)07 
   ERC/REC 12-03 
   HCM 
   302 217 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   17,700 – 19,700 GHz 
   ERC/DEC/(00)07 
   301 360, 301 459 
 (ROES) 
   301 360 
fiksna satelitska 
 (vesolje – Zemlja)  
    17,300 – 20,200 GHz 
 GSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 

Satelitski sistemi (civilni) 
EESS 
 pasivno: 
    18,600 – 18,800 GHz 
storitev vesoljskih raziskav: 
   18,600 – 18,800 GHz 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
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18,80 – 
19,30 GHz 

FIKSNA  
MOBILNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje 

– Zemlja) (Zemlja – vesolje) 
5.517A, 5.523A 

C Fiksna 
točka-točka: 
   17,700 – 19,700 GHz 
  Du= 1 010 MHz 
  Ch= 13,750 MHz… 
  Ch= …220 MHz… 
   ERC/DEC/(00)07 
   ERC/REC 12-03 
   HCM 
   302 217 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   17,700 – 19,700 GHz 
   ERC/DEC/(00)07 
   301 360, 301 459 
 (ROES) 
   301 360 
fiksna satelitska 
 (vesolje – Zemlja)  
    17,300 – 20,200 GHz 
 GSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

19,30 – 
19,70 GHz 

FIKSNA  
MOBILNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje 

– Zemlja) (Zemlja – vesolje) 
5.517A, 5.523B, 5.523C, 
5.523D, 5.523E 

C Fiksna 
točka-točka: 
   17,700 – 19,700 GHz 
  Du= 1 010 MHz 
  Ch= 13,750 MHz… 
  Ch= …220 MHz… 
   ERC/DEC/(00)07 
   ERC/REC 12-03 
   HCM 
   302 217 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   17,700 – 19,700 GHz 
   ERC/DEC/(00)07 
   301 360, 301 459 
 (ROES) 
   301 360 
fiksna satelitska 
 (vesolje – Zemlja)  
 GSO ESOMPs: 
    17,300 – 20,200 GHz 
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

19,70 – 
20,10 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (vesolje 
– Zemlja) 5.484A, 5.484B, 
5.516B, 5.527A 

mobilna satelitska (vesolje – 
Zemlja) 

C Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   19,700 – 20,200 GHz 
 HEST: 
   ECC/DEC/(06)03 
   301 360, 301 459 
 LEST: 
   ECC/DEC/(06)02 
   301 360, 301 459  
 (ROES) 
   ECC/DEC/(05)08 
   301 360, 301 428 
   301 459 
fiksna satelitska 
 (vesolje – Zemlja)  
 GSO ESOMPs: 
    17,300 – 20,200 GHz 
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 
mobilna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   19,700 – 20,200 GHz 
   301 360, 301 459  

Ostalo 
 UAS: 
   19,700 – 20,200 GHz 
   ITU RR 5.484B 

brezODRF (S) / "0"  
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20,10 – 
20,20 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (vesolje 
– Zemlja) 5.484A, 5.484B, 
5.516B, 5.527A 

MOBILNA SATELITSKA 
(vesolje – Zemlja) 

 
5.525, 5.526, 5.527, 5.528 

C Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   19,700 – 20,200 GHz 
 HEST: 
   ECC/DEC/(06)03 
   301 360, 301 459 
 LEST: 
   ECC/DEC/(06)02 
   301 360, 301 459  
 (ROES) 
   ECC/DEC/(05)08 
   301 360, 301 428 
   301 459 
fiksna satelitska 
 (vesolje – Zemlja) 
 GSO ESOMPs: 
    17,300 – 20,200 GHz 
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs:  
    17,300 – 20,200 GHz 
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 
mobilna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   19,700 – 20,200 GHz 
   301 360, 301 459  

Ostalo 
 UAS: 
   19,700 – 20,200 GHz 
   ITU RR 5.484B 

brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

 

21,20 – 
21,40 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
STORITEV SATELITSKEGA 

RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 

STORITEV VESOLJSKIH 
RAZISKAV (pasivno) 

C/G: 
  21,20 – 21,40 GHz  

PMSE 
video PMSE: 
    21,200 – 23,600 GHz 
   ERC/REC 25-10 
   302 217 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   21,200 – 21,400 GHz  
   NJFA 

Satelitski sistemi (civilni) 
storitev vesoljskih raziskav: 
   21,200 – 21,400 GHz 
EESS: 
   21,200 – 21,400 GHz 

 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
DU (S) / "0" 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

21,40 – 22 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIODIFUZNA SATELITSKA 

5.208B 
 
5.530A, 5.530B 

C Radiodifuzna 
radiodifuzna satelitska: 
 (HDTV) 
   301 360, 301 459 
    21,400 – 22 GHz 

PMSE 
video PMSE: 
    21,200 – 23,600 GHz 
   ERC/REC 25-10 
   302 217 

 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
FZ (P) / BCE 

 

 

23,60 – 24 GHz 

RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV SATELITSKEGA 

RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 

STORITEV VESOLJSKIH 
RAZISKAV (pasivno) 

 
5.340 

C Radioastronomska: 
  23,600 – 24 GHz 

Satelitski sistemi (civilni) 
EESS 
 pasivno: 
    23,600 – 24 GHz 
storitev vesoljskih raziskav: 
   23,600 – 24 GHz 

brezODRF (S) / "0" 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

 

24,45 – 
24,65 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA  
MOBILNA razen zrakoplovne 

mobilne 5.338A, 5.532AB 

C/G 
  24,25 – 24,5 GHz 
G: 
  24,5– 25,053 GHz 

TRA-ECS:  
   (24,25 – 27,5 GHz) 
   24,25 – 24,5 GHz  
   (EU) 2019/784 
   SC9 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi:  
   24,25 – 24,5 GHz 
   24,5– 25,053 GHz 

 
 
ZEKom-1&38 (P), SC9 (S) / 
BCE, "0" 
 
 
 
DU (S) / "0"  
DU (P) / "0" 

TRA-ECS vključuje 
brezžične širokopasovne 
elektronske komunikacije, 
točka-več točk in točka-
točka. 
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27,50 – 
28,50 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 

– vesolje), (vesolje – Zemlja) 
5.484A, 5.516B, 5.517A, 
5.539 

 
5.538, 5.540 

C Fiksna 
   ERC/REC T/R 13-02: 
    Dodatka 3 in 5 
točka-točka: 
   27,500 – 27,940 500 GHz 
  Du= +1 008 MHz 
  Ch= 3,5 MHz…  
  Ch= … 224 MHz… 
   HCM 
   302 217 
točka-več točk: 
 BWA: 
  (CRS) 
    27,940 500 –  
     28,444 500 GHz 
   SC9 
   ECC/REC/(11)01 
   HCM 
    FWA 28 GHz 
   302 326 

Satelitski sistemi (civilni): 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
 napajalni linki: 
  (za HDTV) 
   27,500 – 29,500 GHz 
   ECC/DEC/(05)01 
   301 360  

Satelitski sistemi (civilni): 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje)  
    27,500 – 29,100 GHz 
 GSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs: 
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 

 
 
 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
ZEKom-1&38 (P),  SC9 (S) / 
BCE, "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNG (P) / FF2 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

28,50 – 
29,10 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 

– vesolje) 5.484A, 5.516B, 
5.517A, 5.523A, 5.539 

storitev satelitskega 
raziskovanja Zemlje (Zemlja 
– vesolje) 5.541 

 
5.540 

C Fiksna 
   ERC/REC T/R 13-02: 
    Dodatek 3 in 5  
točka-točka: 
   28,500 – 28,948 500 GHz 
  Du= -1 008 MHz 
  Ch= 3,5 MHz…  
  Ch= … 224 MHz… 
   HCM 
   302 217 
točka-več točk: 
 BWA: 
  (TS) 
    28,948 500 –  
     29,452 500 GHz 
   SC9 
   ECC/REC/(11)01 
   HCM 
    FWA 28 GHz 
   302 326 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
 napajalni linki: 
  (za HDTV) 
    27,500 – 29,500 GHz 
   ECC/DEC/(05)01 
   301 360  

Satelitski sistemi (civilni): 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje)  
    27,500 – 29,100 GHz 
 GSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs: 
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979  

Satelitski sistemi (civilni): 
EESS: 
   28,500 – 30 GHz 

 
 
 
FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
 
 
ZEKom-1&38 (P),  SC9 (S) / 
BCE, "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNG (P) / FF2 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
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29,10 – 
29,50 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 

– vesolje) 5.516B, 5.517A, 
5.523C, 5.523E, 5.535A, 
5.539, 5.541A 

storitev satelitskega 
raziskovanja Zemlje (Zemlja 
– vesolje) 5.541 

 
5.540 

C Fiksna: 
točka-več točk: 
 BWA: 
  (TS) 
    28,948 500 –  
     29,452 500 GHz 
   SC9 
   ECC/REC/(11)01 
   ERC/REC T/R 13-02: 
    Dodatek 3 in 5 
   HCM 
    FWA 28 GHz 
   302 326 

Satelitski sistemi (civilni): 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
 napajalni linki: 
  (za HDTV 
    27,500 – 29,500 GHz 
   ECC/DEC/(05)01 
   301 360 
 GSO ESOMPs: 
    29,100 – 29,500 GHz 
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978  

Satelitski sistemi (civilni): 
EESS: 
   28,500 – 30 GHz 

 
 
ZEKom-1&38 (P),  SC9 (S) / 
BCE, "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNG (P) / FF2 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

29,50 – 
29,90 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 
– vesolje) 5.484A, 5.484B, 
5.516A, 5.527A, 5.539 

mobilna satelitska (Zemlja – 
vesolje) 

storitev satelitskega 
raziskovanja Zemlje (Zemlja-
vesolje 5.541 

 
5.540 

C Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
   29,500 – 30 GHz 
   301 428, 301 459 
 HEST: 
   ECC/DEC/(06)03 
 LEST: 
   ECC/DEC/(06)02 
 SIT/SUT: 
   ECC/DEC/(05)08  
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje)  
   29,500 – 30 GHz 
 GSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs: 
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 
mobilna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   29,500 – 31GHz 
   301 459  

Ostalo 
 UAS: 
   29,500 – 30 GHz 
   ITU RR 5.484B 

Satelitski sistemi (civilni): 
EESS: 
   28,500 – 30 GHz 

brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

29,90 – 
30,00 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja 
– vesolje) 5.484A, 5.484B, 
5.516A, 5.527A, 5.539 

MOBILNA SATELITSKA 
(Zemlja – vesolje) 

storitev satelitskega 
raziskovanja Zemlje (Zemlja 
– vesolje) 5.541, 5.543 

 
5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 

5.540 

C Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje) 
   29,500 – 30 GHz 
   301 428, 301 459 
 HEST: 
   ECC/DEC/(06)03 
 LEST: 
   ECC/DEC/(06)02 
 SIT/SUT: 
   ECC/DEC/(05)08  
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje)  
   29,500 – 30 GHz 
 GSO ESOMPs:  
   ECC/DEC/(13)01 
   303 978 
 NGSO ESOMPs: 
   ECC/DEC/(15)04 
   303 979 
Mobilna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   29,500 – 31 GHz 
   301 459  

Satelitski sistemi (civilni): 
EESS: 
   28,500 – 30 GHz 

brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
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31 – 31,30 GHz 

FIKSNA 5.338A, 5.543B 
MOBILNA 
storitev standardne frekvence 

in časovnih signalov 
satelitsko (vesolje – Zemlja) 

storitev vesoljskih raziskav 
5.544 

 
5.149 

C Fiksna: 
 (TDD) 
    31 – 31,300 GHz 
   ECC/REC/(02)02 
   302 217, 302 326  

Ostalo 
HAPS: 
   31 – 31,300 GHz 
   ITU RR 5.543B 

Satelitski sistemi (civilni) 
storitev standardne frekvence in 
  časovnih signalov satelitska: 
   30 – 31,300 GHz  
storitev vesoljskih raziskav:  
   31 – 31,300 GHz  

Radioastronomska: 
  31 – 31,800 GHz 

FZ (P) / BCE 
 
 
 
 
 
FZ (S), MZ (S) / BCE, BCE 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

 

38 – 39,50 GHz 

FIKSNA 5.550D 
MOBILNA 5.550B 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje 

– Zemlja) 5.550C 
storitev satelitskega 

raziskovanja Zemlje (vesolje 
– Zemlja) 

 
5.547 

C Fiksna 
točka-točka: 
 (HDFS) 
    37 – 39,500 GHz 
  Du= 1 260 MHz 
  Ch= 3,5 MHz…  
  Ch= … 224 MHz… 
   ERC/REC T/R 12-01 
   HCM 
   302 217 

Ostalo 
HAPS: 
   38 – 39,500 GHz 
   ITU RR 5.550D4 

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (vesolje – Zemlja) 
   37,500 – 40,500 GHz 
   ERC/DEC/(00)02 

Satelitski sistemi (civilni) 
EESS: 
   37,500 – 40,500 GHz 

 
FZ (P), MZ (P) /  
BCE, BCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
FZ (S), MZ (S) / BCE, BCE 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

 

51,40 – 
52,4 GHz 

FIKSNA 5.338A 
MOBILNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–

vesolje) 5.555C 
 
5.547, 5.556 

C Fiksna 
točka-točka: 
 (HDFS) 
   51,400 – 52,600 GHz 
  Du= 616 MHz  
  Ch= 3,5 MHz… 56 MHz… 
   ERC/REC 12-11 
   302 217  

Satelitski sistemi (civilni) 
fiksna satelitska: 
 (Zemlja – vesolje)  
   51,400 – 52,400 GHz 
   ITU RR 5.555C 

 
FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE 
 
 
 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

52,40 – 
52,6 GHz 

FIKSNA 5.338A  
MOBILNA 
 
5.547, 5.556 

C Fiksna 
točka-točka: 
 (HDFS) 
   51,400 – 52,600 GHz 
  Du= 616 MHz  
  Ch= 3,5 MHz… 56 MHz… 
   ERC/REC 12-11 
   302 217 

 
FZ (P), MZ (P) / BCE, BCE  

 

57 – 58,2 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.558 
MEDSATELITSKA 5.556A 
STORITEV SATELITSKEGA 

RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 

STORITEV VESOLJSKIH 
RAZISKAV (pasivno) 

 
5.547 

C Satelitski sistemi (civilni) 
EESS 
 pasivno: 
 (meritev temperature 
   atmosfere) 
    52,600 – 59,300 GHz  
storitev vesoljskih raziskav: 
   52,600 – 59,300 GHz 
medsatelitske zveze: 
   54,250 – 58,200 GHz 

brezODRF (S) / "0"  

58,20 – 59 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
STORITEV SATELITSKEGA 

RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 

STORITEV VESOLJSKIH 
RAZISKAV (pasivno) 

 
5.547, 5.556 

C Satelitski sistemi (civilni) 
EESS 
 pasivno: 
 (meritev temperature 
   atmosfere) 
    52,600 – 59,300 GHz  
storitev vesoljskih raziskav: 
   52,600 – 59,300 GHz 

brezODRF (S) / "0"  

 

61 – 61,5 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.558 
RADIOLOKACIJSKA 5.559 
MEDSATELITSKA 
 
5.138 

C/G: 
  61 – 63 GHz 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   61 – 63 GHz 
   NJFA 

Satelitski sistemi (civilni) 
medsatelitske zveze: 
   59 – 71 GHz 

 
DU (S) / "0" 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

61,5 – 63 GHz 

FIKSNA  
MOBILNA 5.558 
RADIOLOKACIJSKA 5.559 
MEDSATELITSKA 
 

C/G: 
  61 – 63 GHz 

Obrambni sistemi 
kopenski vojaški sistemi: 
   61 – 63 GHz 
   NJFA 

Satelitski sistemi (civilni) 
medsatelitske zveze: 
   59 – 71 GHz 

 
DU (S) / "0" 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 
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63 – 64 GHz 

FIKSNA  
MOBILNA 5.558 
RADIOLOKACIJSKA 5.559 
MEDSATELITSKA 
 

C Kopenska mobilna 
ITS: 
   63,72 – 65,88 GHz 
   ECC/DEC/(09)01 
   302 686 

Satelitski sistemi (civilni) 
medsatelitske zveze: 
   59 – 71 GHz 

 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

64 – 65 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 
mobilne 
MEDSATELITSKA 
 
5.547, 5.556 

C Kopenska mobilna 
ITS: 
   63,72 – 65,88 GHz 
   ECC/DEC/(09)01 
   302 686 

Satelitski sistemi (civilni) 
medsatelitske zveze: 
   59 – 71 GHz 

 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

65 – 66 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne 
mobilne 
MEDSATELITSKA 
STORITEV SATELITSKEGA 
RAZISKOVANJA ZEMLJE 
STORITEV VESOLJSKIH 
RAZISKAV 
 
5.547 

C Kopenska mobilna 
ITS: 
   63,72 – 65,88 GHz 
   ECC/DEC/(09)01 
   302 686 

Satelitski sistemi (civilni 
medsatelitske zveze: 
   59 – 71 GHz 
storitev vesoljskih raziskav: 
   65 – 66 GHz 
EESS: 
   65 – 66 GHz 

 
brezODRF (S) / "0" 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

66 – 71 GHz 

MOBILNA 5.553, 5.558, 
5.559AA 
RADIONAVIGACIJSKA 
MOBILNA SATELITSKA 
MEDSATELITSKA 
RADIONAVIGACIJSKA 
SATELITSKA 
 
5.554 

C Kopenska mobilna 
digitalni celični sistemi 
 IMT:  
    66 – 71 GHz 
   ITU RR 5.559AA 
   301 908 

Satelitski sistemi (civilni) 
medsatelitske zveze: 
   59 – 71 GHz 

 
ZEKom-1&38 (P) / BCE 
 
 
 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

 
 
A.2 Dodatna tabela  
 

1 4 5 6 

RADIJSKA FREKVENCA Aplikacije Dodelitev (status) / plačilo Opomba 

 

430 MHz – 440 MHz 

SRD 
pridobivanje medicinskih podatkov 
 ULP-WMCE:  
   2006/771/EC 
    
   303 520 

 
 
brezODRF (S) / "0" 

 

5 945 – 6 425  MHz 

SRD  
naprave za širokopasovni prenos podatkov
 RLAN:  
   (EU) 2021/1067  
 303 687 

 
 
brezODRF (S) / "0"  

 
 
B) Kratice: 
 
 

EU European Union Evropska unija 

 
C) Uporabljeni dokumenti: 
 
C.1 Slovenski dokumenti (http://www.akos-rs.si): 

C.1.1. Zakon in podzakonski akti: 
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2. URRS 
Uradni list RS, št.  
 
69/13 
 
 
1/17 

P1 
 
170/20 

P2 
 

Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov  
Uradni list RS, št. 69/13, 1/17 in 170/20 
 
Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov  
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/114306 
 
Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov 
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/129206 
 
Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov 
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2995/uredba-o-spremembah-uredbe-
o-nacrtu-razporeditve-radiofrekvencnih-pasov 
 

 
 
C.3 EU dokumenti (https://eur-lex.europa.eu/): 

C.3.1 Direktive EU 
 
1. (EU) 2018/1972 (CODE) Directive (EU) 2018/1972 of the European 

Parliament and of the Council of 11 December 
2018 establishing the European Electronic 
Communications Code (Recast)Text with EEA 
relevance. 
(OJ L 321, 17. 12. 2018, p. 36–214) 
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj 

Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o 
Evropskem zakoniku o elektronskih 
komunikacijah (prenovitev) Besedilo velja za 
EGP. 
(UL L 321, 17. 12. 2018, str. 36–214) 
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1972/oj 

 
C.3.2 Sklepi EU  
 
 
1. 2021/485/SI Notification in accordance with Directive (EU) 

2015/1535 
 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail
&year=2021&num=485 

Objava v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 
 
 
https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail
&year=2021&num=485 

5. (EU) 2021/1067 
 

Commission Implementing Decision (EU) 
2021/1067 of 17 June 2021 on the harmonised 
use of radio spectrum in the 5945-6425 MHz 
frequency band for the implementation of wireless 
access systems including radio local area 
networks (WAS/RLANs) (notified under document 
C(2021) 4240) (Text with EEA relevance) 
 
(OJ L 232, 30. 6. 2021, p. 1–5) 
 
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1067/oj 

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1067 z dne 
17. junija 2021 o harmonizirani uporabi 
radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 
5945–6425 MHz za izvedbo brezžičnih 
dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi 
lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (notificirano pod 
dokumentarno številko C(2021) 4240) (Besedilo 
velja za EGP) 
 
(UL L 232, 30. 6. 2021, str. 1–5) 
 
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1067/oj 

6. (EU) 2020/1426 
 

Commission Implementing Decision (EU) 
2020/1426 of 7 October 2020 on the harmonised 
use of radio spectrum in the 5 875-5 935 MHz 
frequency band for safety-related applications of 
intelligent transport systems (ITS) and repealing 
Decision 2008/671/EC (notified under document 
C(2020) 6773) (Text with EEA relevance) 
 
(OJ L 328, 9. 10. 2020, p. 19–23) 
 
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1426/oj 

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1426 z dne 7. 
oktobra 2020 o harmonizirani uporabi 
radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 
5875–5935 MHz za varnostne aplikacije 
inteligentnih prometnih sistemov (IPS) in o 
razveljavitvi Odločbe 2008/671/ES (notificirano 
pod dokumentarno številko C(2020) 6773) 
(Besedilo velja za EGP) 
 
(UL L 328, 9. 10. 2020, str. 19–23) 
 
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1426/oj 

 
C.5.1 Sklepi (https://docdb.cept.org/document/category/ECC_Decisions): 
 
1. ECC/DEC/(20)02 ECC Decision of 20 November 2020 on 

harmonised use of the paired frequency 
bands 874.4-880.0 MHz and 919.4-
925.0 MHz and of the unpaired 
frequency band 1900-1910 MHz for 
Railway Mobile Radio (RMR) 

ECC sklep z dne 20. novembra 2020 o 
usklajeni uporabi parnih 
radiofrekvenčnih pasov 874,4-880,0 
MHz in 919,4-925,0 MHz in neparnega 
radiofrekvenčnega pasu 1900-1910 MHz 
za železniške mobilne komunikacije 
(RMR) 

YES NTFA 
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8. ECC/DEC/(15)04 ECC Decision of 3 July 2015 on the 

harmonised use, free circulation and 
exemption from individual licensing of 
Land and Maritime Earth Stations On 
Mobile Platforms (ESOMPs) operating 
with NGSO FSS satellite systems in the 
frequency ranges 17.3-20.2 GHz, 27.5-
29.1 GHz and 29.5-30.0 GHz, amended 
8 March 2019 and 20 November 2020 

ECC sklep z dne 3. julija 2015 o 
uskladitvi, prosti uporabi in prenosu 
preko meje za kopenske in pomorske 
zemeljske postaje na mobilnih 
ploščadih (ESOMPs) v NGSO FSS 
satelitskih sistemih v frekvenčnih 
pasovih 17,3-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz 
in 29,5-30,0 GHz spremenjen 8. marca 
2019 in 20. novembra 2020 

YES NTFA 

 
43. ERC/DEC/(99)06 ERC Decision of 10 March 1999 on the 

harmonised introduction of satellite 
personal communication systems 
operating in the bands below 1 GHz (S-
PCS<1GHz), annex 1 and 2 amended on 
20 November 2020 and amended on 5 
March 2021 

ERC sklep z dne 10. marca 1999 o 
usklajenem uvajanju sistemov 
satelitskih osebnih komunikacijskih 
storitev, ki delujejo v pasovih pod 1GHz 
(S-PCS<1GHz), prilogi 1 in 2 
spremenjeni 20. novembra 2020 in 
spremenjen 5. marca 2021 

YES NTFA  

 
 

C.5.2 Priporočila (https://docdb.cept.org/document/category/ECC_Recommendations): 
 
1. ECC/REC/(20)03 ECC Recommendation of 23 October 

2020 on frame structures to facilitate 
cross-border coordination of TDD MFCN 
in the frequency band 3400-3800 MHz 

ECC priporočilo s 23. oktobra 2020 o 
strukturi okvirov za zagotavljanje čez-
mejnega usklajevanja TDD MFCN v 
radiofrekvenčnem pasu 3400 – 3800 
MHz 

YES NTFA  

2. ECC/REC/(20)02 ECC Recommendation of 23 October 
2020 on method for calculating high 
intensity radiated field level, from high 
e.i.r.p. circular aperture fixed earth 
stations located close to an airfield 

ECC priporočilo s 23. oktobra 2020 o 
načinu izračuna visokih nivojev polja 
zaradi visokih izsevanih e.i.r.p. vrednosti 
fiksne zemeljske postaje v bližini letališč 

YES NTFA  

 
70. ERC/REC T/R 61-01 Recommendation T/R of 1985 on CEPT 

Radio Amateur Licence, latest amended 
on 23 October 2020. 

Priporočilo T/R iz 1985 o CEPT 
radioamaterskem dovoljenju, zadnjič 
spremenjeno 23. oktobra 2020 

YES NTFA 
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GROSUPLJE

3744. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 
2273/12, 2273/13, 2273/14, 2276/7 in 2276/8, 
vse k.o. 1790 Slivnica

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in na podlagi 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 16. seji dne 17. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 2273/12, 
2273/13, 2273/14, 2276/7 in 2276/8,  

vse k.o. 1790 Slivnica

1.
Na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 2273/12, 2273/13, 

2273/14, 2276/7 in 2276/8, vse k.o. 1790 Slivnica, se ukine 
status grajenega javnega dobra.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0009/2020
Grosuplje, dne 17. novembra 2021

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

3745. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena št. II/2021

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni 
list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. seji 
dne 17. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena št. II/2021

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena prido-

bijo naslednje nepremičnine:
1. 2642 – k.o. GROSUPLJE:
parcelne številke 1390/22, 1390/23, 1391/29.
2. 1783 – k.o. GROSUPLJE-NASELJE:
parcelne številke 547/9, 651/6, 651/8, 651/9, 841/19, 

1611/3.
3. 1787 – k.o. MALI VRH:
parcelna številka 756/2.
4. 1781 – k.o. POLICA:
parcelne številke 859/6, 859/7, 859/9, 859/10, 871/3.
5. 1789 – k.o. PONOVA VAS:
parcelne številke 141/5, 141/8, 141/11, 141/12, 141/15, 

291/8, 302/7, 302/14, 501/2.
6. 1790 – k.o. SLIVNICA:
parcelna številka 1454/148.
7. 1795 – k.o. VELIKE LIPLJENE:
parcelne številke 391/4, 392/4, 392/5.

8. 1788 – k.o. VINO:
parcelna številka 1714/5.
9. 1797 – k.o. ZDENSKA VAS:
parcelna številka 854/3.
10. 1791- k.o. ŽALNA:
parcelne številke 2/6, 3/8, 71/4, 701/4, 1498/1, 1809/4, 

1809/6, 1812/2, 1841/2, 1844/2.

2.
Nepremičnine iz 1. točke pridobijo status javnega dobra 

z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava Občine Grosuplje.

3.
Pravnomočna odločba iz 2. točke se z zemljiškoknjižnim 

predlogom vloži na pristojno zemljiško knjigo za vpis zaznambe 
grajenega javnega dobra pri vsaki od nepremičnin iz 1. točke.

4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 478-0068/2021-12
Grosuplje, dne 17. novembra 2021

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

HORJUL

3746. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
v Občini Horjul

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej 
(Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 
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. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – 
ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 3. člena Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, 
št. 5/18), 2. in 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul (Uradni 
list RS, št. 12/11), 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni 
list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11 in 80/13) in Odloka o ustano-
vitvi režijskega obrata v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09 
in 63/10) je Občinski svet Občine Horjul na 19. redni seji dne 
23. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o pogrebni in pokopališki dejavnosti  

v Občini Horjul

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se določa pokopališki red, s katerim 

se za območje Občine Horjul določa izvajanje pogrebne in 

OBČINE
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pokopališke dejavnosti, kot jih določa 4. člen ZPPDej, v nada-
ljevanju zakon.

(2) Ta odlok se uporablja za storitve in opravila za primer 
smrti na območju Občine Horjul in za pokopališča tega obmo-
čja. Odlok se v delu, ki se nanaša na opravila in storitve, ki se 
opravljajo na območju občine, uporablja tudi za primere, ko 
smrt nastopi na območju Občine Horjul, pogreb pa se opravi 
na pokopališču, ki leži izven območja Občine Horjul, in tudi za 
primere, ko smrt nastopi izven območja Občine Horjul, pogreb 
pa se opravi na območju Občine Horjul.

(3) V odloku uporabljeni izrazi v obliki za moški spol se 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

(4) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, 
kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost ter v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi 
podlagi.

2. člen
Za dejavnosti, opredeljene v 1. členu tega odloka, ta 

odlok določa:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja de-

javnosti,
2. vrsto in obseg storitev pogrebne in pokopališke de-

javnosti,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev pogrebne 

in pokopališke dejavnosti,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev pogrebne in 

pokopališke dejavnosti,
5. vire financiranja pogrebne in pokopališke dejavnosti, 

način oblikovanja tarife in obračun storitev,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja-

nje pokopališke dejavnosti in
7. nadzor nad izvajanjem dejavnosti ter kazenske in pre-

hodne določbe.

II. POKOPALIŠKI RED

3. člen
S tem pokopališkim redom je podrobneje določeno izva-

janje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

1. Organizacijska in prostorska zasnova  
opravljanja dejavnosti

4. člen
(1) Pogrebna in pokopališka dejavnost se po tem odloku 

izvajata na celotnem območju Občine Horjul, in sicer na:
1. Pokopališču Horjul z mrliško vežico, za naselje Horjul 

in Ljubgojna,
2. Pokopališču Sveti Urh z mrliško vežico, za naselje 

Zaklanec in Podolnica,
3. Pokopališču Vrzdenec z mrliško vežico, za naselje 

Vrzdenec,
4. Pokopališču Žažar, za naselje Žažar,
5. Pokopališču Samotorica, za naselje Samotorica,
6. Pokopališču Koreno, za naselje Koreno,
7. Pokopališču Lesno Brdo, za naselje Lesno Brdo – Ob-

čina Horjul in naselje Lesno Brdo – Občina Vrhnika.
(2) Uporaba pogrebnih in pokopaliških dejavnosti, ki jih 

opredeljuje ta odlok, je obvezna za vse, ki se odločijo, da jih 
bodo koristili na območju Občine Horjul.

5. člen
(1) Upravljavec pokopališč, navedenih v prejšnjem členu 

tega odloka, je Občina Horjul, ki v okviru svojega režijskega 
obrata (v nadaljevanju: upravljavec) zagotavlja izvajanje po-
kopališke dejavnosti, ki se nanaša na upravljanje ter urejanje 
pokopališč in obsega:

1. oddajanje prostorov za grobove v najem in
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč.

(2) Občina lahko določene naloge pri upravljanju s poko-
pališči prenese na posamezne vaške odbore ali pa v skladu s 
27. členom ZPPDej pooblasti koncesionarja.

(3) Pogrebna dejavnost, ki obsega zagotavljanje 24-urne 
dežurne službe, je obvezna občinska gospodarska javna služ-
ba (v nadaljevanju: GJS), ki jo občina zagotavlja kot kon-
cesionirano GJS. Koncesijo podeljuje Občina Horjul. Način 
opravljanja obvezne GJS 24-urne dežurne službe občina uredi 
s posebnim odlokom oziroma s koncesijskim aktom ter v skla-
du z zakonom, ki ureja GJS. V primeru, da bi to obvezno GJS 
izvajalo javno komunalno podjetje, občina podeli neposredne 
pravice javnemu podjetju z odlokom, ki ureja izvajanje GJS.

(4) Prevoz, priprava in upepelitev pokojnika ter priprava 
in izvedba pogreba je pogrebna dejavnost in je gospodarska 
dejavnost, ki jo lahko opravljajo fizične ali pravne osebe, če iz-
polnjujejo zakonske in podzakonske določbe. Pogrebna dejav-
nost se izvaja skladno z odlokom in v dogovoru z upravljavcem 
pokopališča, na katerem se izvede pokop.

(5) V primeru, da del pogrebnih storitev, opredeljenih z 
zakonom, sodi med storitve, ki jih izvaja režijski obrat, jih lahko 
prenese v podizvedbo izvajalcem pogrebne dejavnosti s pred-
pisi, ki urejajo javno naročanje.

2. Vrsta in obseg storitev pogrebne  
in pokopališke dejavnosti

6. člen
(1) Pogrebne storitve obsegajo zagotavljanje 24-urne 

dežurne službe v okviru javne gospodarske dejavnosti ter 
dejavnosti pogreba:

1. urejanje dokumentacije in javno obveščanje,
2. ureditev in prevoz umrlega,
3. upepelitev umrlega,
4. ureditev krste, žare in pietetnega ambienta,
5. čuvanje umrlega v mrliški vežici,
6. storitve pokopališko pogrebnega moštva, in sicer pre-

nos umrlega na pokopališče ter izvajanje pogrebne slovesnosti,
7. opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom, s 

tem odlokom in s krajevnimi običaji.
(2) Izvajalci pogrebnih storitev, ki jih uporabniki iščejo 

prosto na trgu, morajo:
1. biti registrirani za izvajanje dejavnosti po tem odloku, 

oziroma morajo imeti obrtno dovoljenje za opravljanje dejavno-
sti in ostala potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

2. zagotavljati izvajanje storitev v skladu z zakonodajo in 
s predpisanimi standardi in normativi,

3. spoštovati pokopališki red in
4. uporabljati infrastrukturne objekte in naprave v skladu 

z načeli dobrega gospodarja.
(3) Pokopališka dejavnost obsega:
1. Oddajanje prostorov za grobove v najem, kar obsega:
– sklepanje najemnih pogodb,
– oddajanje prostorov za grobove v najem,
– obračunavanje in pobiranje najemnin za grobove,
– vodenje evidence o umrlih, ki so pokopani na pokopa-

lišču (v nadaljevanju: pokopališka knjiga in kataster grobov) in 
evidenc prekopov,

– vodenje evidenc najemnikov grobov in najemnih po-
godb.

2. Urejanje in vzdrževanje pokopališč, kar obsega:
– upravljanje s pokopališči,
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov in vodenje po-

kopališkega načrta,
– vzpostavitev in vodenje katastra pokopališke infrastruk-

ture,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih,
– reguliranje posegov v prostor pokopališča,
– zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
– obnova in vzdrževanje mrliških vežic in opreme,
– obnova in vzdrževanje ostale komunalne opreme in 

naprav na pokopališčih,
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– storitve vzdrževanja in urejanja samih pokopališč, kar 
obsega čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, odvoz 
odpadkov na odlagališče, košnja zelenic, urejanje poti, urejanje 
živih mej, različna vzdrževalna dela ipd.),

– pietetno izvajanje del na pokopališču,
– izdajanje dokumentov v postopku za prekop ali pokop 

umrlih ali prenos posmrtnih ostankov,
– opustitev pokopališč,
– razširitev ali izgradnjo novih pokopališč,
– ostala dela, povezana z nemotenim obratovanjem po-

kopališč.
3. Storitve grobarjev, kar obsega:
– izkop in zasutje jame ter zaščito sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– prekop posmrtnih ostankov.

7. člen
(1) Na območju Občine Horjul se pokopi izvajajo na poko-

pališčih, navedenih v 4. členu tega odloka.
(2) Na pokopališčih Občine Horjul se pokopavajo pokojni 

ne glede na veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso, in 
sicer:

– vsi, ki so imeli (v času smrti) stalno prebivališče v Občini 
Horjul,

– vsi, ki niso imeli stalnega prebivališča v Občini Horjul, 
vendar imajo na pokopališču Občine Horjul grob (družinski 
grob) in svojce s stalnim prebivališčem v Občini Horjul in je tako 
želel pokojnik v soglasju z nosilcem najemne pravice,

– vsi, ki umrejo v okolišu, za katerega so pokopališča 
namenjena, z izjemo oseb, ki so izrazile željo, da želijo biti 
pokopane na katerem drugem pokopališču ali če tako želijo 
njihovi svojci,

– lahko so pokopane tudi osebe, ki so bile rojene v tem 
okolišu, a so živele drugod in izrazile željo, da so pokopane 
doma,

– v soglasju z upravljavcem tudi umrli iz sosednjih naselij 
ali iz drugih krajev, če je umrli pred smrtjo tako želel, oziroma 
če tako želijo svojci umrlega.

(3) Na pokopališčih v Občini Horjul se pokopavajo pokojni 
iz vasi oziroma območij, ki so opredeljeni v 4. členu odloka.

(4) Neidentificirane osebe, ki so umrle na območju Občine 
Horjul, se pokopljejo na pokopališkem območju, kjer je bila 
oseba najdena.

3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev 
pokopališke dejavnosti

8. člen
Upravljavec mora kot edini izvajalec javne službe poko-

pališke dejavnosti na območju Občine Horjul:
– zagotoviti uporabnikom stalno in kvalitetno izvajanje 

pokopališke dejavnosti,
– vsem uporabnikom pokopaliških storitev po tem odloku 

zagotoviti storitve pod enakimi pogoji in v enakem obsegu,
– pri izvajanju storitev upoštevati sprejete predpise, stan-

darde in normative,
– skrbeti za razvoj dejavnosti in zagotoviti ustrezne podla-

ge pri oblikovanju programov razvoja dejavnosti ter pripravljati 
letne plane upravljanja in vzdrževanja pokopališč,

– voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listi-
ne ter obračune, skladno z Zakonom o javnih financah in osta-
limi predpisi, ki urejajo finančno poslovanje režijskih obratov,

– pripraviti letni finančni načrt, v katerem so opredeljeni 
predvideni prihodki in odhodki ter predvidene aktivnosti posa-
meznega proračunskega leta,

– pripraviti kalkulacijo cen storitev skladno s predpisi in 
jo posredovati v sprejem Občinskemu svetu Občine Horjul ter 
opravljati storitve po potrjenih cenah,

– pripraviti pokopališki red, izdelati pokopališki načrt in 
opremiti pokopališča skladno z zahtevami tega odloka,

– uporabljati in vzdrževati infrastrukturne objekte in napra-
ve v skladu z načeli dobrega gospodarja,

– zagotoviti izvedbo obveznosti v rokih, ki jih določa ta 
odlok,

– izvajati ostale aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno 
opravljanje pokopaliških storitev in njihovo dostopnost upo-
rabnikom.

9. člen
(1) Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju, 

ki je določeno s prostorskim planom občine in na podlagi ure-
ditvenega načrta, ob tem pa se upošteva potrebe za najmanj 
30 let.

(2) Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni mo-
čvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnja-
ke, ribnike, vodno rekreacijske površine in podobno.

(3) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo, z zidom 
oziroma z zimzelenim rastlinjem in mora biti odmaknjeno od 
drugih objektov.

(4) Pokopališče mora imeti shrambo za orodje in urejen 
prostor za odlaganje odpadkov. Pokopališče ima praviloma 
tudi mrliško vežico s sanitarijami, s prostorom za svojce in tudi 
prostor za začetek pogrebnih slovesnosti.

10. člen
(1) Za vsako pokopališče mora imeti upravljavec izde-

lan pokopališki načrt z razdelitvijo na pokopališke oddelke in 
grobove.

(2) Pokopališki oddelki, vrste grobov in grobovi morajo biti 
oštevilčeni. S temi označbami se vsi grobovi vpisujejo v poko-
pališko knjigo in tudi v kataster grobov, ki ju vodi upravljavec.

11. člen
(1) Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni grobovi, dvojni grobovi, družinski 

grobovi, otroški grobovi in grobnice),
– žarni grobovi, namenjeni shranjevanju žar s pepelom 

umrlih (v enem žarnem grobu je lahko shranjenih več žar, žare 
pa se lahko shranjujejo tudi v klasične grobove),

– prostor za anonimne pokope,
– skupna grobišča, kamor se prenesejo posmrtni ostanki 

iz klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna 
pogodba, po poteku določene dobe,

– prostor za raztrositev pepela.
(2) Gradnja novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
(3) Na pokopališču ali zunaj njega v njegovi neposredni 

bližini mora biti zagotovljen prostor za kostnico, torej za skupne 
pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v 
izrednih razmerah.

12. člen
(1) Velikost grobov, širino glavne dostopne poti, poti med 

vrstami grobov in poti med grobovi se določi s pokopališkim 
redom.

(2) Okvirne mere tlorisne površine grobnega prostora so 
naslednje:

– enojni grob: širina do vključno 1,10 m, dolžina do 2,0 m, 
globina prvega pokopa najmanj 2,0 m,

– dvojni grob: širina nad 1,10 m, dolžina do 2,0 m, globina 
prvega pokopa najmanj 1,8 m,

– žarni grob: širina in dolžina do 1,0 m, globina najmanj 
0,60–0,70 m.

V kolikor so dolžine in širine grobnega prostora določene 
s projektno dokumentacijo, se upoštevajo dimenzije po projek-
tni dokumentaciji.

(3) Dimenzije grobov se meri od zunanjega roba grob-
nega prostora oziroma spomenika, grobne ograje ali robnika.

(4) Pri vsakem klasičnem pokopu mora biti plast zemlje 
nad krsto najmanj 50–70 cm, v nasprotnem primeru je potrebno 
odrediti žarni pokop. Žarni grob se sme poglobiti.

(5) Če se žara shrani v enojni, dvojni ali otroški grob, se 
tak grob ne obravnava kot žarni grob.
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(6) V primeru več zaporednih pokopov se jama lahko 
poglobi tako, da znaša pokrivna plast zemlje najmanj 1,50 m.

(7) Oddaljenost prednje strani nagrobnika od steze, ki po-
teka med vrstami grobov, mora biti za vse grobove enaka. Poti 
med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,6 m, vendar 
ne več kot 1 m.

(8) Nagrobni spomeniki, robniki, druga znamenja in rastli-
ne ne smejo segati čez mejo določenega grobnega prostora, 
v višino pa smejo segati največ do 1,2 m. Med grobnimi pro-
stori v vrsti je razdalja največ 0,40 m. V kolikor je razdalja med 
grobnimi prostori v vrsti določena s projektno dokumentacijo, 
se upoštevajo dimenzije po projektni dokumentaciji.

13. člen
(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v 

grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku 
mirovalne dobe.

(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega 
pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za po-
kop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba 
upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.

(3) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.
(4) Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le, 

če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki imajo 
interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče 
ali v drugi grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju 
najemnika groba, sicer pa le z dovoljenjem občinske uprave.

14. člen
(1) Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so 

bile uradno odrejene na zahtevo pravosodnih organov, se opra-
vljajo ob vsakem času. Drugi prekopi se opravljajo v obdobjih, 
ko temperature ozračja ne presegajo +10 °C.

(2) Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.

15. člen
(1) Mrliška vežica mora biti v primeru pogreba odprta v 

času, ko je tudi pokopališče odprto za obiskovalce, praviloma 
pa med 7. in 21. uro. Na pokopališčih se za primer obratovanja 
mrliških vežic upoštevajo tudi krajevni običaji. Obratovalni čas 
upravljavec prilagodi potrebam pogreba in željam in potrebam 
svojcev pokojnih.

(2) Pokopališča so za obiskovalce praviloma odprta ves 
čas.

4. Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev  
pogrebne dejavnosti

16. člen
(1) Naročilo pogreba obsega prijavo pokopa, pogrebno 

slovesnost in pokop pokojnika, ki so v skladu s tem odlokom 
tržna dejavnost.

(2) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo po-
kojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s 
pogrebno opremo. Podrobnejšo razčlenitev obsega osnovnega 
pogreba za posamezno vrsto pokopa določa vsakokrat veljavni 
akt o standardih in normativih, sprejet skladno z zakonom.

(3) Pokop umrlega prijavi upravljavcu pokopališča naroč-
nik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral 
naročnik pogreba ali občina najmanj 24 ur pred predvidenim 
pokopom. Če takih oseb ni, lahko pokop prijavi delodajalec, 
občina, pristojen center za socialno delo, uprava bolnišnice 
oziroma druga zdravstvena ali socialna ustanova ali skupnost 
stanovalcev. Če naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob 
naročilu pogreba predložiti pisno dovoljenje najemnika groba, 
da dovoljuje pokop.

(4) Prijavi iz prvega odstavka tega člena je potrebno pri-
ložiti listine kot jih določa zakon.

17. člen
(1) Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, 

opravi izvajalec pogrebnih storitev skladno z zakonom.

(2) Izjemoma, kot to določa zakon, se lahko umrli prenese 
ali prepelje tudi na drug način.

18. člen
(1) Umrli leži v mrliški vežici ali v domači hiši.
(2) Čuvanje umrlega na domu ni dovoljeno v večstano-

vanjskih objektih in v primerih, ko je smrt posledica nalezljive 
bolezni.

(3) Pokojni predstavnik verske skupnosti se lahko na dan 
pogreba do pokopa položi v cerkev oziroma verski objekt, od 
koder se prične pogrebna slovesnost.

(4) Če pogrebno slovesnost organizira državni organ v 
skladu s protokolarnimi predpisi, to lahko pomeni odstop od 
gornjih določb. V tem primeru in za tak primer se upoštevajo in 
uporabijo predpisi protokola.

19. člen
K pokopu ali upepelitvi se pristopi v rokih in na način, ki 

ga določa zakon.

20. člen
(1) Pokop v smislu tega odloka je pokop posmrtnih ostan-

kov oziroma upepeljenih ostankov umrlega ter druga dela, ki jih 
je potrebno opraviti v zvezi s pokopom in jih, skladno z zako-
nom, s tem odlokom in po dogovoru s svojci umrlega, izvede 
izvajalec pogrebnih storitev.

(2) Svojci umrlega so: oseba, ki je stalno živela z umrlim 
(zakonec ali oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska sku-
pnost z umrlim ima po zakonu pravne posledice kot zakonska 
zveza), polnoletni otroci umrlega, posvojenci, starši umrlega 
in drugi, ki so stalno živeli z umrlim oziroma njegovi najbližji 
sorodniki.

21. člen
(1) Pokop se opravi na pokopališču, kjer bo pokojnik po-

kopan. O pogrebni slovesnosti izvajalec pogrebne dejavnosti 
obvesti javnost z obvestilom na krajevno običajen način, razen, 
če se pogrebna slovesnost opravi v ožjem družinskem krogu. 
Vrste pokopov so opredeljene z zakonom in s tem odlokom, 
in sicer:

– pokop s krsto pokojnika, ki se pokoplje v grob;
– pokop z žaro, pri katerem se upepeljeni ostanki pokojni-

ka shranijo v žaro in položijo v nišo žarnega zidu ali pokopljejo 
v grob;

– raztros pepela, pri katerem se upepeljeni ostanki pokoj-
nika raztrosijo na posebej za to določenem mestu pokopališča.

(2) Pokop umrlega izven pokopališča ali raztrositev pe-
pela umrlega iz žare na določenem kraju izven pokopališča 
je dovoljen samo v izjemnih primerih in na podlagi dovoljenja 
pristojnega upravnega organa.

22. člen
(1) Pogrebna slovesnost je sestavni del pogreba in ima 

javni značaj. Pogrebna slovesnost se mora opraviti z vso pie-
teto do umrlega.

(2) Način pokopa in pogrebno slovesnost je treba opraviti 
v skladu z voljo umrlega in s pokopališkim redom, ki natančneje 
opredeljuje način pokopa in pogrebne slovesnosti. Pokop se 
lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je bila to želja po-
kojnika ali njegovih najbližjih svojcev oziroma osebe, ki poravna 
stroške pokopa.

(3) Če umrli ni izrazil svoje volje, o tem odločijo svojci. Če 
umrli nima svojcev, o načinu pokopa odloča upravljavec poko-
pališča. Če je naročnik in plačnik pogreba občina, se zagotovi 
osnovni pogreb z žaro.

(4) Naročnik lahko izbira med naslednjimi načini pogrebne 
slovesnosti:

– javna pogrebna slovesnost,
– pokop v družinskem krogu,
– anonimni pokop.
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(5) Za organizacijo pogrebne slovesnosti poskrbi izvajalec 
pogrebne dejavnosti v dogovoru s svojci umrlega. Čas pogreb-
ne slovesnosti in pokopa določijo upravljavec pokopališča, 
naročnik pogreba in izvajalec pogrebne dejavnosti ter v primeru 
cerkvenega pogreba duhovnik.

(6) Na željo naročnika pogreba se lahko v mrliški vežici 
postavi žalno knjigo.

23. člen
(1) Pogrebni sprevod se odvija od prostora kjer leži umrli 

v skladu z 18. členom tega odloka na pokopališče. V kolikor 
pogrebna slovesnost vključuje cerkveni obred pred pokopom, 
se pogrebni sprevod odvija od mesta kjer je ležal pokojni, do 
cerkve in nato na pokopališče.

(2) Začetek pogrebne slovesnost se naznani z glasbo ali 
na drug, krajevno običajen način.

(3) Po volji pokojnika oziroma naročnika pogreba lah-
ko pogrebna slovesnost vsebuje poslovilne nagovore, verski 
obred, živo izvedbo ustrezne glasbe ali predvajanje glasbenih 
posnetkov ob začetku slovesnosti, med njo in ob odprtem gro-
bu ter druge vsebine.

(4) Ob pogrebnih slovesnostih za pokojnikom, državlja-
nom Republike Slovenije, mora izvajalec zagotoviti zastavo-
nošo z državno zastavo z žalnim trakom, ki sodeluje na čelu 
pogrebnega sprevoda in se ob zaključku pogrebne slovesnosti 
pokloni pokojniku. Ob pogrebih tujih državljanov zastavonoša 
nosi črno zastavo. Pri pogrebnih slovesnostih se ne sme upo-
rabljati tujih zastav, tuje himne ali drugih tujih državnih simbolov 
brez posebnega dovoljenja upravnega organa, pristojnega za 
notranje zadeve, lahko pa se uporabijo verski simboli s tem, da 
se upoštevajo splošna moralno etična načela.

(5) Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski 
obred pred pokopom, med pokopom in pri odprtem grobu.

(6) Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne 
običaje (lovci, gasilci ipd.) se lahko z njimi vključijo v pogrebne 
svečanosti po predhodnem dogovoru z izvajalcem pogrebne 
svečanosti.

(7) V primeru cerkvenega pogreba se pokojniku zvoni po 
določilih cerkvenega obreda. V primeru civilnega pogreba se 
izvajalec pogreba dogovori z naročnikom o času zvonjenja, ki 
se izvaja po krajevnih običajih, da to morebiti ne bi sovpadalo 
z uro pogreba.

(8) Najkasneje v roku dveh ur po končanem pogrebu je 
izvajalec pogrebnih storitev dolžan grob zasuti in ga začasno 
primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.

(9) Najemnik grobnega prostora mora najpozneje v 
15 dneh po pogrebu poskrbeti za odstranitev vencev in odveč-
nega cvetja z groba.

(10) Pokop se lahko opravi kot:
– pokop posmrtnih ostankov umrlega v grob v krsti ali žari,
– pokop žare z upepeljenimi ostanki umrlega v žarni grob 

ali žarno nišo,
– raztros upepeljenih ostankov umrlega, ki se opravi na 

posebej določenem prostoru na pokopališču, če pokopališče 
ima za to določen prostor.

(11) V pogrebno slovesnost je v skladu z voljo umrlega 
ali njegovih svojcev lahko vključen poseben protokol verske, 
vojaške, lovske, gasilske ali druge organizacije.

(12) Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje tudi častna 
enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli ča-
stne salve v zadnji pozdrav umrlemu, mora biti zagotovljena 
popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je odgovoren 
vodja te enote.

(13) Javne pogrebne slovesnosti se lahko udeleži vsakdo, 
ki upošteva pravila dostojanstva in pieteto do umrlega.

24. člen
(1) Izvajanje prve ureditve groba obsega:
– prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu 

obsega odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in po-

sušenega cvetja, ki ostane po pogrebu in jo izvede ali naroči 
naročnik pogreba ali najemnik groba,

– postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev 
groba z okvirjem,

– odstranitev posušenega cvetja z groba najpozneje v 
15 dneh od dneva pogreba, ki ga izvede naročnik pogreba ali 
najemnik groba.

(2) Prvo ureditev groba praviloma izvaja izvajalec pogreb-
ne dejavnosti. Le-ta lahko cvetje po naročilu svojcev odstrani 
tudi pred tem rokom.

(3) Izkop in zasutje jame ter zaščito sosednjih grobov 
praviloma izvaja izvajalec pogrebne dejavnosti.

25. člen
(1) Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa 

poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop in 
pogrebne storitve, ali če jih ni mogoče takoj ugotoviti, začasno 
tisti, pri katerem je bil pred svojo smrtjo.

(2) Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov 
pokopa in pogrebne storitve, jih poravna občina, v kateri je imel 
umrli stalno bivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalne-
ga bivališča umrlega, stroške pokopa poravna Občina Horjul.

(3) V primeru, da stroške pokopa in pogrebne storitve po-
ravna Občina Horjul, ima le-ta pravico do povračila pogrebnih 
stroškov iz zapuščine umrlega.

5. Oddajanje prostorov za grobove v najem

26. člen
(1) Prostore za grobove (v nadaljevanju: grobni prostor) 

daje v najem upravljavec v skladu s tem odlokom in zakonom.
(2) Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo med 

najemnikom in upravljavcem in v skladu s tem odlokom.
(3) Najemna pogodba mora določati najmanj:
– osebo najemnega razmerja;
– čas najema oziroma uporabe groba;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– višino letne najemnine in način plačevanja;
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov;
– ukrepe v primeru neizvajanja obveznosti iz pogodbe.
(4) V primeru, da najemnik ne sporoči spremembe na-

slova, zaradi česar mu ni možno vročiti računa za najemnino 
groba in ostale pošte, lahko upravljavec sam pridobi podatke o 
bivališču najemnika od uradnih institucij.

27. člen
(1) Grobni prostor se daje v najem za nedoločen čas. 

Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem za določen čas, po 
preteku dobe pa najema ni mogoče obnoviti ali podaljšati. Za 
leto, v katerem se sklene najemna pogodba za nov grob, se 
najemnina za najem grobnega prostora ne plača, za ostale 
najeme pa v sorazmernem deležu leta.

(2) Pravico do najema grobnega prostora ima tisti, ki je 
poravnal stroške pokopa. To pravico je mogoče prenesti na 
drugega samo s spremembo najemne pogodbe.

28. člen
(1) Najemnina za grobni prostor se plačuje letno, na 

podlagi računa izstavljenih s strani upravljavca glede na vrste 
grobov, navedenih v 12. členu tega odloka.

(2) Višino najemnine s cenikom določa Občinski svet 
Občine Horjul.

(3) Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja 
pokopališča in objektov ter manjše investicijske posege.

29. člen
(1) Najemnik lahko odpove pogodbo, vendar pa odpoved 

stopi v veljavo s 1. januarjem prihodnjega leta, od dne, ko je 
najemnik upravljavcu pisno sporočil odpoved.

(2) Najmanj dva meseca pred koncem leta, ko stopi od-
poved v veljavo, mora upravljavec pisno opozoriti najemnika 
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o prenehanju najemne pogodbe in ga opozoriti, da je dolžan 
odstraniti opremo groba najkasneje v 15 dneh po poteku in 
razveljavitvi najemne pogodbe. Če tega ne stori, stori to upra-
vljavec na najemnikove stroške.

(3) Obveznosti upravljavca, navedene v prvem odstavku 
tega člena, veljajo tudi v primeru, da upravljavec sam razveljavi 
najemno pogodbo.

30. člen
(1) V času od odstranitve opreme groba do poteka mi-

rovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu 
najemniku, za minimalno vzdrževanje opuščenega groba skrbi 
upravljavec pokopališča.

(2) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega 
člena zagotavlja upravljavec.

31. člen
Upravljavec razveljavi najemno pogodbo v naslednjih pri-

merih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozo-

rilu ne poravna svojih obveznosti,
– če najemnik kljub opozorilom ne vzdržuje groba skladno 

s tem odlokom, pogodbo in pokopališkim redom,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.

32. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni pro-

stor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se 
prekoplje in odda drugemu najemniku.

33. člen
(1) Upravljavec pokopališča lahko robnike, spomenik in 

drugo opremo groba odstrani in po šestih mesecih odda prostor 
za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe 
za grobove iz 13. člena tega odloka), v naslednjih primerih:

– če najemnina za grob ni bila plačana več kot tri leta,
– če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih 

grobov in pokopališča kot celote (daje videz zapuščenosti),
– če upravljavcu ni znan najemnik oziroma, če le-ta ni 

sporočil spremembe bivališča ali imena.
(2) Upravljavec mora robnike, spomenik in drugo opremo 

groba hraniti na določenem prostoru šest mesecev.

6. Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih

34. člen
(1) Na območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, 

razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega 

prostora,
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in 

objektov na območju pokopališča,
– postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez predho-

dne seznanitve upravljavca pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče in v objekte na območju 

pokopališča, razen, če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki,
– vožnja z motornimi vozili in s kolesi,
– vožnja s prevoznim sredstvom izven časa, ki ga določi 

upravljavec pokopališča,
– poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrob-

nikov, grobov ali nasadov,
– odtujevanje predmetov z grobov, pokopaliških prostorov 

in objektov v območju pokopališča.
(2) Zidarska, kamnoseška, kovino strugarska in druga 

dela, ki se izvajajo z namenom urejanja pokopališč ter grobov 
in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le s predhodno 
seznanitvijo upravljavca. Upravljavec mora zagotavljati enako-
pravno obravnavo kamnosekov in drugih izvajalcev storitev na 
pokopališču. Enako velja tudi za določila tega pokopališkega 
reda.

(3) Na pokopališču in v neposredni bližini območja poko-
pališča v času pogrebnih slovesnosti niso dovoljene dejavnosti, 
ki motijo potek pogrebne slovesnosti (npr. povzročanje hrupa, 
vpitje, moteči zvoki in podobno). Upravljavec pokopališča pov-
zročitelja na to opozori pred začetkom pogrebne slovesnosti.

(4) Izsek iz pokopališkega reda, ki določa odpiralni čas 
ter opredelitve o redu, čistoči in miru, mora biti izobešen na 
pokopališču.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

35. člen
Uporaba storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti po 

tem odloku je obvezna za vse, ki se odločijo, da jih bodo koristili 
na območju Občine Horjul.

36. člen
(1) Uporabniki pokopališke dejavnosti, ki jo izvaja izključ-

no upravljavec, imajo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo 
iz tega odloka, pokopališkega reda in najemne pogodbe za 
grobni prostor.

(2) Uporabniki pogrebnih storitev si izvajalca izberejo 
prosto na trgu, pravice in obveznosti pa dogovorijo z izbranim 
izvajalcem.

37. člen
(1) Najemniki grobov so dolžni:
– skleniti najemno pogodbo,
– vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe,
– redno plačevati najemnino za grob,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji 

upravljavca,
– najpozneje v 15 dneh po pogrebu poskrbeti za odstra-

nitev vencev in odvečnega cvetja z groba.
(2) Pravica do najema grobnega prostora se pridobi s 

sklenitvijo najemne pogodbe.
(3) To pravico je mogoče prenesti znotraj sorodstvenega 

razmerja najemnika pogodbe z oporoko ali s sklepom o dedo-
vanju na drugo osebo, ki stanuje v pokopališkem območju, in 
sicer s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

38. člen
Upravljavec ima naslednje pravice in obveznosti:
– sprejme listine iz tretjega odstavka 13. člena ZPPDej,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča z vsemi 

objekti in napravami, vključno s funkcionalnimi površinami po-
sameznih objektov,

– skrbi za red in čistočo na pokopališču, v in ob objektih 
ter v njihovi neposredni okolici,

– oddaja prostore za grobove v najem in vodi register 
sklenjenih pogodb,

– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogo-
voru z naročnikom in izvajalcem pogrebne dejavnosti,

– izdelati mora pokopališki kataster in načrt pokopališča 
z razdelitvijo na polja, vrste in grobove z ustreznimi oznakami 
ter o tem voditi ustrezno evidenco,

– izdelati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov gro-
bov in pokopanih oseb v posameznem grobu, vključno z da-
tumom pokopa,

– nadzira razna dela na pokopališču,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč žrtev 

vojn in njihovih obeležij na območju pokopališč,
– daje soglasja za ureditev grobov in postavitev spome-

nikov,
– pobira najemnino za grobove.
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V. VIRI FINANCIRANJA POGREBNE IN POKOPALIŠKE 
DEJAVNOSTI, NAČIN OBLIKOVANJA VIŠINE NAJEMNINE 

IN CEN OSTALIH STORITEV JAVNE SLUŽBE

39. člen
(1) Izvajalec pokopališke dejavnosti pridobiva sredstva:
– iz grobnine za grobne prostore,
– iz najemnin za mrliško vežico,
– iz prodaje ostalih storitev,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.
(2) Izvajalec pogrebnih storitev finančna sredstva prido-

biva iz plačil za storitve, ki jih zaračunava uporabnikom nepo-
sredno, za 24-urno dežurno službo pa v skladu s potrjenimi 
cenami, kot jih določa vsakokrat veljavna Uredba o metodologiji 
za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe.

40. člen
(1) Stroški, ki oblikujejo ceno storitev grobnine za grobne 

prostore in najemnine za uporabo mrliške vežice, obsegajo 
predvsem:

– strošek električne energije,
– strošek odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov,
– strošek porabe vode,
– strošek zavarovalnih premij,
– stroške tekočega vzdrževanja pokopališč, mrliške veži-

ce in ostalih komunalnih objektov in naprav,
– stroške investicijskega vzdrževanja pokopališč, mrliške 

vežice in ostalih komunalnih objektov in naprav,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– amortizacijo,
– druge stroške, vezane na zagotavljanje nemotenega 

delovanja pokopališč, mrliške vežice in ostalih komunalnih 
objektov in naprav.

(2) Cene grobnine za najem grobnega prostora se di-
ferencirajo glede na velikost grobnega prostora in je enotna 
za vsa pokopališča. V prehodnem obdobju dveh let so cene 
najemnin po posameznih pokopališčih lahko različne.

(3) S sklepom Občinskega sveta Občine Horjul se določa:
– grobnina za najem grobnega prostora,
– najemnina za uporabo mrliške vežice,
– pristojbina za gradnjo in širitev pokopališč.
(4) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobni-

na za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne 
grobnine in znaša:

– za dvojni grob je enainpolkratnik osnovne grobnine,
– za trojni grob je dvainpolkratnik osnovne grobnine,
– za žarni grob (talni) je osemdeset odstotkov osnovne 

grobnine,
– za žarni grob (stenski) je šestdeset odstotkov osnovne 

grobnine,
– za grobnice je trikratnik osnovne grobnine.
– Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem zne-

sku ob raztrosu pepela v višini osnovne grobnine.
(5) Občina lahko subvencionira ceno grobnine s posebnim 

sklepom, s katerim opredeli, katerim skupinam uporabnikov bo 
iz proračuna krila del cene izvajanja pokopališke dejavnosti. 
Z upoštevanjem višine potrjene cene izvajalca pokopališke 
dejavnosti in akta, s katerim se opredeli subvencija občine za 
posamezne skupine ali vse uporabnike, se izdela cenik storitev 
za uporabnike, ki ga izvajalec uporablja pri zaračunavanju dela 
svoje cene neposredno uporabnikom.

(6) Pri oblikovanju cen ostalih storitev, ki jih izvajalec 
pokopaliških storitev lahko ponuja uporabnikom pokopališč, a 
niso predmet izvajanja GJS, se upošteva tudi morebitne ostale 
stroške storitev in materiala ter stanje na trgu.

(7) Stroški, ki oblikujejo ceno pogrebnih storitev, so v 
pristojnosti izvajalca pogrebnih storitev, ki svoje cene oblikuje 
skladno z zakonodajo in s trgom.

41. člen
(1) Oblikovanje, potrditev in uveljavitev cen iz prvega, dru-

gega in tretjega odstavka prejšnjega člena tega odloka poteka 
skladno z zakonom in ostalimi predpisi, potrdi pa jih Občinski 
svet Občine Horjul.

(2) Za oblikovanje in pravilno potrditev in uveljavitev cen 
iz drugega odstavka 39. člena je odgovoren izvajalec 24-urne 
dežurne službe po tem odloku.

VI. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH 
ZA IZVAJANJE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

42. člen
(1) Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje 

pokopališke dejavnosti po tem odloku, so v lasti ali v najemu 
izvajalca pokopaliških storitev, in so:

– pokopališki zid,
– mrliška vežica in prostor za svojce,
– prostor za orodje,
– vodovodni priključek,
– javna razsvetljava,
– opremljen prostor za odlaganje smeti.
(2) Naprave in oprema, potrebna za izvajanje pokopališke 

dejavnosti po tem odloku, so v lasti ali najemu izvajalca poko-
pališke dejavnosti, in so:

– oprema mrliške vežice in spremljajočih prostorov,
– prapori in zastave,
– oprema prostorov za odlaganje smeti,
– orodje za vzdrževanje in urejanje pokopališča.
(3) Oprema in naprave, ki jih potrebuje izvajalec pogreb-

nih storitev, so v lasti ali najemu izvajalca le-teh.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM POGREBNE  
IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

43. člen
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka 

izvaja občinska uprava Občine Horjul
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere 

je predpisana globa, opravlja Skupna občinska uprava Medob-
činski inšpektorat in redarstvo.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba ali samo-

stojni podjetnik, ki izvaja dejavnosti po tem odloku:
– če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
– če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 

osebe, uporabnik storitev, ki jih opredeljuje ta odlok ali posa-
meznik:

– če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
– če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(3) Z globo 300 EUR se kaznuje posameznik, ki krši do-

ločila iz prvega odstavka 34. člena tega odloka.
(4) Druge prekrškovne določbe določa ZPPDej.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi akti 

Občine Horjul, ki so urejali področje pokopaliških in pogrebnih 
dejavnosti ter urejanja in vzdrževanja pokopališč na območju 
Občine Horjul in so bili v veljavi do uveljavitve tega odloka.
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46. člen
(1) Občinska uprava Občine Horjul mora preko svojega 

režijskega obrata kot izvajalca pokopališke dejavnosti po tem 
odloku, najkasneje v roku 24 mesecev po uveljavitvi tega odlo-
ka, zagotoviti pokopališki načrt in kataster komunalnih naprav 
za vsa pokopališča, pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe 
stanje pokopališč in predvideno širitev.

(2) Izvajalec pokopališke dejavnosti mora po tem odloku 
najkasneje v roku 24 mesecev po uveljavitvi tega odloka:

– skleniti najemne pogodbe z najemniki grobnih prostorov,
– vzpostaviti kataster grobov,

pri čemer je potrebno upoštevati obstoječe stanje.
(3) Določila tega odloka glede velikosti grobnega prostora 

in višine nagrobnih spomenikov se za obstoječe grobove ne 
uporabljajo, ob pogoju, da obstoječi grobovi ne kvarijo splošne-
ga izgleda pokopališča.

(4) Na novih pokopališčih morajo biti velikosti grobnega 
prostora v skladu z določbami tega odloka ter upravljavca 
pokopališča.

47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2021-1
Horjul, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

KANAL

3747. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine 
Kanal ob Soči

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 16. člena Statuta 
Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski 
svet Občine Kanal ob Soči na 20. redni seji dne 18. 11. 2021 
sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči
1. člen

Sklep št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020 ostane v veljavi.

2. člen
(Veljavnost sklepa)

Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 9000-0009/2021-8
Kanal ob Soči, dne 18. novembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

3748. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda

Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju Ured-
ba) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, 
št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. redni 
seji dne 18. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o cenah storitev odvajanja  
in čiščenja odpadnih voda

1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijske-

ga obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospo-
darske javne službe storitve odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene 
storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kanal ob 
Soči, september 2021.

2. člen
Cena storitve odvajanja odpadnih voda je sestavljena iz 

cene storitve odvajanja odpadnih voda, omrežnine in okoljske 
dajatve.

– storitev odvajanja odpadnih voda (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (v EUR na m3 dobavljene vode)

Odvajanje 
odpadnih voda

Količina dobavljene 
pitne vode Predračunska cena Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 

cena

m3 0,3415 0,3415 0,2220 0,1195

– omrežnina za odvajanje odpadnih voda (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Omrežnina  
za odvajanje 

odpadnih voda

Premer vodomera Oblikovana nova 
cena Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 

cena

DN 15
5,6272 5,6272 4,5018 1,1254

DN 20

DN 25
16,9714 16,9714 13,5771 3,3943

DN 30

DN 40
56,2714 56,2714 45,0171 11,2543

DN 50



Stran 11536 / Št. 189 / 3. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije

3. člen
Cena storitve čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz 

cene storitve čiščenja odpadnih voda in omrežnine.
– storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (v EUR na m3 dobavljene vode)

Čiščenje 
odpadnih voda

Količina dobavljene 
pitne vode Predračunska cena Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 

cena
m3 0,5471 0,5471 0,4541 0,0930

– omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)
Storitev Enota mere Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Omrežnina  
za čiščenje 

odpadnih voda

Premer vodomera Oblikovana 
nova cena Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 

cena
DN 15

7,2905 7,2905 5,5408 1,7497
DN 20
DN 25

21,8714 21,8714 16,6223 5,2491
DN 30
DN 40

72,9046 72,9046 55,4075 17,4971
DN 50

4. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so 

vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti.

Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Cene se začnejo uporabljati od 1. 12. 2021 naprej.

Št. 9000-0009/2021-11
Kanal ob Soči, dne 18. novembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

3749. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 

(Uradni list RS, št. 87/12, 76/17 in 78/19 – v nadaljevanju Ured-
ba) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, 
št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 23. redni 
seji dne 18. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režij-

skega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne 
gospodarske javne službe storitve oskrbe s pitno vodo v 
občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene stori-
tve oskrbe s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči, september 
2021.

2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene 

opravljanja storitve – vodarine ter omrežnine:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje 

tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo (brez 
DDV)

Storitev Enota mere Cena (v EUR na m3 dobavljene vode)

Vodarina
Količina dobavljene pitne vode Predračunska cena Potrjena cena

m3 0,9227 0,9227

– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. čle-
nom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja pri-
ključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne služ-
be oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s 
pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Omrežnina 
za oskrbo 

s pitno vodo

Premer 
vodomera Oblikovana nova cena Potrjena cena Subvencija Subvencionirana cena

DN 15
9,7478 9,7478 1,9496 7,7982

DN 20
DN 25

29,2432 29,2432 5,8486 23,3946
DN 30
DN 40

97,4844 97,4844 19,4969 77,9875
DN 50
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3. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so 

vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti.

Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Cene se začnejo uporabljati od 1. 12. 2021 naprej.

Št. 9000-0009/2021-10
Kanal ob Soči, dne 18. novembra 2021

Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

KOČEVJE

3750. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
in družbene lastnine v splošni rabi

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, 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20), 18. člena 
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 
št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 21. redni seji 
dne 25. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene 

lastnine v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukine:
a) status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 4779/3 k.o. 1591 – Novi Lazi, ID znak: parcela 

1591 4779/3, do celote 1/1,
– parc. št. 4434 k.o. 1582 – Koče, ID znak: parcela 

1582 4434, do celote 1/1,
– parc. št. 4445 k.o. 1582 – Koče, ID znak: parcela 

1582 4445, do celote 1/1,
– parc. št. 4444/4 k.o. 1582 – Koče, ID znak: parcela 

1582 4444/4, do celote 1/1,
– parc. št. 2437/1 k.o. 1593 – Črni Potok, ID znak: parcela 

1593 2437/1, do celote 1/1,
– parc. št. 2437/3 k.o. 1593 – Črni Potok, ID znak: parcela 

1593 2437/3, do celote 1/1,
– parc. št. 3492/12 k.o. 1608 – Briga, ID znak: parcela 

1608 3492/12, do celote 1/1
b) status družbena lastnina v splošni rabi na nepremič-

ninah:
– parc. št. 185/4 k.o. 1597 – Koprivnik, ID znak: parcela 

1597 185/4, do celote 1/1,
– parc. št. 5 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: parcela 1577 5, 

do celote 1/1,
– parc. št. 7 k.o. 1577 – Kočevje, ID znak: parcela 1577 7, 

do celote 1/1.

2. člen
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra 

oziroma družbene lastnine v splošni rabi z ugotovitveno odloč-
bo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti 

izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta 
pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše 
obstoječi status ter se vknjiži lastninska pravica v korist pravne 
osebe: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, 
matična številka: 5874238000, v deležu 1/1.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 092-0005/2021
Kočevje, dne 26. novembra 2021

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič

KRANJ

3751. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini 
Kranj

Na podlagi 16., 95., 96. in 100. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 
in 123/21 – ZPrCP-F); 21., 29., 50.a in 65. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE); 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 
– odl., 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. 
US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 164/21 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4) je Mestni svet 
Mestne občine Kranj na 30. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok na območju Mestne občine Kranj (v nadaljnjem 
besedilu: MOK) določa:

– občinske ceste na območju MOK in postopek njihove 
kategorizacije;

– način izvajanja nalog upravljanja občinskih cest in pro-
metno ureditev na občinskih cestah v MOK;

– način izvajanja nalog gradnje, vzdrževanja, načrtovanja 
in razvoja občinskih cest;

– način izvajanja nalog varstvo občinskih cest in prometa 
na njih;

– širino varovalnih pasov;
– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste 

in druge javne prometne površine in zagotavljanje njihovega 
varstva;

– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 
gospodarske javne službe;

– nadzor nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev 
tega odloka;

– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest 
in drugih javnih površin.

2. člen
(pristojni organ)

(1) Pristojen organ za upravljanje cest je organ mestne 
uprave, stvarno pristojen za ceste in promet. Za upravljanje 
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cest na območju Mestne občine Kranj je pristojen organ mestne 
uprave, ki pokriva področje cest in prometa.

(2) Pristojni organ upravlja tudi z nekategoriziranimi ce-
stami in drugimi prometnimi površinami v lasti MOK, ki se 
uporabljajo za javni cestni promet.

3. člen
(javne ceste in javno dobro)

(1) Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezova-
nju naselij v občini, z naselji v sosednjih občinah, deli naselij, 
naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.

(2) Javne ceste (v nadaljevanju: občinske ceste) so pro-
metne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko 
vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s 
predpisi, ki urejajo ceste in pravili cestnega prometa, so javno 
dobro in zunaj pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobi-
ti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih 
pravic, razen stvarne služnosti ali stavbne pravice pod pogoji, 
določenimi v zakonu.

(3) Na prometnih površinah zunaj cestišča javne ceste in 
na površinah ob njem, ki so določene za opravljanje dejavnosti, 
namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za njihovo 
opravljanje (spremljajoče dejavnosti ob cesti) na način, določen 
v zakonu ter na način, ki je podrobneje določen v 38. členu tega 
odloka, pridobiti posebno pravico uporabe. Smiselno enako 
velja za druge prometne površine po tem odloku.

4. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste na območju občine se načrtujejo, projek-
tirajo, gradijo, rekonstruirajo in vzdržujejo na način in pod po-
goji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, 
graditev objektov, prometno signalizacijo in prometno opremo, 
način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne 
priključke, avtobusna postajališča in druge prometne površine, 
površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo 
objektov za vzdrževanje cest in nadzor cestnega prometa 
ter predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora, vrste 
vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih 
cest in ta odlok.

5. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot jih 
določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, 
motorna vozila in voznike in na njih temelječi predpisi.

OBČINSKE CESTE

I. Kategorizacija občinskih cest

6. člen
(kategorizirane in nekategorizirane ceste)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste 
(LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (KJ).

(2) Lokalne ceste v mestni občini se v skladu z merili za 
kategorizacijo javnih cest razvrstijo v tri podkategorije:

– glavne mestne ceste,
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste,
– mestne ceste in krajevne ceste.
(3) Kategorizirana občinska cesta je javna cesta v lasti 

MOK, ki jo občina v skladu z merili o kategorizaciji občinskih 
cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko 
vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z 
zakonom in drugimi predpisi.

(4) Nekategorizirana občinska cesta je cesta v lasti MOK, 
ki jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, dolo-
čenimi z zakonom in drugimi predpisi.

7. člen
(gradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter kategorija 
novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v proračunu.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s 
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekon-
struirana cesta.

8. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, ki ni v lasti MOK in po 

kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega poobla-
ščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med 
občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta iz prejšnjega odstavka se lah-
ko prenese med občinske ceste, če izpolnjuje merila za kate-
gorizacijo, če se njen prenos opravi brezplačno ali za primerno 
dogovorjeno odškodnino, če so predmetne parcele vpisane v 
zemljiško knjigo in proste bremen ter v kolikor je to v interesu 
upravljalca ceste.

(3) V kolikor meja ceste ni urejena, se le-ta uredi v postop-
ku določanja meje ceste.

(4) Prenosi nekategoriziranih cest med občinske ceste se 
opravijo po prejemu najmanj dveh utemeljenih pobud, a največ 
enkrat letno in se upoštevajo v načrt razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest za naslednje leto.

(6) O prenosu nekategorizirane ceste med občinske kate-
gorizirane ceste odloča mestni svet na predlog župana, njena 
kategorizacija pa se opravi po merilih za kategorizacijo cest.

9. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziroma 
njena uporaba ni več v javnem interesu.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko 
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti 
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ce-
ste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.

(3) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi 
za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

(4) O opustitvi ceste ali njenega dela, o njenem prenosu 
med nekategorizirane ceste o morebitni ukinitvi statusa javnega 
dobra ter bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni 
več namenjena prometu, odloči mestni svet na predlog župana.

10.  člen
(določitev občinskih kolesarskih povezav)

(1) Občinska kolesarska povezava lahko poteka v okviru 
javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni 
promet, ali v okviru objektov vodne, železniške in energetske 
infrastrukture.

(2) Če občinska kolesarska povezava poteka zunaj ze-
mljišč javnega dobra, se pravice in obveznosti izvršujejo v 
obsegu, kot je potrebno za varno odvijanje kolesarskega pro-
meta. Pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo 
med upravljavcem kolesarske povezave in lastnikom zemljišča 
preko katerega ta povezava poteka.

(3) Potek občinskih kolesarskih povezav predpiše pristojni 
organ.

11. člen
(kolovozne in druge poti)

(1) Kolovozne (poljske), planinske, turistične poti, poti v 
parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s 
predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do kmetij-
skih ali gozdnih zemljišč, dostopu in ogledu naravnih, kulturnih 
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in drugih spomenikov ali znamenitosti ali dostopu do planinskih 
koč in vrhov, niso kategorizirane javne poti po tem odloku.

(2) Če je javna pot iz prejšnjega odstavka namenjena 
dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali zna-
menitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov 
upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba 
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Določbe tega člena ne veljajo za gradnjo, vzdrževanje, 
označitev in uporabo gozdne ceste, kar je določeno v predpisih 
o gozdovih.

II. Gradnja občinskih cest

12. člen
(varstvo okolja in prostora vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v 
skladu s predpisi o varstvu okolja ali prostora in tako, da bodo 
škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih 
čim manjši.

(2) Če bi bila izvedba gradbenih ali drugih ukrepov, ki so 
potrebni zaradi zagotavljanja varstva okolja, cenejša na sose-
dnjem zemljišču ali objektu stoječem na sosednji nepremičnini, 
kot izvedba istih ukrepov na zemljišču občinske ceste, se lahko 
ustanovi stvarna služnost za izvedbo takšnega ukrepa.

13. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v 
skladu s prostorskim aktom, predpisi o projektiranju javnih cest 
in njihovih elementov, tako da je zagotovljena prometna varnost 
in ekonomičnost njihove graditve in vzdrževanja ter predpisi 
za gradnjo objektov, za posebne občinske potrebe pa tudi v 
skladu z naknadno pridobljenimi in s strani pristojnega organa 
potrjenimi tehničnimi normativi.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se predvidijo prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste, priključkov ter 
dostopov do objektov, zemljišč in naprav ob cesti (priključki) 
ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste, namenjene za 
parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, 
površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ter za gradnjo 
objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.

14. člen
(upravna dovoljenja za rekonstrukcijo občinskih cest)
Za rekonstrukcijo občinske ceste ob izpolnjevanju enakih 

pogojev, ki jih zakon določa za rekonstrukcijo državne ceste, ni 
potrebno soglasje za poseg v prostor.

15. člen
(pridobitev zemljišč, stvarnih pravic na nepremičninah  

in ukrepov na njih)
(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali 

rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom, 
lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini, odvzame, 
omeji s pravico uporabe ali obremeni, če ni mogoče skleniti 
ustrezne pogodbe med občino in lastnikom te nepremičnine.

(2) Če kategorizirana občinska cesta poteka po nepremič-
ninah, ki so v lasti drugih oseb, ne v lasti Mestne občine Kranj, 
se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini 
ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, kot 
to določa zakon o cestah.

(3) Če bi bila izvedba ukrepov, ki so potrebni zaradi var-
stva pred hrupom in drugimi emisijami prometa, bolj učinkovita 
in ekonomična na sosednjih nepremičninah kot izvedba na 
cestnem svetu, se lahko z lastnikom nepremičnine ustanovi 
stvarna služnost.

16. člen
(gradnja avtobusnih postajališč in obračališč)

(1) Lokacija novega avtobusnega postajališča se določi 
na podlagi zahtevka, o katerem odloča upravljavec ceste, upo-
števaje pogoje, ki jih določa podzakonski predpis.

(2) Obračališča za avtobuse na rednih linijah se vzpostavi 
zunaj vozišča in zgolj izjemoma na vozišču.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste 
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč in obračališč 
pristojni organ, ob upoštevanju predlogov javnih avtobusnih 
prevoznikov ali krajevnih skupnosti.

17. člen
(obveščanje investitorja oziroma upravljavca o posegih  

v objekte ali naprave na občinski cesti)
(1) Investitorji oziroma upravljavci infrastrukturnih objek-

tov ali naprav v ali ob cestnem telesu, morajo, kadar namera-
vajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte ali naprave v, na ali 
pod občinsko cesto, o tem obvestiti pristojen občinski organ 
najmanj 60 dni pred začetkom del, da ta lahko svoja namera-
vana dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo teh objektov 
ali naprav ter mu dati na razpolago načrte in podatke, potrebne 
za uskladitev del.

(2) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek investitor 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če 
o nameravanih delih ne obvesti mestne uprave ali če ji ne da 
na razpolago potrebnih podatkov in načrtov.

(3) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

18. člen
(obveščanje pristojnega organa o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojni občinski organ mora o gradnji ali rekonstruk-
ciji občinske ceste v cestnem telesu ali ob njej obvestiti inve-
stitorje oziroma upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob 
cestnem telesu, najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko 
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojni občinski organ mora dati investitorju oziroma 
upravljalcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpo-
lago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

19. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste 

gradnje ali rekonstrukcije objekta ali druge naprave)
(1) Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti 

zaradi gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti presta-
vljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste 
in drugim zahtevam predpisov o cestah. Za poseg v cestno 
telo obstoječe občinske ceste si mora investitor objekta ali 
naprave pridobiti soglasje upravljalca občinske ceste. Stroške 
prestavitve občinske ceste plača investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za 
plačilo tistega dela stroškov, nastalih po predhodnem naročilu 
MOK, in sicer zaradi pogojenih boljših elementov nadomešče-
nega dela občinske ceste od elementov določenih v prejšnjem 
odstavku.

(3) Če narava proizvodne ali storitvene dejavnosti gospo-
darskega subjekta zahteva gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste z boljšimi elementi ali v večjem obsegu, kot to zahtevata 
povprečen obseg in struktura prometa, gospodarska družba ali 
podjetnik posameznik financira ta dela v višini stroškov dodatno 
potrebnih del na občinski cesti. Financiranje se uredi s pogodbo 
med občino in zainteresiranim gospodarskim subjektom.

20. člen
(dolžnost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, 
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora pro-
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jektna dokumentacija obsegati tudi vsa dela, ki jih je potrebno 
opraviti v zvezi z graditvijo teh objektov, naprav in napeljav. Pri-
stojni organ o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvesti 
krajevno skupnost, v kateri se ta cesta nahaja.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je 
odgovoren pristojni občinski organ.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena, plača 
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav in 
napeljav.

III. Upravljanje občinskih cest

21. člen
(načrtovanje razvoja in vzdrževanje cest)

(1) Načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim 
se določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih 
cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika 
njihovega uresničevanja, sprejme mestni svet na predlog župa-
na, ki pripravi predlog ob sodelovanju vzdrževalca cest. Določi-
tev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prometnih, 
tehničnih, ekonomskih in okoljskih merilih.

(2) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je dol-
žan vsako leto opraviti sezonski pregled cest ter pripraviti 
predlog letnega načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za 
prihodnje leto, skupaj z načrtom zimske službe ter ga najkasne-
je do 25. oktobra vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu 
občinskemu organu v potrditev.

(3) Letni načrt vzdrževanja občinskih javnih cest dolo-
ča pogostnost in prioritete vzdrževanja občinskih javnih cest, 
pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in 
čiščenju cest ter finančno ovrednotenje del.

22. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa)

(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, načrt vzdrževanja in varstvo občinskih 
cest opravlja pristojni organ, če za posamezne naloge drug 
predpis ne določa drugače.

(2) Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 

vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh načrtov;
– vodenje postopkov za določitev prometne ureditve;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih in vodenje 

združene evidence o javnih cestah (baza cestnih podatkov 
oziroma kataster cest, s katastrom prometne signalizacije);

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc in zbirne evidence o ob-

činskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna 
zagotovljene porabe občine in vodenje združene evidence o 
javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah, pri-
dobivanje podatkov o prometnih obremenitvah in obdelave 
zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo po območju 
občine;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in 
prometa na njih;

– izdajanje soglasij in dovoljenj ter vodenje drugih uprav-
nih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in 
zavarovanja prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 

Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

(3) Prometno ureditev ali njeno spremembo na cesti v lasti 
občine oziroma njenem delu odredi pristojni organ z delovnim 
nalogom izvajalcu rednega vzdrževanja cest, razen v primerih 
iz tretjega odstavka 32. člena tega odloka. Pri zahtevnejših 
prometnih ureditvah je sestavni del delovnega naloga elaborat 
prometne ureditve.

(4) Pristojni organ izvaja tudi naloge nadzora nad stanjem 
občinskih cest in nad izvajanjem gospodarske javne službe, 
če niso kot naloge inšpekcijskega nadzora prenesene na drug 
organ.

23. člen
(tehnično spremljanje prometa)

(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad 
vstopi v varovana območja za pešce in varovana območja umir-
jenega prometa, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne 
varnosti, so javne ceste in druge javne površine na območju 
MOK lahko opremljene z video nadzornim sistemom.

(2) Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last 
MOK. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov.

24. člen
(financiranje)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest, ne-
kategoriziranih cest in poti (pešpoti, kolovozne, poljske, vaške, 
turistične, učne, tematske) v lasti Mestne občine Kranj, se 
zagotavljajo v proračunu občine in iz drugih virov, določenih z 
zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.

IV. Vzdrževanje občinskih cest

25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Kategorizirane ceste in nekategorizirane ceste v lasti 
občine ter kategorizirane javne poti za kolesarje, se morajo re-
dno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega 
pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti 
vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo var-
no odvijanje prometa.

(2) Za organiziranje obnavljanja in rednega vzdrževanja 
občinskih cest ter izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 29. čle-
na tega odloka je odgovoren pristojni občinski organ.

(3) Vzdrževanje nekategoriziranih občinskih cest zago-
tavlja upravljavec na način, da so nekategorizirane občinske 
ceste ob upoštevanju prometnih pravil, vremenskih pogojev 
za odvijanje prometa ter stanja vozišča, prevozne. Vozišče 
nekategorizirane občinske ceste ne zagotavlja prevoznosti, kot 
jo določajo državni predpisi za kategorizirane ceste.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest:

– če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno 
odvijanje prometa;

– če ne prične s pluženjem takoj, ko so za to izpolnjeni po-
goji iz predpisa, ki ureja vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah;

– če pluženja ne izvede na način ali v rokih iz predpisa, ki 
ureja vrsto vzdrževalnih del na javnih cestah;

– če ne prične s posipavanjem takoj, ko so za to izpolnjeni 
pogoji po predpisih, ki urejajo vrsto vzdrževalnih del na javnih 
cestah.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnje-
ga odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrže-
vanja občinskih cest.
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26. člen
(javna služba vzdrževanja in čiščenja občinskih cest  

in njegove obveznosti)
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna 

gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje kate-
goriziranih cest, na način kot je določeno s predpisom, neka-
tegoriziranih občinskih cest, vzdrževanje in čiščenje prometnih 
površin ter objektov oziroma naprav ob občinskih cestah in 
vodenje ter organiziranje postopkov njihovega obnavljanja.

(2) Izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrže-
vanja občinskih cest in drugih prometnih površin v lasti Mestne 
občine Kranj (v nadaljevanju: izvajalec rednega vzdrževanja 
občinskih cest) je Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o..

(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest je dolžan opra-
vljati stalni nadzor na občinskih cestah in mora imeti zava-
rovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje 
dejavnosti.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja cest je dolžan pre-
vzeti vse posege v cestno telo na občinskih cestah v zvezi z 
rednim vzdrževanjem cest. Za vse vgrajene materiale mora 
od dobavitelja pridobiti vso potrebno dokumentacijo in jo 
hraniti pet let.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja cest je odgovoren, da 
bodo prevzeti posegi v cestno telo v zvezi z rednim vzdrževa-
njem cest na občinskih cestah izvedeni strokovno, kvalitetno in 
v skladu z veljavnimi predpisi.

(6) Izvajalec rednega vzdrževanja cest je dolžan nemudo-
ma, brezpogojno in brezplačno odpraviti vse pomanjkljivosti, ki 
bi nastale v garancijskem roku pri prevzetih posegih v cestno 
telo, zaradi slabe izvedbe del ali uporabe neustreznega mate-
riala, ki jih je prevzel oziroma izvedel.

27. člen
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojni organ lahko zaradi zapore občinske ceste za-
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
pristojni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika nepre-
mičnine, po kateri poteka ta cesta ali od njega pooblaščenega 
upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z ob-
činske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen 
javni promet, potrebno povečati obseg vzdrževanja te ceste ali 
pa jo je potrebno pred tem usposobiti za prevzem dodatnega 
prometa, plača stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve 
prometa.

28. člen
(čiščenje javnih cest)

(1) Za zagotovitev neoviranega prometa vozil in pešcev v 
prometnih konicah lahko pristojni organ določi:

– območje najpomembnejših prometnih površin (cest, 
ulic, trgov) ter čas oziroma obdobje dneva, v katerem ni dovo-
ljeno opravljati njihovega čiščenja;

– obdobje dneva, v katerem se na določenih prometnih 
površinah (ulicah, trgih) ne sme opravljati zbiranja komunalnih 
odpadkov, ki bi oviralo promet ter izvajanje drugih javnih služb.

(2) Zaradi temeljitega čiščenja javnih cest pristojni organ 
lahko začasno prepove parkiranje motornih vozil na delu javne 
ceste.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z globo 1.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

V. Zimska služba

29. člen
(izvajalec zimske službe)

(1) Zimsko službo izvaja izvajalec rednega vzdrževanja 
občinskih cest in obsega sklop dejavnosti in opravil potreb-
nih za zagotavljanje prevoznosti cest in drugih javnih površin 
in varnega prometa v zimskih razmerah v skladu z načrtom 
zimske službe, ki je del letnega načrt razvoja in vzdrževanja 
občinskih cest.

(2) Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi snega, 
poledice ali drugih zimskih pojavov lahko ogroženo normalno 
odvijanje prometa.

30. člen
(izvajanje zimske službe v izrednih razmerah)

(1) V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjug, 
lahko župan poleg izvajalca aktivira tudi občinski štab za ci-
vilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za 
zaščito, reševanje in pomoč v občini.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena prevzame 
občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov 
zimske službe.

31. člen
(zagotavljanje varnosti in neovirane uporabe javnih prometnih 

površin ob cesti)
(1) Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so 

dolžni skrbeti za objekt, ki meji na občinske ceste tako, da ne 
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu:

– s streh in žlebov odstranjevati ledene sveče, pri čemer 
morajo pred tem ustrezno zavarovati občinsko cesto oziroma 
drugo javno površino;

– poskrbeti, da so na pročeljih, ki so obrnjena na javno 
cesto ali drugo javno površino, nameščeni in vzdrževani žlebovi 
in odtoki meteornih voda;

– preprečiti padanje snega s streh na javno cesto ali 
drugo javno površino;

– v primeru zdrsa snega s strehe ali poledenitve, ki je po-
sledica vplivov njihove nepremičnine, sneg ali led nemudoma 
odstraniti z občinske ceste.

(2) Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, 
streh, pripadajočih površin k objektom in drugih površin, je pre-
povedano odlagati sneg na javne prometne površine. Sneg se 
mora odlagati na rob vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno 
pregledno polje in odvodnjavanje, ali na kraju, kjer odstranjeni 
sneg ne ovira pešcev in prometa z vozili.

(3) V primerih, kadar je kolesarska steza izvedena vzdol-
žno na pločniku, ali po vozišču ob pločniku poteka kolesarski 
pas, sme izvajalec rednega vzdrževanja cest sneg s pločnika 
in cestišča odložiti na kolesarsko stezo ali samostojen kole-
sarski pas.

(4) Odstranjevanje snega z javnih prometnih površin ali 
trgov, zaradi potrebe po izvedbi javne prireditve, se izvede na 
stroške organizatorja prireditve oziroma naročnika odstranitve.

(5) Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, mo-
rajo biti dostopni ob vsakem času.

(6) Z globo 200 eurov, se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

(7) Z globo 1.000 eurov, se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

VI. Varstvo občinskih cest in prometa po njih

32. člen
(začasna omejitev uporabe občinske ceste)

(1) Pristojni organ lahko prepove ali omeji promet vseh 
ali posameznih vrst vozil na cesti ali njenem delu ali zmanjša 
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dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, 
dokler so razlogi za takšen ukrep, če je občinska cesta v ta-
kšnem stanju:

– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 
posameznih vrst vozil,

– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti in 
povzročil pospešeno propadanje te ceste ali

– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo 
na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (posebne 
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, zemeljskega plazu, 
močnega vetra, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti in 
podobno).

(2) Pristojni organ oziroma izvajalec rednega vzdrževanja 
cest mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge 
alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinski inšpek-
cijski organ za ceste, gasilce, izvajalca avtobusnega prevoza, 
reševalce, center za obveščanje ter sredstva javnega obve-
ščanja, na krajevno običajen način, najmanj sedem dni pred 
njihovo označitvijo, slednji pa morajo javnost obvestiti najmanj 
tri dni pred izvedbo ukrepa.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prve-
ga odstavka tega člena, lahko sprejeme tudi izvajalec rednega 
vzdrževanja cest ali vodja intervencije ob prometnih, naravnih 
in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih. O prepovedi uporabe 
občinske ceste mora v roku ene ure po elektronski poti obve-
stiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo in občinski 
inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen 
način. Izvajalec rednega vzdrževanja cest ali vodja intervencije 
ob prometnih, naravnih in drugih nesrečah ter izrednih dogod-
kih morata o teh ukrepih istočasno obvestiti tudi mestno upravo 
in pristojni organ.

(4) Pristojni organ na posameznih občinskih cestah, ki po-
tekajo skozi ali mimo naselja in vzporedno s katerimi potekajo 
občinske ceste enakih ali boljših prometno tehničnih lastnosti, 
določi prepovedi in omejitve prometa tovornih vozil, katerih 
največja dovoljena masa presega 7,5 ton ali manj, razen za 
prevoze teh vozil v lokalnem prometu, če je to potrebno zaradi 
povečanja pretočnosti prometa ali varstva naravnega in bival-
nega okolja pred hrupom in drugimi emisijami prometa.

(5) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste je dolžan 
izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja 
te javne službe.

(6) Z globo 1000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, ki ne sprejme ustreznih ukrepov in 
na predpisan način ne obvešča subjektov po tretjem odstavku 
tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja 
ceste pa z globo 500 evrov.

33. člen
(izredni prevoz in prevoznina)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede 
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno 
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izre-
dni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali 
skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih 
mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev kate-
rega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali 
njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje pristojnega 
organa, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina 
povračila za izredni prevoz (prevoznina), izda pa ga pristojni 
občinski organ. Za dovoljenje za izredni prevoz je potrebno 
zaprositi 15 dni pred izvajanjem prevoza. O izdanih dovolje-
njih mora pristojni občinski organ obvestiti policijo, redarstvo 
oziroma inšpekcijski organ za ceste in izvajalca rednega vzdr-
ževanja cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za iz-
redne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve 

prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi 
obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom iz-
rednega prevoza z mestno upravo uskladiti potek izrednega 
prevoza in o tem obvestiti policijo.

(5) Višina povračil za izredne prevoze na občinskih cestah 
(v nadaljevanju: prevoznina) je odvisna od škodnih vplivov 
izrednih prevozov. Za vozila, ki so težja od dovoljene teže, se 
določi plačilo dnevne, mesečne ali letne prevoznine. Navedeni 
zneski prevoznine v sedmem odstavku tega člena vključujejo 
davek na dodano vrednost.

(6) Dnevna prevoznina se plača v višini:
– 20 eurov za vozila do 5 ton največje dovoljene mase,
– 50 eurov za vozila od 5 ton do 10 ton največje dovoljene 

mase,
– 90 eurov za vozila od 10 ton do 15 ton največje dovo-

ljene mase,
– 150 eurov za vozila od 15 ton do 20 ton največje do-

voljene mase,
– 300 eurov za vozila nad 20 ton največje dovoljene 

mase.
(7) Mesečna prevoznina se plača v višini:
– 100 eurov za vozila do 5 ton največje dovoljene mase,
– 200 eurov za vozila od 5 ton do 10 ton največje dovo-

ljene mase,
– 300 eurov za vozila od 10 ton do 15 ton največje do-

voljene mase,
– 400 eurov za vozila od 15 ton do 20 ton največje do-

voljene mase,
– 500 eurov za vozila nad 20 ton največje dovoljene 

mase.
(8) Letna prevoznina se plača v višini:
– 500 eurov za vozila do 5 ton največje dovoljene mase,
– 1.500 eurov za vozila od 5 ton do 10 ton največje do-

voljene mase,
– 2.000 eurov za vozila od 10 ton do 15 ton največje 

dovoljene mase,
– 3.000 eurov za vozila od 15 ton do 20 ton največje 

dovoljene mase,
– 4.000 eurov za vozila nad 20 ton največje dovoljene 

mase.
(9) Župan lahko s sklepom odloči o oprostitvi plačila pre-

voznine ali plačila deleža prevoznine prevoznikom, kadar ti do-
stavljajo opremo za postavitev gradbenih odrov in vzpostavitev 
gradbišč na javni površin in je investitor ali organizator občina 
ali njen javni zavod oziroma podjetje.

34. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Ob občinski cesti poteka varovalni pas, v katerem je 
raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija objektov in naprav ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste in na drugih prometnih površinah v lasti 
občine, je dovoljena le s soglasjem ali mnenjem, kot ga zahte-
vajo gradbeni predpisi, pristojnega organa.

(3) Pristojni organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka, 
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu ceste niso 
prizadeti interesi:

– varovanja občinske ceste in na drugih prometnih povr-
šinah v lasti občine ter prometa na njih,

– širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa,
– varovanja njihovega videza,
– varovanje preglednosti na odsekih uvozov iz pripada-

jočih zemljišč,
– vzdrževanja cest in drugih prometnih površin (npr. od-

laganje snega ipd.) in
– je poseg skladen s prostorskimi akti občine.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas 

občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za za-
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ščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja.

(5) Varovalni pas občinske ceste in od drugih prometnih 
površin se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri 
prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlori-
sne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče 
ter znaša:

– pri lokalni cesti 10 m,
– pri javni poti 5 m,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra,
– pri nekategoriziranih cestah 3 m,
– pri kolovozih 2 metra.
(6) V nobenem primeru ni dovoljen kakršen koli trajni 

poseg lastnika nepremičnine v pas, ki se od zunanjega roba 
cestišča nahaja 1,5 m, razen na podlagi posebnega soglasja 
pristojnega organa, v primerih izvedbe dovoza, dohoda ozi-
roma dostopa do zbirnega mesta za komunalne odpadke ter 
podobnih primerih, v ravnini s cestiščem.

(7) Določbe šestega odstavka se ne uporabljajo v primeru 
postavitve ograj, opornih zidov, škarp in zasaditve vegetacije.

(8) Postavitve ograj, opornih zidov, škarp in zasaditve 
vegetacije se v varovalnem pasu iz petega odstavka tega člena 
s soglasjem pristojnega organa lahko izvedejo tako, da so od 
roba cestnega telesa odmaknjene najmanj 1 m. Manjši odmik 
od 1,0 m lahko v svojem soglasju, na podlagi kategorizacije 
ceste, obstoječega cestnega profila (izveden pločnik, že rekon-
struirana cesta) in preglednosti ceste, dovoli upravljavec ceste.

(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom.

(10) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, 
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

35. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki na občinsko cesto morajo biti zgrajeni v 
skladu s predpisi, ki urejajo cestne priključke na javnih cestah 
v skladu z izdanim soglasjem upravljalca ceste. Ureditev novih 
priključkov je potrebno urediti že v projektni dokumentaciji ob 
gradnji objekta oziroma v samostojni projektni dokumentaciji ob 
izgradnji skupinskih priključkov.

(2) Na občinsko cesto se lahko priključujejo ceste enake 
ali nižje kategorije, nekategorizirane ceste in individualni ter 
skupinski priključki, pri čemer je potrebno neposredne posa-
mične priključke združevati v skupinske priključke ali jih na 
občinsko cesto priključiti posredno prek ceste nižje kategorije 
ali nekategorizirane ceste. Če ima lastnik več zaporednih ne-
premičnin ob občinskih cesti ali nepremičnine ležijo ena poleg 
druge, pristojen občinski organ s soglasjem določi en skupni 
priključek, notranje zasebno cestno omrežje pa mora lastnik 
zgraditi na lastnih nepremičninah.

(3) Posamezen objekt ima lahko le en priključek na ob-
činsko cesto. Izjemoma lahko pristojen občinski organ dopusti, 
da ima večstanovanjski ali poslovni objekt tudi več priključkov 
na občinsko cesto ali drugo javno cesto, če se s tem zagotovi 
izboljšanje prometne varnosti na občinski cesti ali če je to 
potrebno zaradi prometno tehničnih, ekonomskih, varnostnih, 
naravovarstvenih razlogov ali zaradi varstva kulturne dediščine, 
kjer se nahaja individualni priključek.

(4) Na kategorizirano in nekategorizirano občinsko cesto v 
asfaltni izvedbi, morajo biti vsi priključki v dolžini vsaj 5 metrov, 
ustrezno utrjeni (asfaltirani oziroma tlakovani).

(5) Priključki nekategoriziranih cest, individualnih priključ-
kov, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na ob-
činske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem 
pristojnega občinskega organa. Upravljavec občinskih cest izda 
soglasje, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za 
zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

(6) S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji gra-
ditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s pro-
metno signalizacijo.

(7) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov 
in naprav ob njih je potrebno ureditev priključkov predvideti že 
v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(8) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signaliza-
cije, krije njegov investitor.

(9) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen 
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v 
območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste. 
Kadar priključek ni v občinski lasti, je za njegovo rekonstrukcijo 
potrebno soglasje lastnika.

(10) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka 
mora sodelovati pristojni občinski organ zaradi zagotovitve 
njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v 
soglasju iz prvega odstavka tega člena.

(11) Med javno cesto in ograjo, pri uvozu na parcelo je 
potrebno zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo 
lahko ustavi, ker se ne dovoljuje vzvratno zavijanje na cesto. V 
območju občinske ceste je v območju hišnega priključka, uvoza 
na dvorišče in uvoza v garažo prepovedano nameščati zaporne 
verige ter nameščati zaporne stebričke.

(12) Kdor brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek 
na občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s 
tehničnimi in drugimi pogoji soglasja iz sedmega odstavka tega 
člena se kaznuje za prekršek z globo:

– posameznik z 200 eurov;
– pravna oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki 

samostojno opravlja dejavnost z globo 2000 eurov, odgovorna 
oseba pa z globo 200 eurov.

36. člen
(prilagoditev ali ukinitev priključka)

(1) Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega 
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan 
ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko 
pristojni občinski organ z upravno odločbo zahteva njegovo 
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve pri-
ključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upra-
vljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko 
cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti 
ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej 
ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski 
cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.

37. člen
(opravljanje del ob občinski cesti in posebna uporaba  

javne površine)
(1) Soglasje pristojnega občinskega organa je potrebno 

za vse omejitve javne uporabe javnih cest in ob drugih javnih 
površinah, kot je na primer:

– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje grad-
bišč;

– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev;
– izvedba prireditev;
– postavitev objektov in naprav ipd.
(2) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik ali 

drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov, mora izva-
jalec del urediti prehod za pešce pod odrom, prehod za vozila 
in obvoz. Prehod za pešce mora biti zavarovan pred padanjem 
materiala, osvetljen ter urejen po veljavnih predpisih, tako da 
je hoja varna.

(3) V primeru prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če 
so zunaj javnih površin, vendar vplivajo na odvijanje prometa, 
lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma izvajalca ter 
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po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdrževanja, zača-
sno spremeni prometni režim ali omeji promet. Pristojni organ 
lahko pred izdajo soglasja za uporabo javne ceste oziroma 
javne površine od stranke zahteva predložitev strokovne študije 
s podrobnim predlogom začasnih rešitev.

(4) Z globo 200 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti in po-
vršine, ki jih za te namene pristojni organ določi ob obstoječih 
cestah, organ na podlagi postopka, določenega z zakonom, 
odda ponudniku za opravljanje te dejavnosti.

(2) Postavitev objektov in naprav za opravljanje spremlja-
jočih dejavnosti (kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, 
teras, cvetličnih korit, telefonskih govorilnic, avtomatov, opreme 
za oglaševanje ter podobnih enostavnih objektov) in glede 
drugih načinov rabe površin iz prejšnjega odstavka, za katere 
zakon o financiranju občin ne predpisuje možnost plačila občin-
ske takse, se uredijo z najemno pogodbo, ki jo podpiše župan.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko organ 
občinske uprave na površinah ob občinskih cestah, ki niso 
namenjene opravljanju spremljajočih dejavnosti, na vlogo pre-
dlagatelja izda soglasje za opravljanje dejavnosti (prodaja se-
zonskega sadja ali zelenjave ter druge hrane, prodaje izdelkov 
lokalne obrti, gostinske in servisne dejavnosti ter podobno), 
če s tem ni ovirana ali ogrožena prometna varnost ter je to 
skladno z 39. členom tega odloka in če postavitev dovoljuje 
občinski prostorski akt. V soglasju se določijo tehnični pogoji 
glede rabe površine ter pogoji za postavitev objektov in naprav. 
Vloga za izdajo soglasja za uporabo namenske površine mora 
vsebovati podatke o lokaciji s skico, opis oblike ter velikosti 
zasedbe površine in navedbo časa trajanja zasedbe in namena 
ter o odgovorni osebi vlagatelja za izvedbo zapore s kontak-
tnimi podatki (naslov bivališča ali sedeža subjekta, telefonska 
številka, elektronski naslov).

(4) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti 
je potrebno soglasje pristojnega organa.

(5) Pri postavitvi objektov iz drugega odstavka tega člena, 
mora biti za pešce zagotovljen najmanj 1,6 m širok del pločnika 
ali pešpoti, razen v primeru prireditev ob pozitivnem mnenju 
pristojnega organa

(6) Pri postavitvi objektov iz drugega odstavka tega člena 
mora biti zagotovljena intervencijska pot širine najmanj 3,5 m.

(7) Objekte iz drugega odstavka tega člena ni dovoljeno 
postaviti na vozišču občinske ceste. Izjemoma se lahko vozi-
šče občinske ceste s soglasjem pristojnega organa uporabi za 
postavitev gradbiščne ograje, gradbišča in objektov za izvedbo 
javne prireditve.

(8) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posa-
meznik, ki brez soglasja pristojnega organa ali v nasprotju 
s soglasjem ali najemno pogodbo postavi objekt iz drugega 
odstavka tega člena.

(9) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, ali brez soglasja pristojnega organa ali v nasprotju 
s soglasjem ali najemno pogodbo postavi objekt iz drugega 
odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 
globo 200 eurov.

39. člen
(prometna varnost za dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opra-

vljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki 

neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkira-
nje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu s 34., 35. in 
47. členom tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma 
dostop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, 
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve soglasja za poseg v prostor ter 
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka, je potrebno pridobiti mnenje 
pristojnega organa za ceste.

40. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje in uporaba objektov za obveščanje in 
oglaševanje je v območju občinske ceste zunaj naselja pre-
povedano.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristoj-
ni organ izda soglasje za postavitev in uporabo objektov za ob-
veščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:

– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne var-
nosti,

– če se z obvestili upravljavca ceste podajajo udele-
žencem cestnega prometa pomembne informacije in zanje ni 
predpisana prometna signalizacija,

– če se oglašuje gospodarski subjekt za lastne potrebe, 
ki dejavnost izvaja v stavbi zgrajeni v varovalnem pasu ceste.

(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih 
cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj preglednega polja, 
pregledne berme in območja vzdolž vozišča ceste, predpisa-
nega za postavitev prometne signalizacije.

(4) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za 
obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti, elektron-
skim prometnim znakom, štetju in nadzoru prometa ter po-
dobno.

(5) Obvestila za obveščanje in oglaševanje ne smejo 
vsebovati elementov, ki so po obliki, barvi ali simbolih enaki 
oziroma podobni prometni opremi ali prometni signalizaciji.

(6) Postavljanje in uporaba elektronskih prikazovalnikov 
ob občinskih cestah je prepovedana. Objekti za oglaševanje se 
lahko postavljajo le zunaj vozišča občinske ceste.

(7) Ob občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, 
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

(8) Zastave na drogove javne razsvetljave ali druga nosila 
za nosilce zastav namešča izvajalec gospodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih javnih cest.

(9) Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so 
lahko nameščeni na zunanjem robu ceste in v sredini ceste 
med voznima pasovoma, montirani pa morajo biti tako, da je 
spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4.5 m. V primeru posebnih 
prevozov mora izvajalec oglaševanja pravočasno in na lastne 
stroške začasno odstraniti obešanke.

(10) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske 
ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, 
razstave, sejma ipd.) ne glede na določbe šestega odstavka 
tega člena. Dolžina transparenta mora biti enaka širini vozišča, 
višina transaprenta je lahko največ 1,10 m. Transparenti morajo 
biti obešeni horizontalno na cestišče. Višina spodnjega roba 
transparenta je najmanj 4,50 m in največ 6,00 m od najvišje 
točke vozišča, Transparenti morajo biti izdelani iz snovi brez 
leska, ki se ne raztegne, mečka ali kako drugače poškoduje 
ob atmosferskih vplivih. Transparenti so lahko pritrjeni na la-
stne drogove ali na fasade s horizontalnimi jeklenimi vrvmi, če 
je zagotovljena statična stabilnost. Transparenti na drogovih 
javne razsvetljave ne smejo ogrožati njihove statične stabilno-
sti. V primeru posebnih prevozov mora izvajalec oglaševanja 
pravočasno in na lastne stroške začasno odstraniti transparent.

(11) Soglasje za postavitev objektov iz drugega, tretjega, 
četrtega in petega odstavka tega člena, katerih gradnja oziro-
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ma postavitev je predvidena v območju občinske ceste, izda 
pristojni organ na podlagi predloženega elaborata za postavitev 
objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obve-
stila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti, katerega 
postavitev z delovnim nalogom odredi pristojni organ.

(12) Pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali imetniki 
pravice uporabe elektronskih prikazovalnikov iz šestega od-
stavka tega člena, ki so postavljeni ob občinskih cestah, morajo 
le-te odstraniti najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
odloka.

(13) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s tem členom ali brez soglasja postavi 
objekt za obveščanje In oglaševanje v območju občinske ceste 
ali ga postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja.

(14) Z globo 8.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 2.000 eurov.

VII. Ukrepi za varstvo prometa na občinskih cestah

41. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na ali ob občinski cesti)

(1) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, način in obseg njene izvedbe, 
preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega 
trajanja.

(2) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ce-
ste izda upravljavec občinskih cest in ga vroči predlagatelju 
zapore. O izdaji dovoljenja upravljavec občinskih cest obvesti 
policijo, inšpekcijski organ za ceste, občinsko redarstvo in 
vzdrževalca občinskih cest, krajevno skupnost ter javnost na 
krajevno običajen način.

(3) V primeru prireditev, gradbenih del ali drugih ravnanj, 
zaradi katerih je potrebno spremeniti potek linij mestnega li-
nijskega prevoza potnikov ali pogostnost vozil, s katerimi se 
opravlja ta prevoz, je dolžan investitor oziroma izvajalec del na 
svoje stroške poskrbeti za obveščanje potnikov na način, kot 
ga določi pristojni organ.

(4) Predlagatelj je dolžan zaporo ceste naročiti pri izvajal-
cu gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest 
(v nadaljevanju: postavljavec zapore).

(5) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti 
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 46. člena 
tega odloka.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje 
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdr-
ževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, 
za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji 
teh del.

(7) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom delne zapore ceste 
oziroma najmanj 30 dni pred predlaganim začetkom popolne 
zapore ali zapore zaradi športne ali druge prireditve na cesti ali 
ob cesti in mora vsebovati:

– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del ali prireditve, zara-
di katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste,

– podatke o načinu in času trajanja izvedbe zapore (ali 
del ali prireditve),

– skico s katere je razviden poseg,
– prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne 

ureditve v času delne ali popolne zapore ceste (elaborat za 
zaporo občinske ceste oziroma tipska shema),

– odgovorno osebo vlagatelja za izvedbo zapore s kontak-
tnimi podatki (naslov bivališča ali sedeža subjekta, telefonska 
številka, elektronski naslov).

(8) Če je zaradi omejitve uporabe prometnih površin po-
trebna sprememba prometne ureditve zaradi zagotovitve var-
nega prometa udeležencev v prometu, lahko pristojni organ 

zahteva, da predlagatelj zapore (v nadaljevanju predlagatelj) 
predloži elaborat prometne ureditve v času omejene uporabe 
javnih prometnih površin. Elaborat izdela pooblaščena organi-
zacija na stroške predlagatelja.

(9) Stroške za pripravo predpisanega elaborata za zaporo 
občinske ceste, izvedbo zapore občinske ceste (npr. tipska 
shema), obveščanje o zapori in za preusmeritev prometa zara-
di zapore občinske ceste ter ostale stroške, povezane z zaporo 
ceste za čas njenega trajanja, krije njen predlagatelj.

(10) Pristojni organ lahko v postopku izdaje dovoljenja za 
začasno preusmeritev, omejitev ali prepoved odredi obveznost 
plačila varščine do višine predvidenih stroškov, potrebnih za 
odpravo posledic uporabe javne površine.

(11) Ugotavljanje stanja javne površine pred pričetkom 
uporabe, njenih poškodb in primerno višino varščine opravlja 
izvajalec rednega vzdrževanja cest.

42. člen
(dovoljenja za zaporo občinske ceste ob prireditvah)
(1) Dovoljenje za zaporo občinske ceste za izvedbo špor-

tne in druge prireditve na njej se izda, če je promet mogoče 
preusmeriti na druge ceste.

(2) V primeru zapore parkirnih prostorov zaradi izvedbe 
športne in druge prireditve, mora predlagatelj plačati uporab-
nino v višini dnevne parkirnine za posamezno parkirno mesto, 
razen v primeru, kadar zaporo v javnem interesu predlaga:

– organ mestne uprave MOK kot organizator javne pri-
reditve ali

– javni zavod, javno podjetje, javni sklad in javna agencija, 
katere ustanoviteljica je MOK, kot organizator javne prireditve.

(3) O oprostitvi plačila uporabnine ali njenega deleža 
za subjekte iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena, 
odloča župan s sklepom.

(4) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni 
čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med 
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prire-
ditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi 
obremenitvami ceste.

43. člen
(obveznosti postavljavca zapore in izvajalca del na cesti)

(1) Postavljavec zapore je dolžan upoštevati naslednje 
obveznosti:

– za vsako zaporo postavljavec zadolži odgovorno osebo, 
ki bo izvajala tudi nadzor nad zaporo,

– redno preverjati stanje začasne prometne signalizacije 
ter opozoriti izvajalca del in upravljavca ceste o ugotovljenih 
nepravilnostih,

– obvestiti inšpekcijski organ za ceste o natančnem datu-
mu postavitve zapore,

– v primeru prekopov ali drugih fizičnih posegov v cesto 
odstraniti začasno prometno signalizacijo po uspešno opravlje-
nem komisijskem pregledu izvedenih del in odpravi pomanjklji-
vosti skupaj s predstavnikom upravljavca ceste.

(2) Izvajalec del (predlagatelj zapore) je dolžan upoštevati 
naslednje obveznosti:

– pridobiti soglasje za obvoz v primeru popolne zapore 
ceste,

– imenovati odgovorno osebo (postavitev, nadzor, odstra-
nitev zapore po končanih delih),

– določiti datum in uro vzpostavitve začasne prometne 
ureditve ter posredovati obvestilo inšpekcijski organ za ceste 
o predvidenem datumu in uri izvedbe zapore,

– imeti en izvod dovoljenja in en izvod elaborata na de-
lovišču,

– z vpisom v dnevnik o izvajanju del potrditi, da je začasna 
prometna ureditev pregledana in v skladu z elaboratom,

– redno, vsaj enkrat dnevno pregledati zaporo ceste in 
jo po potrebi uskladiti z elaboratom ter ugotovitve vpisati v 
dnevnik o izvedbi del,
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– v primeru ugotovitev o nepravilnosti izvedbe zapore 
dopolniti elaborat ter po potrebi pridobiti dopolnilno dovoljenje 
o zapori ceste (tudi na podlagi ugotovitev oziroma zahteve 
inšpekcijskega organ za ceste ali upravljavca ceste),

– odstraniti začasno prometno signalizacijo šele po komi-
sijskem pregledu izvedenih del, kadar gre za prekope ali druge 
fizične posege v cesto,

– obvestiti inšpekcijski organ za ceste tudi o odstranitvi 
zapore.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potreb-
no zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve 
na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja in 
začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in 
potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne 
ureditve ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja 
v 41. in 42. členu.

(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec 
rednega vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občin-
ske ceste izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, 
ali v predpisanem roku na predpisan način ne obvesti policije, 
občinskega redarstva in pristojnega inšpekcijskega organa za 
ceste o izvedbi zapore v 41. in 42. členu, odgovorna oseba 
izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 eurov.

44. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Informacijsko-komunikacijski in drugi kabelski vodi, 
električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, to-
plovodi ter druge podobne naprave (v nadaljevanju: vodi in 
naprave), se morajo v čim večji meri projektirati zunaj cestišča 
in se smejo napeljevati, polagati oziroma postavljati v območju 
javnih površin, v območju občinske ceste in njenega varoval-
nega pasu le pod pogoji in na način, ki je določen v soglasju 
pristojnega organa oziroma sklenjeni pogodbi o služnosti.

(2) Pristojni organ in vzdrževalec javnih prometnih povr-
šin, lahko zahtevata od upravljavca vodov in naprav iz prej-
šnjega odstavka tega člena, da jih preuredi ali prestavi, kadar 
je to potrebno zaradi gradnje, obnavljanja ali rekonstrukcije 
občinske ceste, trga ali druge javne površine ali izvedbe ukre-
pov za zavarovanje te ceste, trga ali javne površine ter rabe ali 
prometa na teh površinah.

(3) Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav 
krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz 
soglasja oziroma služnostne pogodbe za njihovo napeljavo 
oziroma postavitev.

(4) Pristojni organ in vzdrževalec javnih prometnih površin 
lahko odklonita izdajo soglasja oziroma sklenitev služnostne 
pogodbe iz prvega odstavka tega člena, če bi posamezni vodi 
in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno 
oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali njeno morebitno 
rekonstrukcijo.

(5) Pristojni organ in vzdrževalec javnih prometnih površin 
lahko odklonita izdajo soglasja oziroma sklenitev služnostne 
pogodbe iz prvega odstavka tega člena, če predlagatelj za 
izdajo soglasja ni upošteval vseh zahtev ter pogojev oziroma 
ni izvedel vseh obveznosti iz soglasij ali služnostnih pogodb, ki 
so mu bila v preteklosti izdana ob sklepanju služnostnih pogodb 
(ni ustrezno saniral prekopov ipd.).

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki po-
sega v območje ceste in njenega varovalnega pasu brez so-
glasja pristojnega organa oziroma brez sklenjene služnostne 
pogodbe.

(7) Z globo 6.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost, ki posega v območje ceste in njenega varovalnega 

pasu brez soglasja pristojnega organa oziroma brez sklenjene 
služnostne pogodbe, njihova odgovorna oseba pa z globo 
2.000 eurov.

45. člen
(dela na in ob občinski cesti)

(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski 
javni infrastrukturi, kot so prekopavanje, podkopavanje in druga 
dela na in ob občinski cesti (kot npr. urejanje odvodnjavanja, 
urejanje obcestnega parkirišča, drugačnega hišnega dovoza, 
deponije, zasaditve, zazelenitve, podiranje dreves ...), se lahko 
opravljajo pod pogoji in na način, določenimi za poseg v občin-
sko cesto, v skladu z izdanim soglasjem pristojnega organa. 
Delo na občinski cesti lahko izvaja samo pooblaščena pravna 
oseba usposobljena in registrirana za izvajanje del na občin-
skih cestah v cestogradnji. Gradbena dela se morajo izvajati 
pod nadzorom usposobljenega in registriranega nadzornega 
organa na stroške investitorja.

(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka 
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in 
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda 
in je to mogoče odpraviti najkasneje v 48 urah od začetka 
izvajanja del, sicer mora upravljavec gospodarske javne infra-
strukture ali po pooblastilu izvajalec del pridobiti dovoljenje za 
zaporo ceste pri pristojnem organu.

(4) Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti 
neposredno nevarnost in o tem še isti dan po elektronski poti 
obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(5) Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje od-
praviti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o 
končanih delih še isti dan po elektronski poti obvestiti izvajalca 
rednega vzdrževanja ceste, policijo, pristojni inšpekcijski organ 
za ceste in v primeru poteka ceste skozi naselje tudi pristojno 
občinsko redarstvo ter javnost na krajevno običajen način.

(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje posameznik, ki opra-
vlja dela v območju ceste in njenega varovalnega pasu brez 
soglasja pristojnega organa oziroma brez sklenjene služnostne 
pogodbe ali če ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 6.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost, ki opravlja dela v območju ceste in njenega varovalnega 
pasu brez soglasja pristojnega organa oziroma brez sklenjene 
služnostne pogodbe, njihova odgovorna oseba pa z globo 
2.000 eurov ali če ravna v nasprotju s petim odstavkom tega 
člena.

(8) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki sa-
mostojno opravlja dejavnost, ki ne obvesti pristojnega organa, 
policije, inšpekcijskega organa za ceste ali izvajalca rednega 
vzdrževanja cest skladno s tretjim, četrtim ali petim odstavkom 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 eurov.

46. člen
(pogoji za izdajo soglasja k posegom na občinskih cestah  

in strokovni nadzor)
(1) V dovoljenju ali soglasju se določi način posegov na 

občinskih cestah in pogoji za izvajanje le-teh, rok za dokonča-
nje del, nadzor nad njihovim izvajanjem del ter obseg, pogoji, 
vrsta in način sanacije poškodb po izvedbi teh del, kar je lahko 
priloga k soglasju. Podlaga za izdajo soglasja je veljavna 
tehnična specifikacija za javne ceste, ki ureja področje var-
stva cest in izvajanje prekopov na voznih površinah, standardi 
vzdrževanja cest ter predpisi o projektiranju in gradnji cest, ki 
določajo način odstranjevanja asfalta, zasipa, obnove vrhnje 
površine cestišča in drugo.

(2) Za strokovni nadzor za posege na občinskih cestah 
lahko pristojni organ poleg izvajalca rednega vzdrževanja cest 



Uradni list Republike Slovenije Št. 189 / 3. 12. 2021 / Stran 11547 

določi tudi poslovni subjekt, ki ima licenco inženirske zbornice 
za to področje.

(3) Če predlagatelj, tudi po pisnem opominu, ne izpolni 
kakršne koli obveznosti iz soglasja, potrebna dela opravi na 
njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.

(4) Veljavnost izdanega soglasja je dve leti od dneva 
izdaje.

(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena ali s 
soglasjem izdanim v skladu z 49. členom tega odloka.

(6) Z globo 6.000 eurov se kaznuje za prekršek prav-
na oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s pr-
vim odstavkom tega člena ali s soglasjem izdanim skladno z 
49. členom tega odloka, njihova odgovorna oseba pa z globo 
2.000 eurov.

VIII. Drugi ukrepi za varstvo cest

47. člen
(preglednost ob občinski cesti)

(1) Da bi bil zagotovljen nemoten in varen promet, je v 
bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali žele-
zniško progo (preglednostni prostor) ali na notranjih straneh 
cestnih krivin (pregledna berma) prepovedano saditi drevje, 
visoke poljske kulture, grmičevja (vegetacije), postavljati rekla-
mne, obvestilne ali druga objekte, naprave oziroma predmete, 
ki niso namenjeni zagotavljanju prometne varnosti ali storiti kar-
koli drugega, kar bi zmanjševalo in oviralo preglednost ceste, 
križišča, priključka ali železniške proge (preglednostni prostor 
ali pregledno polje). Pregledno polje ob križišču v naselju 
praviloma obsega območje, ki sega najmanj 100 metrov pred 
križiščem ali najmanj 50 metrov za kanaliziranim križiščem), 
zunaj naselja obsega območje, ki sega najmanj 140 metrov 
pred križiščem ali najmanj 70 metrov za križiščem in sta zunaj 
varovalnega pasu za postavljanje prometne signalizacije, ki 
znaša 5 metrov od roba vozišča oziroma dva metra od roba 
pločnika ali kolesarske steze, postavitev teh objektov oziroma 
predmetov pa ne zmanjšuje opaznosti prometne signalizacije. 
Višina ograj, škarp ter drugih objektov, naprav oziroma pred-
metov znotraj območja preglednega polja ob vseh lokalnih 
cestah, javnih poteh ter nekategoriziranih cestah v občini sme 
biti največ 1 m nad nivojem vozišča, zasaditev vegetacije pa 
največ 0,75 m nad nivojem vozišča.

(2) Soglasje iz prejšnjega člena se izda, razen v primeru 
zasaditev vegetacije, če s predlaganim posegom v varoval-
nem pasu ni prizadeta varnost cestnega prometa, zlasti zaradi 
preglednosti.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora oviro (vege-
tacijo, objekte, predmete ali naprave in podobno) v preglednem 
polju na zahtevo občinskega inšpektorja, odstraniti.

(4) Postavitev obcestnih prometnih ogledal je dovoljena v 
skrajnem primeru, če kljub pravilno postavljenim oziroma ure-
jenim obcestnim ograjam ali živim mejam po prvem odstavku 
tega člena ni mogoče zagotoviti preglednosti in vključevanja 
cestnega prometa na prednostno cesto na drug način. Plačnik 
postavitve in vzdrževanja obcestnih ogledal so zainteresirani 
pobudniki za posamezne priključke.

(5) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik 
oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

48. člen
(urejenost sosednjih zemljišč ob cesti)

(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč in nepremičnin, 
ki mejijo na občinske ceste ali druge javne površine, so dolžni 
svoja zemljišča in nepremičnine urejati in vzdrževati v skladu 
z ureditvijo, predpisano v prostorskih aktih oziroma jih horti-
kulturno urejati in vzdrževati tako, da se drevje, grmovnice ali 
žive meje ne razraščajo na občinske ceste ali na dele cest ali 

na druge javne površine ter da njihove nepremičnine zaradi 
dotrajanosti ne ogrožajo občinskih cest in prometa na njih.

(2) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek lastnik 
oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

IZDAJANJE SOGLASIJ

49. člen
(postopek za izdajo soglasij)

(1) Vlogi za izdajo soglasja iz 44. in 45. člena mora predla-
gatelj za soglasje, če z zakonom ni določeno drugače, priložiti:

– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen gra-
fični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe ceste ali 
druge javne površine;

– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne 
ceste oziroma druge javne površine povrnil v prejšnje stanje 
do določenega roka ter da bo prekopano javno cesto v prime-
ru posedanja vzdrževal na svoje stroške še najmanj 5 let po 
zaključku izvedenih del (odgovornost za solidnost gradnje).

(2) V izdanem soglasju na podlagi vloge iz prejšnjega 
odstavka pristojni organ predpiše zlasti rok dokončanja del na 
javni površini, delno ali popolno zaporo javne ceste za promet 
pešcev ali vozil na motorni pogon in obvozne smeri ter nadzor 
nad vzpostavitvijo ceste oziroma druge javne površine v prej-
šnje stanje.

(3) V soglasju pristojni organ lahko ob upoštevanju vseh 
okoliščin primera, določi:

– da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v noč-
nem času oziroma zunaj prometnih konic;

– da bo namesto upoštevanja izjave iz druge alineje 
prvega odstavka pristojni organ, vendar na stroške predlaga-
telja poskrbel za povrnitev javne ceste oziroma druge javne 
površine v prejšnje stanje v skladu s pogoji podanimi s strani 
izvajalca rednega vzdrževanja cest in pogoji podanimi v so-
glasju upravljavca;

– da mora biti izvajalec asfalterskih del na podlagi labo-
ratorijskih preizkušanj, terenskih meritev in spremljave vgraje-
vanja asfaltnih zmesi od pooblaščene organizacije usposobljen 
za vgrajevanje asfaltnih zmesi (da ima certificirano storitev), da 
mora upravljavec komunalne infrastrukture, ki ni v lasti MOK, 
vsa dela končati do pričetka zimske službe, vključno s povrni-
tvijo javne površine ali občinske ceste v prvotno stanje;

– da mora predlagatelj po povrnitvi v prejšnje stanje prido-
biti strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki ga posebej 
določi pristojni organ;

– da nadzor nad izvajanjem del vodi predstavnik vzdrže-
valca javnih prometnih površin, ki tudi zapisniško na podlagi 
kvalitetnega pregleda prevzame izvedena dela. Datum prevze-
ma objekta šteje kot datum pričetka garancijske dobe;

– da se poda garancija na izvedena dela oziroma za 
solidnost gradnje 5 let.

(4) Za večje posege v javne ceste in druge javne površine, 
predvsem za večja vzdolžna prekopavanja cest, lahko pristojni 
organ s soglasjem zahteva:

– preplastitev celotne širine vozišča ali celotnega voznega 
pasu glede na širino vozišča v skladu s tehničnimi specifikaci-
jami in tehničnimi normativi;

– da se prečni prekopi izvajajo v skladu s tehničnimi spe-
cifikacijami in tehničnimi normativi;

– da se pločniki in kolesarske steze pri vzdolžnih posegih 
asfaltirajo v celotni širini v skladu s tehničnimi specifikacijami 
in tehničnimi normativi.

(5) Pred izdajo soglasja lahko pristojni organ kot jamstvo 
za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin primera 
zahteva garancijo banke ali drug ustrezni finančni instrument 
zavarovanja.

(6) Da se preprečijo škodljivi vplivi prepogostih posegov 
v občinske ceste in druge javne površine, lahko pristojni organ 
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zavrne izdajo soglasja, če se poseg načrtuje prej kot 5 let po 
zadnjem posegu.

(7) V upravnih zadevah iz tega odloka odloča, razen ko 
je to z javnim pooblastilom preneseno na izvajalca rednega 
vzdrževanja, na prvi stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, 
soglasje) pristojni organ, na drugi stopnji pa župan, če ni v 
zakonu določeno drugače.

NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

50. člen
(opravljanje nadzorstva)

(1) Izvajanje tega odloka in določb predpisov o javnih ce-
stah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira 
občinski inšpekcijski organ za ceste in občinsko redarstvo.

(2) Občinski inšpekcijski organ za ceste je prekrškovni 
organ za vse prekrške iz tega odloka.

(3) Občinsko redarstvo je prekrškovni organ iz drugega 
odstavka 28. člena.

(4) Zaradi upravljanja, spremljanja prometnih razmer, 
nadzora nad prometno opremo, izboljšanja pretočnosti prome-
ta, prometne varnosti in nadzora nad spoštovanjem prometnih 
predpisov, so ceste ter druge javne površine na območju MOK 
lahko opremljene z nadzornimi sistemi (sistem za video nadzor, 
za ugotavljanje prekoračitve hitrosti, za ugotavljanje prevoza 
rdeče luči in podobno). Z nadzornim sistemom zbrani podatki 
so last MOK, s katerimi se razpolaga skladno z določili zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(5) Za potrebe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko 
občina ustanovi center za upravljanje prometa pri izvajalcu 
vzdrževanja cest, njegovo delovanje usmerja in nadzoruje pri-
stojni organ.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških  

ter postopki za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred 

uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom 

uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, 
razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.

(3) Če so bili projektni pogoji izdani pred uveljavitvijo tega 
odloka, se postopki za izdajo soglasja končajo po dosedanjih 
predpisih.

52. člen
(odstranitev neprometnih znakov in objektov za obveščanje 

ali oglaševanje)
(1) Neprometni znaki in objekti za obveščanje ali oglaše-

vanje, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovolje-
nja iz drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list 
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo prilagoditi določbam 
40. člena tega odloka ter določbam predpisa o prometni signa-
lizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v enem 
letu po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki in objekti za obveščanje ali ogla-
ševanje, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 
106. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 
in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v 
dovoljenju, se odstranijo.

53. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o 
občinskih cestah na območju Mestne občine Kranj (Uradni list 

RS, št. 20/06, 70/07 in 82/12), razen v obsegu, kot to določa 
52. člen tega odloka.

54. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-3/2020-2-402101
Kranj, dne 24. novembra 2021

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

3752. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Lokalna energetska agencija 
Gorenjske (LEAG)

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), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 22. člena Statuta Mestne občine 
Kranj uradno prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 165/21 
– UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. seji dne 
24. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske 
(LEAG)

1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovi-

tvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske 
(LEAG) (Uradni list RS, št. 27/09, 37/10, 50/13, 8/15, v nada-
ljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se glasi:

»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 1 predstavnik zaposlenih LEAG,
– 2 predstavnika gorenjskih občin,
– 1 predstavnik ministrstva, pristojnega za področje ener-

gije ali dodatni predstavnik gospodarskih družb iz področja 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na Go-
renjskem,

– 1 predstavnik gospodarskih družb, ki deluje na podro-
čju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na 
Gorenjskem.«

2. člen
Besedilo 12. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika ustanovitelja, ki je predsednik sveta za-

voda, imenuje Mestni svet Mestne občine Kranj na predlog 
župana po predhodnem javnem pozivu. Drugega predstavnika 
ustanovitelja imenuje župan izmed javnih uslužbencev Mestne 
uprave Mestne občine Kranj.

Predstavnika zaposlenih LEAG izberejo zaposleni za-
voda po postopku in na način, kot je to določeno s statutom 
zavoda.

Dva predstavnika gorenjskih občin sta izbrana po postop-
ku in na način, kot je to določeno s statutom zavoda.

Predstavnika ministrstva, pristojnega za področje ener-
getike, imenuje ministrstvo. V primeru, da ministrstvo v roku 
30 dni od poziva svojega predstavnika ne imenuje, zavod pozo-
ve župana, da imenuje dodatnega predstavnika gospodarskih 
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družb iz področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije na Gorenjskem po predhodnem javnem pozivu.

Predstavnika gospodarskih družb iz področja učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije na Gorenjskem po 
predhodnem javnem pozivu imenuje župan.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Postopek javnega poziva iz prvega in petega odstavka 

tega člena določa statut zavoda.«

3. člen
Splošne akte zavoda se z določbami tega odloka uskladi 

v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 360-10/2019-4-402201
Kranj, dne 24. novembra 2021

Župan 
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

KRANJSKA GORA

3753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o določitvi javnih parkirnih površin 
in plačilu parkirnine

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Kranjska 
Gora (Uradni list RS, št. 31/17) in 3. člena Odloka o ureditvi 
mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 22/2013) je Občinski svet Občine Kranjska 
Gora na 18. redni seji dne 10. 11. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o določitvi javnih parkirnih površin  
in plačilu parkirnine

1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen pravilnika in se glasi:
»Parkirišča, na katerih se plačuje parkirnina, višina par-

kirnine ter način plačevanja:

# PARKIRNO MESTO Št. PARCELE K.O. Št. PARK. 
MEST PARKIRNI REŽIM

MOJSTRANA 258

1 Topolino 365 2171 40 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačno, vsaka 
nadaljnja ura 1,20 EUR.

2 Parkirišče drsališče 1861/2, 1855/1 2171 40
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevna tarifa 
8,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Dovoljeno  
za avtodome 7:00–22:00, dnevna tarifa 10,00 EUR.

3 Parkirišče KS Dovje 
Mojstrana 1806/6 2171 15 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno  

z abonmaji A, B, D.

4 Parkirišče Veliki breg 1375/98 2171 5 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno  
z abonmaji A.

5 Parkirišče OŠ Mojstrana 1309/1, 1324/1 2171 33 Urnik parkirišča 0:00–24:00. 1. 7.–31. 8., ura 1,20 EUR. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.

6 Parkirišča Vrtec Mojstrana 1309/1 2171 18
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 15 min brezplačno s 
parkirno uro, ura 1,20 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B  
in D, 1. 7.–31. 8. tudi C.

7 Parkirišče Vrt viharnik 1342 2171 21 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevna tarifa 
10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.

8 Slovenski Planinski muzej 1347/1 2171 21 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. 

9 Parkirišče Fabrka 1375/152 2171 20
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 
5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C. Dovoljeno  
za avtodome 7:00–20:00 dnevna tarifa 10,00 EUR.

10 Parkirišče Sonček

1024/15, 
1024/16, 
2073/28, 

2073/7, 1031/14

2171 45
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 
5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Dovoljeno  
za avtodome 7:00–22:00 dnevna tarifa 10,00 EUR.

DOVJE 90

10 Parkirišče pri cerkvi 789/6, 788/2 2171 60

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih 
slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR.
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10.  
in 1. 11. brezplačno.

10a – vzdolž cestišča 789/8 2171 14

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih 
slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR.
Dovoljeno z abonmaji A, B, D. Parkiranje je 31. 10. in 1. 11. 
brezplačno.

11 Parkirišče ob pokopališču 1996/3 2171 12

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih 
slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR.
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10.  
in 1. 11. brezplačno.
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12 Parkirišče Pr`Katr 2010/21, 
2010/20 2171 4 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 2,00 EUR. Dovoljeno  

z abonmaji A.
KRANJSKA GORA 922

13 Parkirišče pri pokopališču 287/2, 254/2, 
288, 891/7 2169 50

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih 
slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR.
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10.  
in 1. 11. brezplačno.

14 Parkirišče za Policijo 1184, 1186 2169 350
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno 
parkiranje 10,00 EUR, avtodom 12,00 EUR za 24 ur. 
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.

15 Parkirišča ob Borovški 
cesti 834/10 2169 25

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka 
nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno s parkirno uro do 2 uri  
z abonmaji A, B, D.

16 Parkirišče avtobusna 
postaja 458/7 2169 10 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dnevna tarifa 

10,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji D.

17 Parkirišče Občina 1 13/14 2169 73

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka 
nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno parkiranje do 5 ur  
s parkirnim listkom, dovoljeno s parkirno uro do 5 ur  
z abonmaji A, B, D; 7 PM pred občino, modra cona,  
s parkirno uro do 30 min.

18 Parkirišče Občina 2 
(Kotnik) 21 2169 21

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka 
nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno parkiranje do 5 ur  
s parkirnim listkom, ni dovoljeno z abonmaji.

19 Parkirišče Dvorana 
Vitranc 13/12, 14/17 2169 45 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka 

nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.

20 Parkirišče ob vrtcu 470/1 2169 19
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 15 min brezplačno  
s parkirno uro za potrebe vrtca. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno  
z abonmaji A, B, D.

21 Parkirišče zdravstveni 
dom

485/9, 485/1, 
485/10 2169 47

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Do 1 ura brezplačna  
s parkirnim listkom, vsaka nadaljnja 1,20 EUR. Dovoljeno  
z abonmaji A, B, D.

22 Parkirišče Prisank 131/10, 141/23 2169 35
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka 
nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, D; 
abonma C dovoljeno med 20:00 in 8:00.

23 Parkirišče Pišnica 
(nasproti Leka) 885/243 2169 50

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevna tarifa 
5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Dovoljeno  
za avtodome 7:00–22:00, cena 10,00 EUR na dan.

24 Parkirišče Jasna 887/9 2169 120
Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, vsaka 
nadaljnja ura 2,00 EUR. Dovoljeno do 2 uri z abonmaji A, 
B, C s parkirno uro.

25 Parkirišče Dom Viharnik 397/13 2169 37 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR. Dovoljeno  
z abonmaji A, B, D.

26 Parkirišče Žičnica 891/50, 1188, 
1186 2169 40

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR, dnevno 
parkiranje 10,00 EUR. Avtodomi 12,00 EUR za 24 ur,  
bus 20,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. 

PODKOREN 45

27 Parkirišče ob pokopališču 795/1, 31/1 2168 32

Urnik parkirišča 0:00–24:00. Brezplačno v času pogrebnih 
slovesnosti z dovolilnico. Ura 1,20 EUR.
Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D. Parkiranje je 31. 10.  
in 1. 11. brezplačno.

28 Parkirišče na trgu 783/5, 783/3 2168 13 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno  
z abonmaji A, B, C, D.

RATEČE 143

29 Parkirišče Ledine 1450/46, 
1422/4, 1450/45 2167 80 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno 

parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C.

30 Parkirišče na trgu 1403/22, 
1403/23 2167 13 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 1,20 EUR. Dovoljeno  

z abonmaji A, B, C, D.

31 Parkirišča pri meji 1431/2 2167 50 Urnik parkirišča 0:00–24:00. Ura 0,80 EUR, dnevno 
parkiranje 5,00 EUR. Dovoljeno z abonmaji A, B, C, D.

SKUPAJ  
parkirnih mest 1458
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Cenik abonmajev:
Abonma A – cena 30,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Oseba, ki oddaja vlogo za abonma, ima prijavljeno 

stalno prebivališče v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko 

oznako vozila, ki je registrirano na ime vlagatelja.
– Vlagatelj ob izpolnjevanju pogojev iz prvega in drugega 

odstavka lahko pridobi več abonmajev, vendar ne več kot tri.
– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B1 – cena 250,00 EUR
Letni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega 

stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko 

oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma B samo za eno 
vozilo registrirano na njegovo ime.

– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.
Abonma B2 – cena 150,00 EUR
Polletni abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega 

stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora.
– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko 

oznako vozila, Vlagatelj lahko pridobi abonma B samo za eno 
vozilo registrirano na njegovo ime.

– Abonma velja 6 mesecev od dneva nakupa.
Abonma C1 – 3-dnevni, 15,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C2 – 5-dnevni, 20,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma C3 – 10-dnevni, 25,00 EUR
Turistični abonma. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem.
Abonma D – cena 50,00 EUR
Letni abonma zaposleni. Pogoji:
– Abonma je namenjen vsem, ki nimajo prijavljenega 

stalnega prebivališča v Občini Kranjska Gora, vendar v občini 
opravljajo delo.

– Vlagatelj mora ob oddaji vloge predložiti registrsko 
oznako vozila. Vlagatelj lahko pridobi abonma D samo za eno 
vozilo registrirano na njegovo ime.

– Abonma velja 12 mesecev od dneva nakupa.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2019-2
Kranjska Gora, dne 26. oktobra 2021

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat

KRŠKO

3754. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve 
leta 2022 za odpravo posledic naravnih nesreč 
na občinski infrastrukturi

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni 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), 49. 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) 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

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2022 

za odpravo posledic naravnih nesreč  
na občinski infrastrukturi

1. člen
S tem odlokom Občina Krško proračunsko rezervo v letu 

2022 namenja za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju 
posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi.

2. člen
Sredstva proračunske rezerve so na dan 31. 12. 2020 

znašala 303.280,42 EUR.
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2021 je 

predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % 
prihodkov proračuna, to je 348.403,58 EUR.

V sprejetem osnutku proračuna za leto 2022 je predvide-
no, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % prihodkov, 
to je 342.068 EUR.

Trenutno so nerealizirani projekti iz predhodnih odlokov v 
znesku 215.000 EUR.

Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za odpravo 
posledic naravnih nesreč s tem odlokom je 778.752 EUR.

Obveznosti v breme sredstev rezerve se lahko prevzame-
jo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v 
proračunski rezervni sklad.

3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, 

ki ga je pripravila občinska uprava Občine Krško, razporedijo 
za: sanacijo usadov na JP 691631 v Mrčnih Selih, sanacijo 
nestabilnega odseka ceste na Bohor na LC 191 021 in za 
rekonstrukcijo nestabilnega cestišča in terena na JP 323 692 
v Spodnji Libni.

Aktivnost (EUR)

1 Sanacija usadov na JP 691631 v Mrčnih 
Selih v skupni dolžini 120 metrov

183.000

2 Nestabilni odsek ceste na Bohor  
LC 191021 v skupni dolžni 212 metrov

248.000

3 Rekonstrukcija nestabilnega cestišča  
in terena na JP 323692 v Spodnji Libni

345.000

SKUPAJ 776.000

4. člen
Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene 

v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave po-
sledic neurja, prerazporeja med opisanimi aktivnostmi, vendar 
te prerazporeditve ne smejo presegati 20 % skupnega obsega 
sredstev, določenega v tem odloku.

5. člen
O realizaciji porabe sredstev proračunske rezerve se pri-

pravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu.
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6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-41/2021-O602
Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

3755. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
za območje EUP LES 041 (občina Krško)

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. čle-
na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 
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) in 16. člena Statuta Občine Krško (Ura-
dni 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

S K L E P
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje 
od prostorskih izvedbenih pogojev za območje 

EUP LES 041 (občina Krško)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša 

na zemljišče, ki zajema stavbni del zemljišča s parc. št. 789/2, 
parc. št. 789/8 in parc. št. 789/16, vse k.o. Leskovec, s katero 
se dopusti vzpostavitev dveh gradbenih parcel z ureditvijo 
dostopne ceste iz severne smeri.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2476.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

dopusti individualno odstopanje od podrobnih prostorskih iz-
vedbenih pogojev (PPIP), določenih v grafični prilogi Urbani-
stičnega načrta »Elementi urbanističnega in arhitekturnega 
oblikovanja območij in objektov«, ki je sestavni del Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu občine Krško (Uradni list RS, 
št. 61/15, 40/17 – obv. razl. in 61/19; v nadaljevanju OPN 
Krško).

3. člen
Predlog individualnega odstopanja od prostorskih izved-

benih pogojev se nanaša na prostorske izvedbene pogoje gle-
de parcelacije. Fizične lastnosti zemljišča (višinska razlika ter 
utesnjenost lokacije) in raba sosednjih zemljišč (pozidanost 
sosednjih zemljišč in zgrajeno avtobusno postajališče, čez 
katerega je po UN predviden dostop do parcel) ne omogoča-
jo vzpostavitve treh gradbenih parcel, temveč zgolj dveh, ki 
pa sta še vedno skladni z vzorcem parcelacije na sosednjih 
zemljiščih.

Za izvedbo investicijske namere je predlagano indi-
vidualno odstopanje od veljavnih prostorskih izvedbenih 
pogojev tako, tako da se v 4. točki 182. člena odloka o OPN 
Krško določi odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
za LES 041, ki se glasi:

LES 041 Na območju lokacijske preveritve, ki zajema 
zemljišča s parcelnimi številkami 789/2, 789/8 
in 789/16, vse k.o. Leskovec, je dopustna 
vzpostavitev dveh gradbenih parcel z ureditvijo 
dostopne ceste iz severne smeri. Odstopanje 
od parcelacije, določene v grafični prilogi 
Urbanističnega načrta »Elementi urbanističnega 
in arhitekturnega oblikovanja območij  
in objektov« je dopustno pod pogojem,  
da se do sosednjega zemljišča s parcelno 
številko 790/1, k.o. Leskovec zagotovi dostop.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3503-6/2021-O509
Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

3756. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Krško v letu 2022

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), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list 
RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) in 
17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča v občini Krško (Uradni list RS, št. 76/19 in 162/21) je Ob-
činski svet Občine Krško, na 27. seji, dne 18. 11. 2021, sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju občine Krško v letu 2022

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča:
– za nezazidano stavbno zemljišče na območju zazidal-

nega načrta Videm – Polšca (območje A), za leto 2022 znaša 
0,00289 EUR/m2/mesec,

– za preostala območja občine Krško, ki niso vključena v prvo 
alineo tega člena, za leto 2022 znaša 0,00162 EUR/m2/mesec.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 422-2/2021-O505
Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

3757. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
št. 9 / 2021

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
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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) in 16. 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

S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra  

št. 9 / 2021

I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na 

nepremičninah:
– parc. št. 370/1, parc. št. 362/2, parc. št. 351/2, 

parc. št. 415/2, parc. št. 416/3, parc. št. 419/6, parc. št. 412/6, 
parc. št. 412/3, parc. št. 411/3, parc. št. 409/3 in parc. št. 408/5, 
k.o. 1314 – Sremič.

II.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

3758. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra št. 1 / 2021

Na podlagi 29. in 51. 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), 247. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. 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

S K L E P
o odvzemu statusa grajenega javnega dobra  

št. 1 / 2021

I.
Odvzame se status grajenega javnega dobra na nepre-

mičninah:
– parc. št. 568/2, parc. št. 276/3, parc. št. 279/2, 

parc. št. 569/4, parc. št. 569/6, parc. št. 570/5, parc. št. 573/4, 
parc. št. 573/6, parc. št. 574/2, parc. št. 3345/2 in parc. št. 3347/4, 
vse k.o. 1329 – Veliki Podlog,
vpisanih v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti Občine 
Krško.

II.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-192/2021-O506
Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

3759. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 6 / 2021

Na podlagi 29. in 51. 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) in 16. 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

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra št. 6 / 2021

I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 4509/2, k.o. 1326 – Raka,
– parc. št. 1226/12, k.o. 1328 – Smednik,
– parc. št. 3324/1 in parc. št. 3324/2, k.o. 1324 – Ravno.

II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Krško.

III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

LITIJA

3760. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Občini Litija

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 37. člena Za-
kona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 
RS, št. 51/06 – UPB, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Zakona 
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 
83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO), 6. člena Zakona o gasilstvu 
(Uradni list RS, št. 113/05 – UPB, 23/19 in 189/20 – ZFRO), 27. in 
28. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), določil Uredbe o organi-
ziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter 7. in 
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Ob-
činski svet Občine Litija na 20. redni seji dne 22. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

v Občini Litija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, 

premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in 
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drugimi nesrečami na območju Občine Litija (v nadaljevanju: 
občina).

S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji sistema 
organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Republiki Sloveniji za območje občine natanč-
neje določa:

– odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti 
naravnih in drugih nesreč,

– preprečevanje naravnih nesreč,
– obveščanje, opazovanje in alarmiranje o pretečih 

nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in 
pomoč,

– izobraževanje in usposabljanje za zaščito in reše-
vanje,

– organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdr-
ževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in 
pomoč,

– samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v 
nadaljevanju osebna in vzajemna zaščita),

– aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in 
pomoč,

– odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– reševanje in pomoč,
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do 

zagotovitve osnovnih pogojev za življenje,
– ocenjevanje škode, ki jo povzročajo naravne in druge 

nesreče,
– druge naloge v skladu z zakonodajo.

2. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organi-

zira kot del enotnega in celovitega sistema zaščite, reševa-
nja in pomoči v Republiki Sloveniji in zajema programiranje, 
organiziranje, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor 
ukrepov ter dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v izrednem in 
vojnem stanju.

II. DOLŽNOSTI IN PRAVICE OBČANOV

3. člen
Občani, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, so dolžni so-

delovati v zaščiti in reševanju v občini, dajati materialna 
sredstva za potrebe izvajanja zaščite in reševanja ter se 
usposabljati za osebno in vzajemno zaščito ter izvajanje 
predpisanih zaščitnih ukrepov. Kdor sodeluje v zaščiti in 
reševanju mu pripadajo pravice in ima dolžnosti, ki izhajajo 
iz zakona.

4. člen
Pripadnik Civilne zaščite ali občan, ki prostovoljno 

opravlja naloge v zaščiti in reševanju, je lahko pozvan k 
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči s pozivom, 
preko medijev, preko telefona ali preko sredstev javnega 
alarmiranja.

Delodajalec je dolžan delavcu iz prvega odstavka tega 
člena omogočiti sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in 
reševanja in delavec zaradi sodelovanja v aktivnostih za-
ščite in reševanja ne sme biti materialno oškodovan zaradi 
sodelovanja v zaščiti in reševanju.

Določila prvega in drugega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo tudi za primer odsotnosti z dela zaradi 
usposabljanja in vaj. Delodajalec ima pravico do refundacije 
stroškov v skladu z zakonom.

5. člen
Materialno dolžnost občani in pravne osebe izvajajo z 

dajanjem materialnih sredstev za potrebe izvajanja nalog 
zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom.

III. PRISTOJNOSTI OBČINE

6. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami na svojem območju. V občinski pristojnosti je:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini 

v skladu s tem odlokom in zakoni,
– spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje 

prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe za-

ščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijskim 
komunikacijskim sistemom,

– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reše-

vanja,
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne 

zaščite,
– organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in 

pomoči na območju občine,
– določanje, organiziranje in opremljanje služb Civilne 

zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v 

primeru naravnih in drugih nesreč,
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za 

zaščito, reševanje in pomoč,
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševa-

nja in pomoči v skladu z veljavno zakonodajo.
Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami sodeluje z drugimi občinami ter lahko z 
njimi v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe 
za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

IV. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE

8. člen
Občinski svet občine na predlog župana sprejme program 

in načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne 
smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom.

Program in načrte izdela pristojni občinski organ oziroma 
druga oseba po pooblastilu pristojnega občinskega organa, ki 
pri delu upošteva aktualno oceno ogroženosti občine in jo po 
potrebi tudi dopolnjuje.

9. člen
Načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in 

drugih nesrečah ter v vojnem stanju mora temeljiti na ocenah 
ogroženosti in drugih strokovnih podlagah.

Oceno ogroženosti za območje občine izdela pristojni 
občinski organ oziroma druga oseba po pooblastilu pristojne-
ga občinskega organa. Na podlagi ocene ogroženosti izdela 
isti organ načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna 
področja nevarnosti.

10. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesre-

čah ter v vojnem stanju se načrtuje z načrti zaščite in reševanja.
Z načrti zaščite in reševanja se zagotavlja organizirano 

in usklajeno delovanje za preprečitev nesreč ali zmanjšanje 
njihovih posledic ter čim hitrejšo zagotovitev osnovnih pogojev 
za življenje ob nesreči.

11. člen
Župan lahko določi gospodarske družbe, zavode in druge 

organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja.
Nosilci načrtovanja morajo sprejete načrte zaščite in reše-

vanja predstaviti javnosti z objavo na krajevno običajen način.
Načrte zaščite in reševanja sprejme župan.
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12. člen
Načrte zaščite in reševanja je treba izpopolniti ob spre-

membi nevarnosti ali spremembi razpoložljivih sil in sredstev 
za zaščito, reševanje in pomoč. Pri tem se morajo upoštevati 
nova spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri ravnanju ob 
nesrečah.

V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

13. člen
Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za 
obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, 
klubi, gospodarske družbe in zavodi.

14. člen
Vsakdo je dolžan obvestiti Regijski center za obveščanje 

(tel. št. 112) policijo (tel. št. 113) ali najbližjo gasilsko enoto o 
nevarnosti naravne ali druge nesreče, ki jo opazi ali posredno 
izve zanjo.

VI. ZAŠČITNI UKREPI

15. člen
Na podlagi ocene ogroženosti se v občini načrtujejo in 

izvajajo ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požaru,
– zaščita in reševanje ob poplavah in drugih vremenskih 

ujmah,
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– evakuacija,
– sprejem in oskrbe ogroženega in prizadetega prebi-

valstva,
– prva medicinska pomoč,
– zaklanjanje,
– zaščita kulturne dediščine,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,
– asanacija.

16. člen
Ukrepi našteti v 15. členu obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogro-

ženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za 

izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– aktivnosti za odpravo posledic.

17. člen
Evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev se izvaja, 

če ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti njihove varnosti.
V primeru naravne ali druge nesreče župan odredi evaku-

acijo, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite občine 
ali vodja intervencije.

Način in postopek evakuacije se določi v odgovarjajočih 
načrtih.

18. člen
Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so 

zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in sredstev 
za preživetje ali se zaradi ogroženosti zadržujejo izven svojega 
prebivališča.

Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in upo-
rabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje eva-
kuirane in ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče 
zagotoviti na drug način.

19. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na 

območju občine, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo 
ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načr-
tovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje 
nesreč s kemikalijami, za zmanjševanje posledic nesreč za 
ljudi in okolje ter izdelati oceno ogroženosti z načrti za zaščito 
in reševanje.

Organi upravljanja organizacije, ki morajo izdelati načrte 
v skladu z uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reše-
vanja, morajo pristojnim občinskim organom dati podatke za 
izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja pred začetkom 
obratovanja organizacije oziroma obrata.

20. člen
Zaščita kulturne dediščine je organizirana po določilih 

veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov občine in 
ustreznega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. 
Pod kulturno dediščino spadajo stavbe in njihovi deli, napra-
ve, zemljišča, naselja ali njihovi posamezni deli, oblikovne in 
vegetacijske oblike narave, ki jih je ustvaril človek, kulturna in 
zgodovinska krajina, premični predmeti in njihove zbirke, ki 
imajo za državo kulturno vrednost.

21. člen
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v so-

delovanju z Agencijo RS za okolje, Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenije 
samostojno ali na predlog občine (glede na geografske, vre-
menske in druge razmere) ugotavlja in razglaša veliko oziroma 
zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja.

V obdobju razglasitve velike in zelo velike požarne ogro-
ženosti je kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja v 
naravnem okolju prepovedana. V času razglasitve velike in 
zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja mora občina 
organizirati požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o 
nevarnosti požarov.

VII. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

22. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsegata ukrepe prebival-

cev za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih 
nesreč za njihovo zdravje in življenje ter varnost njihovega 
premoženja.

Sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob 
naravnih in drugih nesrečah, ki jo morajo zagotoviti prebival-
ci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe in druge 
organizacije in državni organi, ureja predpis Vlade Republike 
Slovenije.

23. člen
V stanovanjskih hišah in v stanovanjskem okolju izvajajo 

ukrepe za zaščito in reševanje po načelu osebne in vzajemne 
zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab za Civil-
no zaščito ali vodja intervencije gasilske enote.

V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah 
izvajajo ukrepe zaščite in reševanja po načelu osebne in vza-
jemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo delovanje usmerja njihovo 
vodstvo in štab za Civilno zaščito.

Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite 
naslednje aktivnosti:

– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno 
zaščito,

– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča, 
zaklonilnike in druge prostore),

– se opremljajo z opremo za osebno zaščito.
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VIII. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO,  
REŠEVANJE IN POMOČ

1. Naloge in organizacija

24. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesre-

čah v občini obsega zlasti:
– prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč,
– pomoč ogroženemu in prizadetemu prebivalstvu,
– prvo veterinarsko pomoč,
– gašenje in reševanje ob požarih,
– reševanje iz ruševin,
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter 

ekoloških in drugih nesrečah na rekah,
– reševanje ob velikih nesrečah v prometu,
– reševanje na vodi in iz vode,
– iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesre-

čah,
– reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih ali drugih 

oblikah množičnega nasilja,
– reševanje v rudnikih,
– varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

25. člen
Naloge iz prejšnjega člena na območju občine izvajajo:
– enote, službe in drugi operativni sestavi društev in dru-

gih nevladnih organizacij,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– službe Civilne zaščite,
– policija in Slovenska vojska v skladu z zakonom.

26. člen
Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih 

operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči po-
veljniku civilne zaščite občine se organizira štab civilne zaščite 
občine.

V štabu CZ Občine Litija je deset članov.
Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite občine, v njegovi 

odsotnosti pa njegovi namestniki.
Štab civilne zaščite občine ima poleg poveljnika in treh 

namestnikov še šest članov, ki se imenujejo iz vrst strokov-
njakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, 
ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti 
zaščite in reševanja ter predstavniki policije.

Poveljnika, namestnika in člane štaba civilne zaščite v 
občini imenuje župan.

Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoč se v 
občini organizira enota za prvo pomoč in službe za podporo.

2. Aktiviranje

27. člen
O aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, re-

ševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči odloča poveljnik 
Civilne zaščite občine.

3. Vodenje

28. člen
Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih 

sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot 
enoten sistem.

Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljnik Civilne 
zaščite občine in štab civilne zaščite občine oziroma vodje 
enot.

Vodenje temelji na obveznem izvrševanju odločitev orga-
nov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč.

Nihče ni dolžan in ne sme izvršiti odločitve, če je očitno, 
da bi s tem storil kaznivo dejanje ali kršil mednarodno huma-
nitarno pravo.

29. člen
Enote, službe in druge operativne sestave društev ter 

drugih nevladnih organizacij oziroma gospodarskih družb, za-
vodov in drugih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju 
in pomoči, vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili 
stroke ter predpisi.

Če zaščito, reševanje in pomoč izvaja več enot, služb 
ali druge operativne sestave, oziroma če je aktivirana Civilna 
zaščita, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami 
poveljnika Civilne zaščite občine oziroma vodje intervencije.

30. člen
Naloge poveljnika Civilne zaščite občine so:
– preverjanje intervencijske pripravljenosti sil in sredstev 

za zaščito, reševanje in pomoč,
– vodenje in usmerjanje zaščite in reševanja ob naravnih 

in drugih nesrečah,
– skrb za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za 

zaščito, reševanje in pomoč,
– dajanje mnenj in predlogov v zvezi s pripravami in delo-

vanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenj in predlo-
gov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč,

– predlaganje članov štaba civilne zaščite v imenovanje,
– pripravljanje oziroma sodelovanje pri pripravi načrtov 

zaščite in reševanja,
– izdelava oziroma sodelovanje pri pripravi predloga ob-

činskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim 
programom,

– spremljanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter 
sprejem ali predlogi ukrepov za zaščito,

– vodenje in usmerjanje dejavnosti pri izvajanju zaščitnih 
ukrepov, reševanju in pomoči,

– javna predstavitev načrtov zaščite in reševanja.

4. Prostovoljna gasilska društva oziroma Gasilske enote 
in Gasilska zveza

31. člen
Javna služba za zaščito, reševanje in pomoč v občini je 

gasilska javna služba.

32. člen
Naloge gašenja in reševanja ob požarih ter reševanje ljudi 

izvajajo Gasilske enote (v nadaljnjem besedilu: GE) Prostovolj-
nih gasilskih društev (v nadaljnjem besedilu: PGD) in Gasilska 
zveza Litija (v nadaljevanju: gasilska zveza).

Gasilska zveza opravlja naloge na področju požarnega 
varstva, ki zajema vodenje in koordinacijo gasilske organi-
zacije, opravlja strokovne naloge na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.

Občina jim zagotavlja sredstva, skladno z lastnim načrtom 
varstva pred požarom in Uredbo o organiziranju, opremljanju 
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč. Medse-
bojne obveznosti so podrobno navedene v tripartitni pogodbi, 
ki zajema tudi sankcije za neprimerno opravljanje pogodbenih 
obveznosti.

33. člen
GE PGD in gasilska zveza pripravljajo predloge letnega 

programa varstva pred požarom, ki zajema:
– letni načrt dela,
– finančni načrt,
– nabava opreme in investicijska nabava gasilsko tehnič-

ne opreme ter druga vlaganja,
– investicijsko vzdrževanje gasilskih orodišč in gasilskih 

domov,
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– izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih operativnih 
gasilcev,

– zavarovanje prostovoljnih gasilcev.

34. člen
GE PGD in gasilska zveza lahko opravljajo svojo de-

javnost tudi izven območja občine (v sosednjih občinah) pod 
pogojem, da se občina, v kateri bodo GE PGD in gasilska 
zveza opravljali svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij 
po vnaprej sprejetem ceniku, katerega potrdi župan občine 
oziroma v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju.

35. člen
Pri zaščiti, reševanju in pomoči sodelujejo z gasilsko zve-

zo vsa Prostovoljna gasilska društva (članice zveze). GE PGD 
so na podlagi veljavnih Meril za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot, razvrščena po kategorijah in skladno s tem, pri-
lagojena kadrovska sestava in njihova tehnična opremljenost.

Minimalno zagotavljanje kadrovske usposobljenosti se 
zagotavlja na podlagi sprejetih navodil Upravnega odbora Ga-
silske zveze Slovenije.

Teritorialne GE PGD posameznih kategorij morajo glede 
na število gasilcev, gasilskih vozil in opreme izpolnjevati mini-
malne pogoje.

Obveščanje in alarmiranje posameznih društev izvajajo 
po sprejetem Načrtu alarmiranja GE PGD v občini: Regijski 
center za obveščaje (ReCO), gasilske organizacije in pristojne 
službe.

O medsebojnem sodelovanju vseh PGD z Gasilsko zvezo 
je sklenjena tripartitna pogodba kot je to določeno v 32. členu 
tega odloka.

36. člen
GE PGD, ki opravljajo gasilsko službo na območju občine, 

morajo zagotoviti izvoz (odhod) enote v času:
– osrednja gasilska enota IV. kategorije 5 minut,
– gasilske enote II. kategorije 10 minut,
– gasilske enote I. kategorije 15 minut.

37. člen
Dejavnost PGD in gasilske zveze se financira iz občin-

skega proračuna občine, kar se opredeli s tripartitno pogodbo, 
v kateri se opredelijo pravice in dolžnosti podpisnikov pogodb, 
kot tudi odgovornost na nespoštovanje določil te pogodbe in 
aneksom k pogodbi za tekoče leto.

38. člen
Nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe opravlja 

župan, ki ob ugotovitvi nepravilnosti določa roke za odpravo 
pomanjkljivosti, v hujših primerih pa pristojnosti gasilskega 
društva ustrezno omeji ali odvzame.

5. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije

39. člen
Za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, re-

ševanja in pomoči župan določi gospodarske družbe, zavode 
in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in 
sredstva.

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije do-
ločijo svojo organiziranost za opravljanje nalog iz prejšnjega 
odstavka, skrbijo za strokovno usposabljanje svojih delavcev 
ter izvajajo druge priprave za delovanje ob naravnih in drugih 
nesrečah. Z njimi mora skleniti občina pogodbe, v katerih se 
uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju 
občine ter način njihovega financiranja, predvsem tistega dela, 
ki presega njihovo redno dejavnost v skladu s 73. in 75. členom 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med te 
naloge spadajo:

– gradbeno-tehnično reševanje,
– reševanje ob ujmah, poplavah ter ekoloških nesrečah,

– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z 
nevarnimi snovmi,

– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem pri zača-
snem bivanju, prehrani, nujni oskrbi,

– pomoč pri iskanju pogrešanih oseb,
– prva veterinarska pomoč,
– logistična podpora,
– druge naloge po potrebi.

6. Društva in druge nevladne organizacije

40. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini 

se v okviru društev in drugih nevladnih organizacij po potrebi 
organizirajo naslednje enote:

– enota za vzpostavljanje zvez (radioamaterji),
– enota za iskanje pogrešanih oseb (klub vodnikov reše-

valnih psov),
– enota za reševanje iz vode (potapljači),
– krajevne organizacije Rdečega križa Slovenije in Ka-

ritas.
V posebnih primerih se za opravljanje nalog zaščite, 

reševanja in pomoči v občini vključujejo tudi lovske družine, ki 
imajo lovišča (lovske revirje) na območju občine.

Ta društva in druge nevladne organizacije, če jih za to 
določi župan, morajo izpolnjevati predpisane pogoje skladno 
z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih 
operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč.

41. člen
Podrobnosti o opravljanju nalog, financiranju, zavarovanju 

operativnih članov, sankcijah in drugih obojestranskih obvezno-
sti se določi z ustreznimi pogodbami.

IX. UPRAVLJANJE IN VODENJE

42. člen
Občinski svet občine v sistemu varstva zlasti:
– določa temeljne usmeritve za organizacijo in izvajanje 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– sprejme občinski program in letne načrte varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami,
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

43. člen
Župan občine:
– ureja sistem zaščite, reševanja in pomoči v skladu z 

zakonodajo,
– občinskemu svetu predlaga v sprejem občinski program 

in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje 

posledic naravnih in drugih nesreč,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posle-

dic naravnih in drugih nesreč,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju 

varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
– skrbi za izdelavo osnutkov programa in letnih načrtov 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti 
in načrtov zaščite in reševanja,

– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in 
obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,

– določa izvajalce javne gasilske službe,
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva 

občine upravnim organom in službam,
– sklepa o ustanovitvi in imenovanju organov vodenja 

Civilne zaščite,
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– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševa-
nja in pomoči,

– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje,

– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega 
sklada,

– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti siste-
ma varstva občine,

– opravlja nadzor nad izvajanjem nalog zaščite, reševanja 
in pomoči,

– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in po-

moči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika 
Civilne zaščite občine in štab Civilne zaščite.

Poveljnik Civilne zaščite občine je za svoje delo odgovo-
ren županu, regijskemu poveljniku Civilne zaščite pa za ure-
sničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nad-
rejeni poveljnik Civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.

44. člen
Poveljnik civilne zaščite občine ima pravico in dolžnost, 

da med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči prepove dostop 
nepooblaščenim osebam na kraj nesreče in promet mimo tega 
kraja ter odredi:

– umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov 
in območij,

– vstop v stanovanje,
– uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpo-

stavitev,
– odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo,
– uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poško-

dovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zaščito, reševanje 
in pomoč,

– obvezno sodelovanje občanov občine in drugih pri re-
ševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki so 
primerna za reševanje,

– uporabo tujega zemljišča za izvajanje zaščite, reševanja 
in pomoči,

– uporabo zemljišča za začasno deponiranje ruševin, 
zemljin ali drugega materiala, ki nastaja pri izvajanju nalog 
zaščite, reševanja in pomoči za zagotovitev osnovnih pogojev 
za življenje,

– porušitev objekta oziroma posek drevja.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik Civilne 

zaščite občine odredi le, če ne more drugače zavarovati ljudi in 
premoženja ter zagotoviti izvajanja zaščite, reševanja in pomo-
či, trajati pa smejo le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno.

Umik ljudi iz prvega odstavka tega člena se odredi, če so 
neposredno ogrožena njihova življenja zaradi požara, eksplo-
zije ali druge nevarnosti, in traja toliko časa, dokler nevarnost 
ni odpravljena. Pri izvedbi umika pomaga policija.

Poveljnik Civilne zaščite občine lahko med vodenjem 
zaščite, reševanja in pomoči, pod pogoji iz prejšnjega odstav-
ka, odredi izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del 
gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, s katero ima 
občina sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih operativnih 
nalog zaščite in reševanja v skladu s tem odlokom. Če take 
gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije ni, je pa 
izvedba del nujna za zaščito in reševanje ljudi, premoženja, ži-
vali ali okolja oziroma zaradi odvrnitve neposredne ogroženosti, 
poveljnik Civilne zaščite občine lahko izvedbo takih del odredi 
tisti fizični ali pravni osebi, ki ima ustrezno opremo ali zmoglji-
vosti za izvedbo teh del. Odredba se izda pisno, izjemoma, 
če razmere to onemogočajo, se izda ustno in naknadno tudi 
pisno, takoj ko je to mogoče. V odredbi se določita zlasti vrsta 
in obseg del, ki jih je treba opraviti.

O odločitvah poveljnika Civilne zaščite občine po tem 
členu se praviloma vodi delovodnik, pri čemer se za odločitve, 

ki so povezane z večjimi finančnimi posledicami, izdajajo pi-
sne odredbe. Če razmere to onemogočajo, se pisna odredba 
izda takoj, ko je to mogoče. S pisno odredbo poveljnik Civilne 
zaščite občine lahko v nujnih primerih odredi tudi lastnikom ali 
uporabnikom stanovanjskih in drugih nastanitvenih objektov, 
da začasno sprejmejo v oskrbo ogrožene osebe, dokler o tem 
ne odloči župan.

Nujna dela pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči 
so dela, potrebna za izvajanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ob nesreči ter dela iz četrtega odstavka tega člena. 
O zagotovitvi sredstev za stroške nujnih del pri izvajanju 
zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 
odloča župan.

X. NALOGE OBČINSKE UPRAVE

45. člen
Naloge občinske uprave

Občinska uprava opravlja naslednje upravne in strokovne 
naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

– v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine izdela 
predlog občinskega programa in letnega načrta varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z 
nacionalnim programom,

– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage 
za načrtovanje zaščite, reševanje in pomoči ter usmerja in 
usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjšanje posledic 
naravnih in drugih nesreč v sodelovanju s štabom Civilne 
zaščite občine,

– izdeluje občinske načrte zaščite in reševanja v sodelo-
vanju s poveljnikom Civilne zaščite občine,

– skrbi za organiziranje in delovanje sistema opazovanja, 
obveščanja in alarmiranja,

– zagotavlja pogoje za delo poveljnika Civilne zaščite 
občine, štaba Civilne zaščite občine ter drugih organov, ki so 
namenjeni izvajanju zaščite in reševanja v občini,

– spremlja in usklajuje organiziranje Civilne zaščite ter 
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč,

– v sodelovanju s štabom Civilne zaščite občine pripravlja 
programe in organizira ter izvaja izobraževanje in usposablja-
nje za zaščito, reševanje in pomoč,

– v primeru večjih nesreč nudi logistično podporo štabu 
Civilne zaščite in vpoklicanim enotam.

Občinska uprava skrbi za usklajen razvoj sil za zaščito, 
reševanje in pomoč v občini v skladu z oceno ogroženosti, 
načrti zaščite in reševanja ter merili za organiziranje in opre-
mljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.

46. člen
Komisije za ocenjevanje škode

Za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah 
ter za pripravo predlogov za odpravo posledic nesreč župan 
imenuje komisijo za ocenjevanje škode.

Oškodovanci na svoje stroške zberejo dokazila o škodi, 
ki so jo utrpeli zaradi naravne ali druge nesreče in jo predložijo 
občinski komisiji v oceno in potrditev. Materialno škodo in druge 
posledice naravnih in drugih nesreč komisija ocenjuje na pod-
lagi metodologije za ocenjevanje škode.

XI. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

47. člen
Občina lahko na predlog Civilne zaščite organizira izo-

braževanja kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za 
osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
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48. člen
Pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in 

pomoč ter Civilne zaščite občina na predlog Civilne zaščite na-
poti na izobraževanja in usposabljanja skladno s predpisanimi 
programi usposabljanja.

49. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi 

upravljavci javnih služb na področju zaščite, reševanja in po-
moči, društva in druge organizacije, gospodarske združbe ter 
druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini.

XII. FINANCIRANJE

50. člen
Financiranje zaščite, reševanja in pomoči v občini se 

zagotavlja:
– iz proračuna občine,
– iz sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih or-

ganizacij,
– iz prostovoljnih prispevkov,
– iz drugih virov.

51. člen
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov var-

stva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravi štab civilne 
zaščite občine. Izvajalci programov in projektov s tega podro-
čja, ki se financirajo iz občinskega proračuna, morajo občinski 
upravi pošiljati letna poročila o porabi teh sredstev.

Gospodarske družbe, zavodi in ustanove morajo zagoto-
viti sredstva za nadomestilo plač za zaposlene v času njihove-
ga usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.

XIII. NADZOR IN INŠPEKCIJA

52. člen
Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja občinska inšpek-

cija oziroma redarstvo nadzor nad izvajanjem tega odloka, 
predvsem v določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih 
in drugih nesreč v povezavi z veljavnimi odloki v občini.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

53. člen
Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za 

katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz 
velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je 
ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:

– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti 

oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega 
povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.

54. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične ose-

be v skladu z veljavno zakonodajo in po veljavnih občinskih 
predpisih.

55. člen
Povzročitelj ogroženosti ali nesreče krije stroške ukrepa-

nja ter zaščitnih in reševalnih intervencij. Zahtevek za plačilo 
stroškov, izdelan na podlagi posredovanih podatkov vseh so-
delujočih sil, posreduje župan občine. Če povzročitelj ni znan, 
krije stroške občina iz občinskega proračuna (rezerve).

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi 
tega odloka.

57. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

organizaciji ter delovanju zaščite reševanja in pomoči v Občini 
Litija (Uradni list RS, št. 119/04).

58. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2021-3
Litija, dne 22. novembra 2021

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

3761. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. čle-
na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je 
Občinski svet Občine Litija na 20. redni seji dne 22. 11. 2021 
sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

– k.o. 1835 Hotič: 1590/5 in 1590/6,
– k.o. 2657 Pečice: 254/125,
– k.o. 1837 Kresniški vrh: 1572/5.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti 
ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepre-
mičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše 
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-354
Litija, dne 23. novembra 2021

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec
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LJUBLJANA

3762. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu 81 Center znanosti – del

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) 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

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 81 

Center znanosti – del

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni pro-
storski načrt 81 Center znanosti – del (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN).

(2) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-

stora,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev in
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom je načrtovana gradnja Centra znanosti 
s pripadajočimi ureditvami.

(2) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, 
pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih 
in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, okoljske, 
energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in 
grafični del.

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta 

Mestne Občine Ljubljana – izvedbeni del 
(v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) z mejo 
območja OPPN M 1:1000

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora M 1:1000

3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1 Katastrski načrt s prikazom območja OPPN M 1:1000
3.2 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN M 1:500
3.3 Načrt obodne parcelacije, parcelacije 

zemljišč in zakoličbe objektov na 
katastrskem načrtu M 1:1000

3.4 Načrt obodne parcelacije, parcelacije 
zemljišč in zakoličbe objektov na 
geodetskem načrtu M 1:500

3.5 Površine, namenjene javnemu dobru,  
na katastrskem načrtu M 1:1000

3.6 Površine, namenjene javnemu dobru,  
na geodetskem načrtu M 1:500

4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih 
rešitev prostorske ureditve

4.1 Odstranitev obstoječih objektov M 1:500
4.2 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti M 1:500
4.3 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 

pritličja ter značilni prerezi M 1:500
4.4 Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe M 1:500
4.5 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500
4.6 Prometno-tehnična situacija in idejna 

višinska regulacija M 1:500
4.7 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo  

in varstvo pred naravnimi in drugimi  
nesrečami, ter načrt intervencijskih poti M 1:500

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. prikaz stanja prostora,
2. izvleček iz OPN MOL ID,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN in
6. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje CITY STUDIO d.o.o., Zemlje-
merska ulica 12, Ljubljana, pod številko projekta CS 1326-18, 
v juliju 2021.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega dele enot urejanja prostora (v 
nadaljnjem besedilu: EUP) TR-284, TR-287 in TR-416.

(2) Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi šte-
vilkami: 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 196/3, 196/4, 197/3, 
197/4, 197/5, 214/1, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/8, 221/9, 
222/1, 222/2, 223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/7, 223/10, 223/11, 
223/12, 223/13, 224/8, 225/25, 225/74, 225/75, 1692/3, 1692/4, 
1692/46, 1692/92, 1692/93, 1692/94, 1692/95, 1692/96, 
1692/97, 1692/98, 1692/99, 1692/100 ter dela zemljišč s par-
celnima številkama 224/7 in 1703/6, vsa v katastrski občini 
(1722) Trnovsko predmestje.

(3) Površina območja OPPN znaša 12.435,00 m².
(4) Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote, 

in sicer:
– PE1 – površine, namenjene gradnji Centra znanosti s 

pripadajočimi ureditvami in obcestnim ureditvam,
– PE2 – površine, namenjene ureditvi pešpoti vzdolž 

vodotoka Gradaščice, ter
– PE3 – površine, namenjene ureditvi zelenih in tlakova-

nih površin.
(5) Območje OPPN in prostorske enote so določeni v 

grafičnih načrtih št. 3.1 »Katastrski načrt s prikazom območja 
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OPPN«, št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč 
in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in št. 3.5 »Površi-
ne, namenjene javnemu dobru, na katastrskem načrtu«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN leži ob glavni mestni vpadnici – Bar-
janski cesti in obsega nepozidana in delno zaraščena zemlji-
šča, ki jih z vzhodne in zahodne strani omejujeta obstoječi 
prometnici Barjanska cesta in Riharjeva ulica. Območje OPPN 
na severni strani meji na Gradaščico, na južni strani pa na pozi-
dana zemljišča s prevladujočo stanovanjsko pozidavo. Glavno 
dominanto v širšem prostoru predstavlja Trnovska cerkev.

(2) Po Barjanski cesti in Riharjevi ulici poteka obstoječa 
gospodarska javna infrastruktura, na katero je treba priključiti 
načrtovani Center znanosti.

(3) Območje OPPN se na javno cestno omrežje priključuje 
z dvema novima priključkoma na Riharjevo ulico in enim novim 
priključkom na Barjansko cesto. Z Riharjeve ulice so načrtovani 
uvoz v garažo in izvoz za avtobuse, taksije in servisna vozila ter 
dovoz za dostavo. Z Barjanske ceste sta načrtovana uvoz za 
avtobuse, taksije in servisna vozila ter izvoz iz garaže.

(4) Dostop do javnega potniškega prometa za območje 
OPPN je mestna linija prevoza potnikov, ki poteka po Barjanski 
cesti. Obstoječe postajališče linijskega prevoza potnikov se 
nahaja na razdalji 200 m od meje območja OPPN, v nepo-
sredni bližini Osnovne šole Trnovo in Centra starejših Trnovo. 
Načrtovana je izvedba novega postajališča linijskega prevoza 
potnikov na zahodni strani Barjanske ceste ob stavbi Centra 
znanosti ter prestavitev obstoječega postajališča linijskega 
prevoza potnikov na vzhodni strani Barjanske ceste k načrto-
vanemu prehodu za pešce.

(5) Na Barjanski cesti in Riharjevi ulici je treba izvesti 
ukrepe za umirjanje prometa.

(6) Preko Barjanske ceste je načrtovan semaforiziran 
prehod za pešce v nadaljevanju vstopne ploščadi na vzhodni 
strani stavbe Centra znanosti. Prehod je dopustno izvesti v 
drugačnem, vizualno izstopajočem materialu. Dopustna je pre-
stavitev obstoječega prehoda za pešce v iztek Kolezijske ulice.

(7) Na Riharjevi ulici je načrtovan dvignjen nivo križišč z 
Zeljarsko cesto in Kolezijsko ulico.

(8) Območje OPPN se navezuje na površino za pešce, ki 
poteka vzdolž Riharjeve ulice, ter ločeno površino za pešce in 
kolesarje, ki poteka vzdolž Barjanske ceste. Območje OPPN 
se z načrtovano pešpotjo navezuje na obstoječo pešpot vzdolž 
Gradaščice.

(9) Za izvedbo nameravane prostorske ureditve je tre-
ba zgraditi priključke na obstoječa vodovodna, kanalizacijska, 
plinovodna, elektroenergetska in elektronska komunikacijska 
omrežja. Izvesti je treba novo transformatorsko postajo in jo 
navezati na elektroenergetsko omrežje.

(10) Izven območja OPPN potekajo po zemljiščih s parcel-
nimi številkami 202/4, 202/6, 204/8, 221/5, 221/7, 223/9, 224/5, 
225/51, 1692/50, 1692/68, 1692/70, 1692/71 in 1703/6, vse v 
katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje, objekti, vodi in 
naprave gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni za 
izvedbo tega OPPN.

(11) Center znanosti dopolnjuje obstoječe dejavnosti v šir-
šem prostoru s programi znanosti, izobraževanja in kulture. Ima 
vlogo generatorja družbenega dogajanja in razvoja prostora ob 
južni mestni vpadnici Barjanski cesti.

(12) Načrtovani Center znanosti s pripadajočimi uredi-
tvami nima obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora 
in ne predstavlja bistvene dodatne obremenitve na obstoječo 
gospodarsko javno infrastrukturo v širšem območju. Območje 
OPPN bo z načrtovano pozidavo, novimi programi in ureditvami 
prostorsko sanirano.

(13) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so prikazani v grafičnem načrtu št. 2.1 »Vplivi in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora«.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) V prostorski enoti PE1 so dopustni naslednji objekti 
in dejavnosti:

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo za potre-
be Centra znanosti,

– 12203 Druge poslovne stavbe: samo pisarne in poslovni 
prostori, samo za potrebe Centra znanosti,

– 12204 Konferenčne in kongresne stavbe: samo kon-
ferenčna oziroma kongresna dvorana za potrebe Centra zna-
nosti,

– 12301 Trgovske stavbe: samo trgovina vezana na de-
javnost Centra znanosti,

– 12420 Garažne stavbe: samo za potrebe Centra znano-
sti in nadomestna garaža za potrebe stanovanjskega objekta, 
ki se nahaja na zemljišču s parcelno številko 208/4 v katastrski 
občini (1722) Trnovsko predmestje,

– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe: samo 
skladišča za potrebe Centra znanosti,

– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo kinodvora-
na in podobno ter dvorana za družabne prireditve,

– 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje, 
stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laborato-
riji, observatorij, samo za potrebe Centra znanosti,

– 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti: samo 
sončna elektrarna,

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekre-
acijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, parki in 
trgi, ki niso sestavni del javne ceste.

(2) Na celotnem območju OPPN so dopustni:
1. komunalni objekti, vodi in naprave:
– za oskrbo s pitno in požarno vodo,
– za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-

padne vode,
– za distribucijo zemeljskega plina,
– za javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– za distribucijo električne energije napetostnega nivoja 

do vključno 20 kV,
– za zagotavljanje elektronskih komunikacij,
2. parkirne površine za osebna motorna vozila za lastne 

potrebe, samo v prostorski enoti PE1,
3. pešpoti,
4. dovozi do objektov, samo v prostorski enoti PE1,
5. dostopi za funkcionalno ovirane osebe,
6. parkovne površine, posamezna drevesa, površine za 

pešce.

9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)

(1) V območju OPPN je načrtovan Center znanosti s pri-
padajočimi ureditvami, obcestne ureditve in ureditev pešpoti 
ob Gradaščici. Območje je razdeljeno na tri prostorske enote: 
PE1, PE2 in PE3.

(2) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve v 
prostorski enoti PE1 sta naslednji:

– v prostorski enoti je načrtovana gradnja Centra znanosti, 
in sicer: stavbe z oznako A (v nadaljnjem besedilu: stavba A), 
dveh podkletenih ploščadi z oznako B1 in B2 (v nadaljnjem 
besedilu: podkleteni ploščadi B1 in B2), pokrite kolesarnice ali 
nadstrešnice z oznako C (v nadaljnjem besedilu: pokrita kole-
sarnica ali nadstrešnica C) ter pripadajočih ureditev,
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– v osrednjem delu prostorske enote je načrtovana 
stavba A, ki sestoji iz več krožnih volumnov – paviljonov ter 
povezovalne pritlične avle. Avlo in paviljone prekriva skupna 
streha, ki jo posamezni paviljoni višinsko presegajo,

– v severozahodnem in severovzhodnem delu prostorske 
enote so ob Gradaščici načrtovane zelene površine na rašče-
nem terenu,

– v severovzhodnem delu prostorske enote sta načrtovani 
podkleteni ploščadi B1 in B2 ter zelene površine na raščenem 
terenu, urejene deloma kot otroško igrišče in zasajene z viso-
koraslim drevjem,

– v vzhodnem delu prostorske enote je med stavbo A in 
Barjansko cesto načrtovana vstopna ploščad,

– v zahodnem delu prostorske enote so ob stavbi A načr-
tovane manipulativne površine, namenjene dostavi in odpremi 
blaga ter parkiranju enoslednih vozil, koles in polnjenju električ-
nih avtomobilov, v južnem delu prostorske enote ob stavbi A so 
urejene manipulativne površine, namenjene dostopu v garažo 
in začasnemu ustavljanju avtobusov in taksijev ter parkiranju 
koles,

– ob južni meji prostorske enote so načrtovani pokrita 
kolesarnica ali nadstrešnica C, betonski zid in zelenica ter 
dovoz do garaže. Dopustna je izgradnja nadomestne garaže 
z oznako D (v nadaljnjem besedilu: nadomestna garaža D),

– na vzhodni strani prostorske enote, ob Barjanski cesti, 
je načrtovana ureditev zelenih in tlakovanih obcestnih površin. 
Dopustna je ureditev postajališča za izposojo koles,

– dovoz do Centra znanosti je načrtovan preko dveh 
novih priključkov z Riharjeve ulice in enega novega priključka 
z Barjanske ceste,

– uvoz v garažo v klet stavbe A je načrtovan z Riharjeve 
ulice, izvoz pa na Barjansko cesto,

– dovoz za avtobuse, taksije in servisna vozila je načrto-
van z Barjanske ceste preko desno-desnega priključka, izvoz 
pa na Riharjevo ulico,

– dovoz za dostavo je načrtovan z Riharjeve ulice,
– vhodi v stavbo A so načrtovani iz vseh štirih strani, glav-

ni vhod je načrtovan na vzhodni strani,
– stavba A:

– ima tlorisno nepravilno – amorfno obliko,
– je načrtovana v strukturirani hierarhiji petih krožnih 

volumnov – paviljonov različnih premerov, etaž in višin, v ka-
terih so načrtovani posamičnimi programskimi sklopi. Največji 
paviljon (paviljon 0) je umeščen v sredino objekta, okoli katere-
ga so »satelitsko« umeščeni štirje manjši paviljoni (paviljon 1, 
paviljon 2, paviljon 3 in paviljon 4). Prostor med paviljoni pove-
zuje pritlična avla amorfne oblike. Loki oboda avle, ki se tan-
gentno priključujejo na obodne paviljone, so napeti (konkavni) 
proti osrednjemu paviljonu. Na enak način so načrtovani tudi 
nadstreški po obodu pritlične avle,

– v pritličju in nadstropjih so načrtovani naslednji pro-
gramski sklopi: avla z različnimi programi (virtualno stičišče, 
trgovina, informacijski pulti in podobno), osrednji razstavni 
prostor, planetarij, laboratoriji, demonstracijsko središče, kon-
ferenčna dvorana, medijsko središče, galerija, restavracija, 
kavarna, mini eksperimentalnica, pisarne za potrebe uprave in 
prostore za sestanke in podobno,

– v kleti so načrtovani: garaža, konferenčna dvorana, 
medijsko središče, galerija, skladišča, drugi pomožni in tehnič-
ni prostori, transformatorska postaja ter zbirno in prevzemno 
mesto komunalnih odpadkov,

– na nivoju strehe pritlične avle povezuje paviljone sku-
pna zelena pohodna streha, ki jo posamezni paviljoni višinsko 
presegajo,

– strehe paviljonov je dopustno urediti kot zelene po-
hodne strehe,

– na strehah je dopustna postavitev tehničnih naprav 
(klimatskih naprav, svetlobnikov, strojnic, dimnikov, odduhov, 
izpustov, izhodov na streho, sončne elektrarne) in čebelnjakov, 
rastlinjakov in podobno,

– podkleteni ploščadi B1 in B2 sta namenjeni postavitvi 
naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, 
zbiranje podatkov), vezanih na programe Centra znanosti.

(3) V prostorski enoti PE1 je na parceli, namenjeni gradnji, 
z oznako GP2 dopustna gradnja nadomestne garaže D, ki je 
namenjena za potrebe parkiranja stanovanjskega objekta na 
zemljišču s parcelno številko 208/4 v katastrski občini (1722) 
Trnovsko predmestje.

(4) V prostorski enoti PE2 je vzdolž Gradaščice načrtova-
na pešpot, ki se navezuje na obstoječo pešpot ob Gradaščici 
v severovzhodnem delu OPPN, ter ureditev zelenih površin z 
enostranskim drevoredom.

(5) V prostorski enoti PE3 je med obstoječim objektom na 
zemljišču s parcelno številko 225/37 v katastrski občini (1722) 
Trnovsko predmestje in načrtovano pešpotjo vzdolž Gradaščice 
dopustna ureditev zelenih in tlakovanih površin.

(6) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta 
določeni v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo kleti«, 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – 
nivo pritličja ter značilni prerezi« in 4.4 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo strehe«.

10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) V območju OPPN so nad terenom dopustni nezahtevni 
in enostavni objekti v skladu z določili 8., 9., 11. in 12. člena 
tega odloka. Pri umeščanju, dimenzioniranju ter oblikovanju 
nezahtevnih in enostavnih objektov je treba upoštevati tudi 
druga določila tega odloka.

(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vo-
dnih zbiralnikov in pomožnih infrastrukturnih objektov za 
potrebe Centra znanosti v skladu z določili tega odloka o 
pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo.

11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

Pogoji za oblikovanje objektov v območju prostorske eno-
te PE1 so:

– stavbe morajo biti izvedene iz trajnih materialov ter 
morajo biti oblikovane sodobno in kakovostno,

– fasade povezovalne pritlične avle in fasade paviljonov 
stavbe A morajo tvoriti enotno fasadno opno, ki mora biti delno 
zastekljena,

– strehe so ravne ali z naklonom do 5º,
– streho planetarija in delov stavbe A s podobnimi progra-

mi je dopustno izvesti v obliki kupole,
– strehe stavbe A je treba v čim večji meri ozeleniti. Na 

strehi, ki ima več kot 600,00 m² neto površine brez svetlobni-
kov, strojnic, dimnikov, odduhov, izpustov, instalacijskih naprav, 
sončnih zbiralnikov ali sončnih celic, jaškov za dvigala, dosto-
pov do strehe, objektov in naprav elektronske komunikacijske 
infrastrukture ter čebelnjakov, rastlinjakov in podobno, je treba 
urediti zeleno streho,

– streha nad pritlično avlo stavbe A se po obodu zasadi z 
zimzelenimi grmovnicami ali okrasno travo, tako da je stavba 
proti vodotoku manj vidna,

– streho nad osrednjim delom stavbe A je dopustno (v 
celoti) izvesti v steklu,

– tehnične naprave (klimatske naprave, sončne elektrarne 
in podobno) in čebelnjaki, rastlinjaki in podobno na strehah ter 
kupola planetarija morajo biti oblikovno zastrti pred pogledi s 
ceste ali vključene v arhitekturno zasnovo stavbe,

– ograje oziroma zastori instalacij na strehi, so lahko 
visoki do 4,50 m, biti morajo transparentni in oblikovno skladni 
z osnovno stavbo,

– vsi nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovani 
enotno in morajo biti oblikovno skladni z osnovno stavbo.
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12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Pri zasnovi zunanje ureditve morajo biti upoštevani 
naslednji pogoji za ureditev zunanjih površin:

– ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno ovira-
nim ljudem v skladu s predpisi,

– pešpoti morajo biti utrjene, opremljene z mikrourbano 
opremo in primerno osvetljene,

– ureditev zunanjih površin mora potekati čim bolj zvezno, 
brez višinskih preskokov,

– dopustna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objek-
tov: urbane opreme (grajena urbana oprema, objekti za raz-
svetljavo, drogovi, grajena oprema v parkih, grajena igrala 
na otroškem igrišču, grajena vadbena oprema in podobno), 
pomožnega paviljona, nadstrešnic, spominskih obeležij (spo-
meniki, kipi, prostorske instalacije in podobno), merilnih mest 
za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja 
in kolesarnic,

– dopustna je postavitev mikrourbane opreme: klopi, ko-
šev za smeti, stojal za kolesa,

– dopustna je ureditev gostinskega vrta za potrebe Centra 
znanosti,

– dopustna je postavitev informacijskih panojev za potre-
be Centra znanosti,

– elementi mikrourbane opreme morajo biti v območju 
OPPN oblikovani enotno,

– zasaditev predpisanega števila dreves je treba izvajati 
z drevesi z obsegom debla več kot 18,00 cm, merjeno na višini 
1,00 m od tal po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m,

– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa 
mora biti najmanj 2,00 m. Če ustreznega odmika ni mogoče 
zagotoviti, je treba z ustreznimi ukrepi komunalne vode zava-
rovati pred poškodbami zaradi rasti podzemnih delov dreves,

– izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in var-
nostno-zdravstvene zahteve.

(2) Za zunanjo ureditev v prostorski enoti PE1 mora biti 
izdelan načrt krajinske arhitekture.

(3) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti 
PE1 so:

– v prostorski enoti je treba zagotoviti najmanj 25 % zele-
nih površin na raščenem terenu,

– na parceli, namenjeni gradnji Centra znanosti, je treba 
na raščenem terenu zasaditi najmanj 20 dreves na hektar,

– ob južni meji prostorske enote je treba zelene površine 
gosto zasaditi z grmovnicami oziroma drevjem,

– v severovzhodnem delu prostorske enote je treba urediti 
otroško igrišče,

– v vzhodnem delu prostorske enote je med stavbo A 
in Barjansko cesto treba urediti osrednjo vstopno ploščad, ki 
bo enotno tlakovana ter sodobno oblikovana z arhitekturnimi 
in krajinskimi elementi. Ograjevanje in urejanje parkirišč ni 
dopustno,

– višinsko razliko med Barjansko cesto in načrtovano 
stavbo A je treba premostiti s klančino, ki ne sme presegati 
naklona 5 %,

– površine ob Barjanski cesti je treba ozeleniti oziroma 
tlakovati,

– manipulacijske površine ob stavbi A morajo biti tlakova-
ne in oblikovno usklajene z ureditvijo vstopne ploščadi,

– v sklopu ureditve zunanjih površin je treba načrtovati 
parkirna mesta za kolesa,

– dopustno je postaviti postajališče za izposojo koles,
– ograjevanje proti Gradaščici in Barjanski cesti ter Ri-

harjevi ulici ni dopustno, z izjemo otroškega igrišča, ki ga je 
dopustno ograditi z ozelenjeno žičnato ograjo oziroma z živo 
mejo, višine do 1,00 m,

– postavitev ozelenjene žičnate ograje je dopustna vzdolž 
južne in zahodne meje prostorske enote ob upoštevanju dolo-
čila iz prejšnje alineje,

– postavitev ozelenjene žičnate ograje, višine do 1,80 m, 
je dopustna vzdolž zahodne meje z zemljiščema s parcelno 
številko 224/2 in 225/37 v katastrski občini (1722) Trnovsko 
predmestje,

– postavitev betonskega zidu, višine do 2,20 m, je do-
pustna vzdolž severne meje z zemljiščem s parcelno številko 
224/2 v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje,

– postavitev betonskega zidu, višine 2,20 m, ki se mora 
nižati v smeri proti Barjanski cesti, je dopustna na južni strani 
uvoza in izvoza v garažo stavbe A,

– vsi betonski zidovi morajo biti v čim večji možni meri 
ozelenjeni,

– višinske razlike morajo biti v čim večji meri urejene z 
ozelenjenimi brežinami; v primerih, kjer druge tehnične rešitve 
niso izvedljive, je višinske razlike dopustno premagovati s 
škarpami, armiranimi zemljinami ali opornimi zidovi z višino 
do 1,50 m,

– dopustna je tudi ureditev stopnišč in klančin.
(4) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti 

PE2 so:
– pešpot ob Gradaščici je treba izvesti kot utrjeno pe-

ščeno površino v nadaljevanju obstoječe pešpoti v širšem 
obrečnem pasu,

– površino ob pešpoti je treba ozeleniti in zasaditi z eno-
stranskim drevoredom,

– postavitev ograj in živih mej ni dopustna.
(5) Pogoji za ureditev zunanjih površin v prostorski enoti 

PE3 so:
– površino je treba v čim večji možni meri ozeleniti,
– dopustna je izvedba tlakovanih površin,
– postavitev ograj ni dopustna.
(6) Zasnova zunanje ureditve je določena v grafičnem 

načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja 
ter značilni prerezi«.

(7) Prikaz dreves in stojal za parkiranje koles v grafič-
nem načrtu št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo 
pritličja ter značilni prerezi« je zgolj informativen, pozicije 
dreves in stojal za parkiranje koles se določijo v projektni 
dokumentaciji.

13. člen
(tlorisni gabariti)

(1) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom obsegajo vse 
dele stavbe nad terenom, brez napuščev in konzolnih nadstre-
škov ter uvozno-izvoznih klančin do podzemne etaže.

(2) Tlorisne dimenzije stavb nad terenom v prostorski 
enoti PE1 so:

a) stavba A, stavba amorfne oblike, dimenzij 95,00 x 
76,50 m, sestavljena iz petih paviljonov:

– paviljon 0 – premer 55,00 m
– paviljon 1 – premer 24,50 m, odmik 

središča od središča 
paviljona 0 47,00 m

– paviljon 2 – premer 19,00 m, odmik 
središča od središča 
paviljona 0 39,00 m

– paviljon 3 – premer 26,00 m, odmik 
središča od središča 
paviljona 0 42,50 m

– paviljon 4 – premer 14,00 m, odmik 
središča od središča 
paviljona 0 36,50 m

b) podkletena ploščad B1:
– ploščad na stiku s tlemi – premer 10,00 m
c) podkletena ploščad B2:
– ploščad na stiku s tlemi – premer 12,00 m
č) pokrita kolesarnica ali nadstrešnica C:
– do 23,50 x 4,00 m
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d) nadomestna garaža D:
– tlorisne dimenzije: 5,20 x 3,40 m.
(3) Tlorisne dimenzije stavb pod terenom v prostorski 

enoti PE1 so:
a) stavba A:
– severovzhodna stranica 66,00 m
– jugovzhodna stranica 86,00 m
– jugozahodna stranica 85,00 m
b) podkletena ploščad B1:
– premer 10,00 m
c) podkletena ploščad B2:
– premer 12,00 m
(4) Največje dopustne dimenzije tlorisnih gabaritov nad-

zemnih in podzemnih etaž stavb v območju OPPN so določene 
z gradbeno mejo v grafičnih načrtih oziroma odmikom od meje 
sosednjih zemljišč kot:

– največji tlorisni gabarit stavbe nad terenom in
– največji tlorisni gabarit stavbe pod terenom,

pod pogojem, da se ob tem upošteva tudi pogoj glede največje 
zmogljivosti bruto tlorisne površine (v nadaljnjem besedilu: 
BTP) območja, določen v 16. členu tega odloka, in pogoje 
glede zagotavljanja zelenih površin, določene v 12. členu tega 
odloka.

(5) Gradbena meja (GM) je linija, ki je nadzemne etaže 
novo zgrajenih stavb ne smejo presegati, lahko pa se je doti-
kajo ali so odmaknjene od nje v notranjost.

(6) Odmik stavb nad terenom od meje sosednjih zemljišč 
je najmanj 4,00 m. Odmik stavb od meje sosednjih zemljišč je 
lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo lastniki sosednjih 
zemljišč, vendar ne manj kot 1,50 m.

(7) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje so-
sednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s 
pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je do-
pustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo. Ograjo, škarpo 
ali podporni zid je dopustno postaviti največ do meje parcele, 
na kateri se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo ne posega 
na sosednje zemljišče; če se gradijo na meji, se morajo lastniki 
zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti.

(8) Odmik kleti od meje sosednjih zemljišč je najmanj 
3,00 m. Odmik je lahko tudi manjši, če s tem pisno soglašajo 
lastniki sosednjih zemljišč.

(9) Odmik stavb od regulacijske linije javne ceste in drugih 
javnih površin je najmanj 5,00 m. Odmik je lahko tudi manjši, 
če s tem pisno soglaša organ Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, pristojen za promet.

(10) Lega in tlorisne dimenzije stavb so s koordinatami za 
zakoličbo, določene v grafičnih načrtih št. 3.3 »Načrt obodne 
parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na kata-
strskem načrtu« in 3.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije 
zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«. Tlorisne 
dimenzije stavb so prikazane v grafičnih načrtih št. 4.2 »Ar-
hitekturna zazidalna situacija – nivo kleti«, 4.3 »Arhitekturna 
zazidalna situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi« in 4.4 
»Arhitekturna zazidalna situacija – nivo strehe«.

14. člen
(višinski gabariti in etažnost)

(1) Etažnost delov stavbe A je:
– paviljon 0 in paviljon 1: K+P+1,
– paviljon 2: P+2,
– avla in paviljon 3: K+P,
– paviljon 4: P+1.
(2) Etažnost podkletenih ploščadi B1 in B2 je K.
(3) Etažnost pokrite kolesarnice ali nadstrešnice C je P, 

višina: do 3,00 m.
(4) Etažnost nadomestne garaže D je P, višina: do 3,50 m.
(5) Višina stavbe A je do 14,00 m. Nad to višino je dopu-

stna izvedba dimnikov, odduhov, izpustov, instalacijskih na-
prav, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic, jaškov za dvigala, 
dostopov do strehe s pripadajočimi nadstreški, ograj, zastorov, 

objektov in naprav elektronske komunikacijske infrastrukture 
ter čebelnjakov, rastlinjakov in podobno.

(6) Višina stavbe A in njenih delov je razdalja med koto 
terena ob glavnem vhodu v pritličje stavbe in najvišjo točko 
venca stavbe oziroma njenega dela z ravno streho ali najvišjo 
točko strehe v obliki kupole.

(7) Višina nezahtevnih in enostavnih objektov, merjeno od 
kote zunanje ureditve, je do 3,00 m.

(8) Višinski gabariti stavb so določeni v grafičnem načrtu 
št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja ter zna-
čilni prerezi«. 

15. člen
(višinske kote urejenega terena in pritličja)

(1) Višinska kota pritličja stavbe A in višinske kote terena 
pred vhodi v stavbo A so 292,00 m n. v.

(2) Višinska kota podkletenih ploščadi B1 in B2 je 
291,50 m n. v.

(3) Višinska kota pritličja pokrite kolesarnice ali nadstre-
šnice C je 292,00 m n. m. v.

(4) Višinska kota pritličja nadomestne garaže D je 
291,50 m n. v.

(5) Višinske kote zunanje ureditve se na obodu območja 
OPPN gibljejo med 289,75 in 292,93 m n. v. Najnižja kota se 
nahaja pri navezavi načrtovane zunanje ureditve na pešpot 
vzdolž Gradaščice, in sicer na višini 289,75 m n. v. Višinsko 
razliko je dopustno premostiti s stopniščem. Najvišja kota zu-
nanje ureditve 292,93 m n. v. se nahaja ob Barjanski cesti. 
Višinsko razliko je treba premostiti s klančino.

(6) Kote zunanje ureditve morajo biti prilagojene višinskim 
kotam obodnih cest in uvozom na vstopno ploščad in manipula-
cijske površine oziroma v podzemno garažo, kotam raščenega 
terena na obodu območja OPPN in kotam zunanje ureditve na 
sosednjih zemljiščih.

(7) Višinske kote zunanje ureditve ob stavbi je treba pred 
vhodi prilagajati koti pritličja.

(8) Višinske kote terena in pritličja so določene v grafičnih 
načrtih št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo pritličja 
ter značilni prerezi« in št. 4.6 »Prometno-tehnična situacija in 
idejna višinska regulacija«.

16. člen
(zmogljivost območja)

(1) Zmogljivost prostorskih enot:
1. Površina prostorske enote PE1: 11.758,00 m²
a) stavba A:
– BTP stavbe A nad terenom do 10.000,00 m2

– BTP stavbe A nad terenom do 6.900,00 m2

b) podkleteni ploščadi B1 in B2:
– BTP podkletenih ploščadi B1 in B2 do 260,00 m2

c) pokrita kolesarnica ali nadstrešnica C:
– BTP pokrite kolesarnice ali nadstre-

šnice C do 100 m²
2. Površina prostorske enote PE2: 573,00 m2

3. Površina prostorske enote PE3: 104,00 m2

(2) BTP je vsota vseh etažnih površin stavbe nad nivojem 
terena in pod njim, izračunanih skladno s standardom SIST ISO 
9836; izračun BTP vključuje površine pod točkama a) in b) v 
točki 5.1.3.1. navedenega standarda (pri čemer se upošteva 
BTP vseh etaž s svetlo višino nad 2,20 m).

17. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) Objekti, predvideni za odstranitev, v območju OPPN 
so:

– lope na zemljišču s parcelno številko 221/1 v katastrski 
občini (1722) Trnovsko predmestje in

– lopa na zemljišču s parcelno številko 223/1 v katastrski 
občini (1722) Trnovsko predmestje.
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(2) Objekti, predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafič-
nega načrta št. 4.1 »Odstranitev obstoječih objektov«.

(3) Garažo na zemljišču s parcelno številko 223/1 v kata-
strski občini (1722) Trnovsko predmestje je treba odstraniti v 
primeru gradnje nadomestne garaže D.

18. člen
(obstoječi objekti)

Za potrebe parkiranja stanovanjskega objekta na zemlji-
šču s parcelno številko 208/4 v katastrski občini (1722) Tr-
novsko predmestje, ki se nahaja izven območja OPPN, je v 
prostorski enoti PE1 na parceli, namenjeni gradnji, z oznako 
GP2 dopustna gradnja nadomestne garaže D, pod pogojem 
odstranitve objekta obstoječe garaže.

V. NAČRT PARCELACIJE

19. člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, 
namenjene gradnji:

1. prostorska enota PE1:
– GP1: parcela, namenjena gradnji Centra znanosti (stav-

be A, podkletenih ploščadi B1 in B2 ter pokrite kolesarnice ali 
nadstrešnice C) in pripadajočih ureditev, ki obsega zemljišča 
s parcelnimi številkami 193/11, 193/12, 196/3, 197/3, 197/5, 
221/8, 214/1, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/9, 222/1, 222/2, 
del 223/1, 223/2, 223/3, 223/7, 223/10, 223/11, 223/12, 225/25, 
1692/3, 1692/4, 1692/93, 1692/95, 1692/97, 1692/100 in del 
zemljišča s parcelno številko 224/7, vse v katastrski občini 
(1722) Trnovsko predmestje. Površina GP1 meri 11.328,00 m²,

– GP2: parcela, namenjena gradnji nadomestne garaže D 
in pripadajočih ureditev, ki obsega dela zemljišč s parcelnima 
številkama 214/1 in 223/1, obe v katastrski občini (1722) Trno-
vsko predmestje. Površina GP2 meri 177,00 m²,

– GP3: parcela, namenjena izvedbi obcestnih ureditev 
(zelenih površin), ki obsega zemljišče s parcelno številko 193/9 
v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. Površina GP3 
meri 35,00 m²,

– GP4: parcela, namenjena izvedbi obcestnih ureditev 
(zelenih in tlakovanih površin), ki obsega zemljišča s parcelnimi 
številkami 197/4, 223/4, 223/13, 1692/46, 1692/94, 1692/96 in 
1692/99, vse v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. 
Površina GP4 meri 218,00 m²,

2. prostorska enota PE2:
– GP5: parcela, namenjena ureditvi pešpoti ob Gradašči-

ci, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 193/10, 196/4, 
224/8, 225/75, 1692/92 ter dela zemljišč s parcelnima številka-
ma 225/74 in 1703/6, vse v katastrski občini (1722) Trnovsko 
predmestje. Površina GP5 meri 573,00 m²,

3. prostorska enota PE3:
– GP6: parcela, namenjena ureditvi zelenih in tlakovanih 

površin, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 225/74 v 
katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje. Površina GP6 
meri 104,00 m².

(2) Parcelacija zemljišč in geokoordinatne točke za zako-
ličbo parcel so določene v grafičnih načrtih št. 3.3. »Načrt obo-
dne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na 
katastrskem načrtu« in št. 3.4. »Načrt obodne parcelacije, par-
celacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«.

20. člen
(javne površine)

(1) Površina, namenjena javnemu dobru, je parcela, na-
menjena ureditvi pešpoti ob Gradaščici, z oznako GP5.

(2) Površine, namenjene javnemu dobru, obsegajo ze-
mljišča s parcelnimi številkami 193/10, 196/4 224/8, 225/75, 
1692/92 ter dela zemljišč s parcelnima številkama 225/74 in 
1703/6, vse v katastrski občini (1722) Trnovsko predmestje.

(3) Površine, namenjene javnemu dobru, merijo skupaj 
573,00 m².

(4) Površine, namenjene javnemu dobru, so določene v 
grafičnih načrtih št. 3.5 »Površine, namenjene javnemu dobru, 
na katastrskem načrtu« in 3.6 »Površine, namenjene javnemu 
dobru, na geodetskem načrtu«.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

21. člen
(etapnost gradnje)

(1) Gradnjo stavb v območju OPPN je dopustno izvajati v 
več etapah v naslednjem zaporedju:

– etapa 1: gradnja Centra znanosti: stavbe A, pokrite 
kolesarnice ali nadstrešnice C, zunanje ureditve in gospodar-
ske javne infrastrukture v prostorski enoti PE1 ter pripadajoče 
gospodarske javne infrastrukture izven območja OPPN,

– etapa 2: gradnja podkletenih ploščadi B1 in B2,
– etapa 3: gradnja nadomestne garaže D.
(2) Etape 1, 2 in 3 je dopustno izvajati sočasno, etapa 3 

se lahko izvaja tudi pred etapo 2.
(3) Ureditve v prostorski enoti PE2 in ukrepi za umirjanje 

prometa na Riharjevi ulici, določeni v petem in sedmem od-
stavku 7. člena tega odloka, morajo biti izvedene najkasneje 
do uporabe stavbe A iz etape 1.

(4) Ukrepi za umirjanje prometa na Barjanski cesti in 
dostop do javnega potniškega prometa za območje OPPN, 
določeni v četrtem, petem in šestem odstavku 7. člena tega 
odloka, morajo biti izvedeni najkasneje do uporabe podkletenih 
ploščadi B1 in B2 iz etape 2.

(5) Ureditve v prostorski enoti PE3 niso vezane na ure-
ditve v preostalih prostorskih enotah in se lahko izvajajo kot 
samostojna etapa.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Severni del območja OPPN, ki obsega zemljišča s 
parcelnimi številkami 193/10, 193/11, 224/8, 225/75 in del 
zemljišča s parcelno številko 1703/6, vse v katastrski občini 
(1722) Trnovsko predmestje, se nahaja v enoti kulturne de-
diščine: Ljubljana – Nabrežja Gradaščice, kulturni spomenik 
državnega pomena, EŠD 22824.

(2) Enota iz prejšnjega odstavka je kulturni spomenik z 
umetnostnimi, arhitekturnimi, vrtno-arhitekturnimi in naselbin-
skimi vrednotami in je varovana z namenom ohraniti ustvar-
jalno delo arhitekta Jožeta Plečnika in njegovih sodelavcev v 
Ljubljani kot dragoceno kulturno vrednoto. Varovalni elementi 
spomenika so urejena nabrežja v celoti. Možne so dodatne 
parkovne ureditve travnatih brežin, prilagojene osnovni Pleč-
nikovi zamisli.

(3) V obrečnem prostoru so načrtovane zelene površine 
s pešpotjo vzdolž Gradaščice, ki se navezujejo na obstoječo 
pešpot in zelene površine na severni strani območja OPPN.

(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke 
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na me-
stu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno območno enoto 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo 
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru 
odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodo-
vanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo 
odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo 
raziskave arheoloških ostalin oziroma se ne omeji ali prepove 
gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheo-
loške ostaline.



Stran 11566 / Št. 189 / 3. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije

(5) Za vsak poseg v enoto kulturne dediščine je treba pri-
dobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje v 
skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

23. člen
(varstvo vode in podtalnice)

(1) Območje OPPN se nahaja znotraj vodovarstvenega 
območja z oznako VVO III. Upoštevati je treba vse pogoje iz 
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosni-
kov Ljubljanskega Barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, 
št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13).

(2) V območju OPPN se srednja gladina podzemne vode 
nahaja na približni koti 283,87 m n. v. Izkope, objekte in na-
prave na širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad 
srednjo gladino podzemne vode, povprečje 10 let. Izjemoma 
je dopustna gradnja, če se transmisivnost vodonosnika na 
mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 odstotkov. Na podla-
gi izdelane Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa 
podzemne vode za območje OPPN 81 Center znanosti – del, 
GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., 
št. 115/2019, marec 2019, dopolnitev januar, april 2020, ob 
upoštevanju zaščitnih in omilitvenih ukrepov, niso ogroženi 
parametri kemijskega stanja podzemne vode. Snovi, ki jih 
pred posegom v prostor ni bilo v vodnem telesu, se tudi po 
izvedenem posegu ne bodo pojavile. Do izpada oskrbe s pitno 
vodo zaradi gradnje in obratovanja z OPPN načrtovanih stavb, 
ne more priti. Za pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna 
izdelava analize tveganja.

(3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da 
se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje na-
ravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih 
ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih 
po predpisih o ohranjanju narave.

(4) Odvajanje padavinske vode je dopustno speljati v 
vodotok (direktno ali indirektno preko sistema kanalizacijske-
ga omrežja širšega območja). Število izpustov mora biti čim 
manjše. Pri tem je treba ovrednotiti vpliv padavinskih voda na 
pretočno sposobnost vodotoka ter podati rešitve za eliminacijo 
negativnih vplivov. Predvideti je treba zadrževanje padavinskih 
voda pred iztokom v kanalizacijsko omrežje oziroma površinske 
odvodnike.

(5) Odvajanje neočiščene odpadne vode neposredno v 
površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode 
ni dopustno.

(6) Padavinske vode z območja OPPN se lahko ponovno 
uporabijo.

(7) Vse manipulativne in intervencijske površine morajo 
biti utrjene in urejene skladno z veljavnimi predpisi.

(8) Za preprečitev izlitja morebitnih nevarnih snovi je tre-
ba zagotoviti vodotesnost konstrukcijskega dela stavbe, kjer 
se snovi nahajajo: skladiščijo oziroma uporabljajo. Prostori in 
mesta, kjer se bodo med gradnjo in obratovanjem pretakale, 
skladiščile oziroma uporabljale nevarne snovi (npr. skladišča, 
delavnice), njihova embalaža in ostanki, vključno z začasnim 
skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. motorna goriva, olja, 
maziva), morajo biti urejeni kot zadrževalni sistem – lovilna 
skleda brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse 
snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajema vso more-
biti razlito ali razsuto količino snovi oziroma tekočin. V smislu 
zadrževalnega sistema – lovilne sklede mora biti urejena tudi 
garaža. Klet mora biti brez odtokov, neprepustna za vodo in 
druge snovi, ki se lahko v njej nahajajo.

(9) Posegi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na 
vodah 2. reda (Gradaščica) 5,00 m od meje vodnega zemljišča, 
so prepovedani, razen v primerih, določenih v Zakonu o vodah.

(10) Morebitni objekti gospodarske javne infrastrukture, 
ki bi izjemoma potekali vzporedno z vodotokom, morajo biti 

v takšni oddaljenosti od struge, da bodo zagotovljeni stabil-
nost brežin in struge ter varnost objektov – vodov v primeru 
poškodovanja vodotoka in vodogospodarskih objektov zaradi 
visokih voda.

(11) V obravnavanem območju ni dovoljeno postavljati 
objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob 
vodnem dobru ali izvajalcu javne vodnogospodarske službe 
onemogočale neškodljiv dostop do vodnega zemljišča.

(12) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane 
dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost 
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjšali varnost pred škodljivim 
delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja 
ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih 
organizmov.

(13) Pri izvedbi oziroma uporabi obnovljivih virov energije 
je potrebno upoštevati zakonodajo z vodovarstvenega vidika.

(14) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnimi 
predpisi.

(15) V projektni dokumentaciji je treba predvideti rešitve 
za varčno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi 
tehnološkimi rešitvami.

(16) Med gradnjo ni dopustno odlagati izkopanih mate-
rialov na vodno ali priobalno zemljišče vodotoka. Po končani 
gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene 
provizorije in vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo pri-
zadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.

(17) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival 
na vodni režim ali stanje voda, je treba v skladu z Zakonom 
o vodah pridobiti vodno soglasje. Vodno soglasje je treba 
pridobiti za poseg na vodnem in priobalnem zemljišču ter za 
poseg zaradi odvajanja odpadnih voda. Vodno soglasje je treba 
pridobiti tudi v primeru, da bi bilo med gradnjo ali obratovanjem 
potrebno drenirati ali črpati podzemno vodo.

24. člen
(varstvo zraka)

(1) Prezračevanje vseh delov stavb je treba izvesti na-
ravno ali prisilno.

(2) Prezračevanje podzemnih garaž je treba izvesti skla-
dno z veljavnimi predpisi.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z veljavnimi 
predpisi.

(4) V času odstranitve objektov in gradnje je treba pre-
prečiti nekontrolirano prašenje in upoštevati predpis, ki ureja 
preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišč.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje OPPN je v skladu z OPN MOL ID opredelje-
no kot območje III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Uporabljajo se mejne vrednosti hrupa skladno z ve-
ljavnimi predpisi.

(3) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba iz-
delati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen tako, da je 
ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na 
dopustni ravni.

(4) Če bo gradbišče po veljavni zakonodaji vir hrupa, je 
treba v času intenzivnih gradbenih del izvajati meritve hrupa. V 
primeru preseganja dovoljenih ravni je treba zagotoviti ustrezne 
dodatne zaščitne ukrepe.

(5) Prezračevalne in druge naprave na vseh stavbah je 
treba umestiti tako, da niso moteče za sosednje objekte.

(6) Za vse prostore Centra znanosti, občutljive za hrup, 
mora investitor zagotoviti ustrezno zvočno izolacijo.

26. člen
(osončenje)

(1) Obstoječim stavbam na zemljiščih, ki mejijo na obmo-
čje OPPN, je treba v naslednjih prostorih: dnevna soba, bival-
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ni prostor s kuhinjo, bivalna kuhinja, otroška soba zagotoviti 
naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega 
zahoda:

– dne 21. decembra – najmanj 1 uro ter
– dne 21. marca in dne 21. septembra – najmanj 3 ure.
(2) Če so pogoji naravnega osončenja v obstoječih stav-

bah v prostorih iz prejšnjega odstavka manjši od pogojev, do-
ločenih v prejšnjem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov 
ne smejo poslabšati.

27. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Zbirno mesto in prevzemno mesto za komunalne 
odpadke morata biti urejeni v skladu s predpisi o gospodarski 
javni službi zbiranja komunalnih odpadkov.

(2) Zbirno in prevzemno mesto za ločeno zbiranje komu-
nalnih odpadkov je načrtovano v kleti stavbe A. Prevzemno 
mesto za komunalne odpadke je treba umestiti izven voznih 
površin in na dovolj veliki in primerno utrjeni površini, ki omo-
goča dostop komunalnih vozil.

(3) Dovoz za komunalna vozila je načrtovan z Riharjeve 
ulice preko načrtovanega uvoza v garažo v kleti stavbe A, od-
voz pa preko izvoza iz garaže na Barjansko cesto.

(4) Z odpadki je potrebno ravnati skladno z veljavnimi 
predpisi s tega področja.

(5) Zbirno in prevzemno mesto za komunalne odpadke 
je določeno v grafičnem načrtu št. 4.2 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo kleti«.

28. člen
(svetlobno onesnaženje)

(1) Postavitev in jakost svetilk pri osvetljevanju objektov 
in zunanjih površin morata biti v skladu s predpisi o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne-
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni 
proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Osvetlitev zunanjih površin v območju OPPN mora biti 
zadostna, enakomerna in nebleščeča.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen
(potresna nevarnost)

(1) Območje OPPN se nahaja v območju potresne mi-
krorajonizacije 0,635 pospeška tal (g) s povratno dobo 475 let. 
Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za 
potresno varnost.

(2) Stavbe morajo biti grajene potresno odporno v skladu 
z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, geo-
loško sestavo in namembnost objekta.

(3) Pri načrtovanju novogradenj je treba predvideti oja-
čitev prve plošče nad kletjo tako, da zadrži rušenje objektov 
nanjo.

30. člen
(ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila 

ter
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Intervencijske poti in površine: dovoz intervencijskih 

vozil je določen po Riharjevi ulici in po Barjanski cesti. Inter-
vencijske poti in površine, namenjene intervencijskim vozi-

lom, morajo biti projektirane skladno z veljavnimi standardi. 
V območju intervencijskih poti ne sme biti grajenih ali drugih 
nepremičnih ovir.

(3) Hidrantno omrežje: za zagotavljanje požarne varnosti 
se koristijo hidranti, vgrajeni na javnem vodovodnem omrežju. 
Zunanjo požarno varnost je mogoče zagotavljati iz treh obstoje-
čih hidrantov in novo predvidenega hidranta ob Barjanski cesti.

(4) Odmiki: z izbranimi materiali in odmiki je treba prepre-
čiti možnost širjenja požara z objekta na sosednja zemljišča ali 
objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji 
v skladu s predpisi s področja požarne varnosti.

(5) Evakuacijske poti: v projektni dokumentaciji je treba 
načrtovati varno evakuacijo iz načrtovane stavbe na proste 
površine ob njej. Evakuacija je naprej mogoča po sistemu 
javnih cest in pešpoti.

(6) Zagotoviti je treba zajem odpadnih požarnih voda v 
smislu zadrževalega sistema, kadar obstaja kakršna koli verje-
tnost onesnaženja požarnih voda (posledično tudi površinskih 
in podzemnih voda ter tal) z nevarnimi snovmi.

(7) Ureditve v zvezi z varstvom pred požarom so dolo-
čene v grafičnem načrtu št. 4.7 »Prikaz ureditev, potrebnih za 
obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter 
načrt intervencijskih poti«.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

31. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Vse zunanje pohodne in povozne površine morajo za-
gotavljati univerzalno dostopnost. Stavbe in zunanje površine 
morajo biti grajene v skladu z zakonodajo, ki ureja zagotavlja-
nje dostopnosti za funkcionalno ovirane ljudi.

(2) Povozne in pohodne površine morajo biti ustrezno 
utrjene, izvedene v ustreznem materialu (asfalt, beton, tlako-
vanje in podobno) in morajo zagotavljati prevoznost, varnost, 
stabilnost in ustrezno torno sposobnost.

(3) Vodenje pešcev in kolesarjev mora biti oblikovano 
prepoznavno, enostavno in brez višinskih skokov.

(4) Dovoze do načrtovane stavbe A v območju OPPN, ki 
potekajo preko hodnikov za pešce oziroma drugih površin za 
pešce in kolesarje, je treba urediti brez višinskih skokov in ne-
potrebnih kratkih horizontalnih manevrov, na način, ki omogoča 
prehod funkcionalno oviranim ljudem.

(5) Klančini v klet morata imeti širino najmanj 3,50 m in 
naklon največ 12 %. V primeru, da sta nadkriti ali ogrevani, je 
dopusten naklon največ 15 %.

(6) Prometne ureditve so določene v grafičnem načrtu 
št. 4.6 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska regu-
lacija«.

32. člen
(ureditev cest in priključevanje na javne ceste)

(1) Območje OPPN se na vzhodni strani prometno pri-
ključuje na Barjansko cesto, na zahodni strani pa na Riharjevo 
ulico.

(2) Uvoz v garažo v kleti načrtovane stavbe A je treba 
izvesti z Riharjeve ulice, izvoz iz garaže pa je treba navezati 
na Barjansko cesto.

(3) Dovoz do in iz garaže v kleti načrtovane stavbe A je 
treba urediti preko dveh enosmernih klančin, ki morata omogo-
čati prevoznost za osebna in komunalna vozila.

(4) Dovoz za avtobuse, taksije in servisna vozila je treba 
urediti z Barjanske ceste preko desno-desnega priključka, izvoz 
pa na Riharjevo ulico.

(5) Dovoz za dostavo je načrtovan z Riharjeve ulice.
(6) Dopustna je ureditev dovoza do obstoječe garaže 

oziroma nadomestne garaže D z Riharjeve ulice.
(7) Vse dovoze na območje OPPN je treba urediti preko 

poglobljenih robnikov.
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(8) Preko območja OPPN, in sicer vzdolž južne fasade 
načrtovane stavbe A, je načrtovan dovoz, namenjen ustavljanju 
avtobusov, taksijev in servisnih vozil.

(10) Načrtovana je izvedba ukrepov za umirjanje prometa 
na Barjanski cesti in Riharjevi ulici¸ skladno z določili šestega 
in sedmega odstavka 7. člena tega odloka.

(11) Prikaz ureditev za umirjanje prometa in lokaciji na-
črtovanih postajališč linijskega prevoza potnikov v grafičnem 
načrtu št. 4.6 »Prometno-tehnična situacija in idejna višinska 
regulacija« je zgolj informativen, podrobnejše ureditve se do-
ločijo v projektni dokumentaciji.

33. člen
(mirujoči promet)

(1) Parkirna mesta za motorni promet za potrebe območja 
OPPN je treba zagotoviti v kleti stavbe A.

(2) Za potrebe Centra znanosti je treba zagotoviti najmanj 
35 parkirnih mest za motorna vozila (v nadaljnjem besedi-
lu: PM). Od tega so 3 PM namenjena funkcionalno oviranim 
osebam, 4 PM za vozila z malimi otroki, 10 PM upravi Centra 
znanosti in službenim vozilom, preostanek PM je namenjen 
obiskovalcem.

(3) PM za funkcionalno ovirane osebe morajo biti urejena 
skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje neoviranega dosto-
pa funkcionalno oviranim osebam, in umeščena v bližino vsto-
pov v stavbe, dvigal in ob ostalih komunikacijskih površinah.

(4) Od načrtovanih PM je treba zagotoviti vsaj 2 PM s 
polnilnico za električna vozila.

(5) Treba je zagotoviti najmanj 103 parkirnih mest za 
kolesa (v nadaljnjem besedilu: PM za kolesa).

(6) Zagotoviti je treba najmanj 5 parkirnih mest za eno-
sledna vozila (v nadaljnjem besedilu: PM za enosledna vozila).

(7) PM s polnilnico za električna vozila in PM za enosle-
dna vozila je dopustno urediti tudi na nivoju terena. Vsa PM 
za kolesa je treba urediti na nivoju terena, pri čemer mora biti 
vsaj 50 % PM za kolesa zaščitenih pred vremenskimi vplivi in 
varovanih pred krajo.

(8) Prikaz PM v grafičnih načrtih št. 4.2 »Arhitekturna za-
zidalna situacija – nivo kleti« in št. 4.3 »Arhitekturna zazidalna 
situacija – nivo pritličja ter značilni prerezi« je zgolj informa-
tiven. Pozicije PM je treba določiti v projektni dokumentaciji.

34. člen
(peš in kolesarski promet)

(1) Območje OPPN se navezuje na obstoječe površine za 
pešce in kolesarje, ki potekajo po obodnih cestah.

(2) Vzdolž Riharjeve ulice sta urejena obojestranska ho-
dnika za pešce, kolesarski promet poteka po obojestranski 
kolesarski stezi ob vozišču.

(3) Vzdolž Barjanske ceste poteka obojestranska ločena 
površina za pešce in kolesarje.

(4) Preko Barjanske ceste je v nadaljevanju vstopne plo-
ščadi treba izvesti prehod za pešce.

(5) V prostorski enoti PE1 so vse tlakovane in utrjene 
površine, z izjemo dovozov, ki so načrtovani na južni in zahodni 
strani stavbe A in so namenjeni mešanemu prometu, namenje-
ne samo pešcem.

(6) Dostop s kolesi je treba omogočiti do PM za kolesa, 
ki jih je treba izvesti na parceli, namenjeni gradnji Centra 
znanosti.

(7) V prostorski enoti PE1 je ob Barjanski cesti dopustno 
urediti postajališče za izposojo koles.

(8) V prostorski enoti PE2 je vzdolž Gradaščice načrtova-
na pešpot, ki se navezuje na obstoječo pešpot ob Gradaščici v 
severovzhodnem delu OPPN.

35. člen
(dostava in odvoz odpadkov)

(1) Vožnja komunalnih in dostavnih vozil je dopustna po 
dovozu na južni strani OPPN ter preko klančin v klet stavbe A.

(2) Dostava je dopustna tudi z Riharjeve ulice.

36. člen
(intervencijske poti in površine)

(1) Do vseh načrtovanih objektov v območju OPPN je 
treba urediti dovoze in površine za prevoznost in obračanje in-
tervencijskih vozil skladno z veljavnimi predpisi s tega področja.

(2) Intervencijske površine za gasilska vozila so načrtova-
ne vzdolž Riharjeve ulice in Barjanske ceste.

(3) Delovni površini za intervencijska vozila sta načrtovani 
na Riharjevi ulici in Barjanski cesti.

(4) Trase intervencijskih poti so določene v grafičnem 
načrtu št. 4.7 »Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih 
poti«.

37. člen
(splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske  

in elektronske komunikacijske infrastrukture)
(1) Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energet-

ske in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju 
OPPN so:

– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in 
načrtovano vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno in elektroe-
nergetsko omrežje ter povezani z najbližjim vozliščem ARNES. 
Poleg tega so načrtovani objekti lahko priključeni še na druga 
elektronska komunikacijska omrežja. Priključitev je treba izvesti 
po pogojih posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture,

– praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi pote-
kati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma 
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrže-
vanje,

– kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik 
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih 
vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa 
mora za to od lastnika pridobiti služnost,

– trase okoljskih, energetskih in elektronskih komuni-
kacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno 
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in 
odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,

– upoštevati je treba predpisane odmike od obstoječih 
okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov 
in naprav,

– gradnja okoljske, energetske in elektronske komunika-
cijske infrastrukture mora potekati usklajeno,

– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras 
posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov okoljske, 
energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,

– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske 
in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izve-
dene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve 
posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje 
OPPN,

– obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komuni-
kacijsko infrastrukturo v območju OPPN je dopustno zaščititi, 
rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povečevati zmoglji-
vosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob 
upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi 
v soglasju z njihovimi upravljavci,

– kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano 
okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastruk-
turo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce 
posameznih vodov,

– pri projektiranju stavb v območju OPPN je treba upošte-
vati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in varstvo pred 
elektromagnetnim sevanjem.

(2) Ureditev okoljske, energetske in elektronske komuni-
kacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 4.5 
»Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«.
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38. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Center znanosti je treba za oskrbo s pitno, sanitarno 
in požarno vodo priključiti na centralni vodovodni sistem Lju-
bljane.

(2) Na zahodnem robu območja OPPN poteka v Rihar-
jevi ulici sekundarni vodovod NL DN 100. Ob vzhodnem robu 
območja OPPN poteka v Barjanski cesti sekundarni vodovod 
NL DN 200.

(3) Načrtovano stavbo A je treba priključiti na javni vodo-
vod NL DN 100, ki poteka v Riharjevi ulici, s priključno cevjo 
NL DN 100.

(4) Na javnem vodovodu, ki poteka v Barjanski cesti, je 
treba izvesti nadzemni hidrant.

(5) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati IDZ – 
Načrt vodovoda in kanalizacije, KONO-B d.o.o., št. 1824/20, 
januar 2020.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
vodovodov je treba upoštevati veljavne predpise, ki urejajo 
oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument Javnega podjetja 
Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.: Tehnična navodila za vo-
dovod.

(7) Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba 
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za izdajo mnenja k 
priključitvi načrtovane stavbe in predložiti izvedbeno doku-
mentacijo.

39. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Komunalno odpadno vodo iz območja OPPN je treba 
prek centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane odvajati 
na centralno čistilno napravo v Zalogu.

(2) V širšem obravnavanem območju je javna kanalizacija 
zgrajena v mešanem sistemu za odvod komunalne in pada-
vinske odpadne vode. Južno od vodotoka Gradaščica poteka 
primarni zbiralnik A7 DN B 1100 mm. V Riharjevi ulici poteka 
sekundarni javni kanal DN TE 300 mm. Ob Barjanski cesti pote-
ka po zahodni strani v kolesarski stezi kanal GRP DN 600 mm 
in po vzhodni strani kanal GRP DN 1200 mm. V Kolezijski ulici 
potekata javna kanala GRP DN 600 mm ter TE DN 600 mm.

(3) Vse komunalne odpadne vode je treba obvezno pri-
ključiti na javni kanalizacijski sistem.

(4) Načrtovano stavbo A je za odvod komunalnih odpa-
dnih voda treba priključiti na obstoječo sekundarno javno kana-
lizacijsko omrežje, ki poteka v Riharjevi ulici in v Barjanski cesti.

(5) Priključevanje stavbe z direktnim priključkom je do-
pustno samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je 
dopusten le preko črpališč.

(6) Predvideti je treba sistem zajemanja, shranjevanja in 
uporabe padavinske vode s strešin stavbe za ponovno uporabo 
te vode v stavbi ali v njeni okolici.

(7) Odvajanje in čiščenje padavinske vode s povoznih 
utrjenih ali tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni pro-
met, je treba izvajati v skladu s predpisi s področja odvajanja 
in čiščenja odpadnih vod.

(8) Padavinske odpadne vode je dopustno odvajati v 
obstoječo javno kanalizacijsko omrežje, ki poteka v Riharjevi 
ulici in v Barjanski cesti, ter v Gradaščico. Padavinske odpadne 
vode je treba pred iztokom čim več zadržati na mestu nastanka 
ter po potrebi izvesti zadrževalnik padavinske vode.

(9) Za potrebe upravljanja in vzdrževanja javnega kana-
lizacijskega omrežja je treba zagotoviti oziroma ohraniti va-
rovalni koridor primarnega zbiralnika A7, ki poteka južno od 
vodotoka Gradaščica. Kleti stavbe A in podkleteni ploščadi B1 
in B2 morajo biti od osi zbiralnika odmaknjene najmanj 3,00 m.

(10) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati IDZ 
– Načrt vodovoda in kanalizacije, KONO-B d.o.o., št. 1824/20, 
januar 2020.

(11) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrže-
vanju kanalizacije morajo biti upoštevani veljavni predpisi in 
pravilniki, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in pada-

vinskih voda, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod 
Kanalizacija Snaga d.o.o.: Tehnična navodila za kanalizacijo.

(12) Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za izdajo mnenja 
k priključitvi načrtovane stavbe in predložiti izvedbeno doku-
mentacijo.

40. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Načrtovano stavbo A je treba za potrebe ogrevanja, 
priprave sanitarne tople vode in tehnologij priključiti na distri-
bucijsko omrežje zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko 
plinovodno omrežje z delovnim tlakom 100 mbar. Zemeljski plin 
je dopustno uporabiti tudi za kuho.

(2) Obstoječe glavno nizkotlačno distribucijsko plinovodno 
omrežje N12620 v dimenziji DN200 (PE 225), preko katerega 
je načrtovana oskrba načrtovane stavbe A, poteka na zahodni 
strani Barjanske ceste.

(3) Za priključitev stavbe A na sistem zemeljskega plina 
je treba od obstoječega glavnega plinovoda N12620 izvesti 
nov priključni plinovod. Priključni plinovod se zaključi z glavno 
plinsko zaporno pipo v omarici na steni klančine v garažo v 
kleti stavbe A.

(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedeni v skladu s:

– Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne 
občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov 
Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, 
Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, 
št. 102/20),

– Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratova-
nje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 
do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02 in 17/14 
– EZ-1) in

– Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih 
plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana d.o.o.).

41. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) V območju OPPN ni distribucijskega elektroenerget-
skega omrežja.

(2) Za elektroenergetsko oskrbo načrtovanih stavb v ob-
močju OPPN je načrtovana nova transformatorska postaja, ki 
bo nameščena v kleti načrtovane stavbe A. Transformatorska 
postaja bo opremljena s prevezljivim transformatorjem moči 
1.000 kVA. Novo transformatorsko postajo je treba vključiti v 
10 kV izvod K31-KB Zelena pot iz RTP Vič s KB Al 240 mm2.

(3) Za elektroenergetsko oskrbo načrtovanih stavb v ob-
močju OPPN je načrtovana elektro kabelska kanalizacija dol-
žine okoli 52,00 m.

(4) Dostop do transformatorske postaje mora biti vseskozi 
omogočen upravljalcu elektroenergetskega omrežja in inter-
vencijskim vozilom.

(5) Vsi načrtovani posegi na elektroenergetskem omrežju 
morajo biti izvedeni v skladu z idejno rešitvijo: EE napajanje 
za OPPN 81 Center znanosti – del, Elektro Ljubljana, Podjetje 
za distribucijo električne energije, d.d., št. 8/19, februar 2020.

(6) Vzdolž Riharjeve ulice je načrtovana izgradnja kablo-
voda 110 kV za vključitev RTP Trnovo v daljnovod 2x110 kV 
Polje – Vič in kablovoda 110 kV RTP Vrtača – RTP Trnovo. 
Skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 60/19 – 
uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 
– ZSROVE) in drugimi veljavnimi predpisi znaša varovalni pas 
3,00 m od osi načrtovanih kablovodov. Pri načrtovanju in izgra-
dnji načrtovanih objektov v območju OPPN je treba upoštevati 
Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroe-
nergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10 in 17/14 – EZ-1).

(7) Načrtovani objekti v območju OPPN morajo biti načrto-
vani in zgrajeni tako, da bo kasneje omogočena nemotena iz-
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gradnja, obratovanje ter vzdrževanje načrtovanih kablovodov iz 
prejšnjega odstavka. Kolikor se bodo dovozi v območje OPPN 
načrtovali in gradili pred načrtovanjem in izgradnjo načrtovanih 
kablovodov 2x110 kV, je treba v projektno dokumentacijo obve-
zno vključiti gradbena dela za izvedbo teh.

(8) Pred priključitvijo na elektroenergetsko omrežje mora 
investitor pridobiti mnenje k priključitvi, v katerem bodo natanč-
no določeni tehnični pogoji in parametri priklopa.

42. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Obstoječi elektronski komunikacijski omrežji potekata 
v kabelski kanalizaciji v vzhodnem pločniku Riharjeve ulice.

(2) Center znanosti je treba povezati z najbližjim vozli-
ščem ARNES. Možna je povezava na Šolski center Ljubljana, 
Aškerčeva cesta 1, Ljubljana, oziroma povezava do glavnega 
vozlišča ARNES na Institutu Jožef Stefan, Jamova ulica 39, 
Ljubljana.

(3) Za načrtovane stavbe v območju OPPN je dopustna 
priključitev na obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje 
drugih upravljavcev.

(4) Za priključitev načrtovane stavbe A je v pločniku Ri-
harjeve ulice do kleti objekta načrtovana tricevna priključna 
kabelska kanalizacija za elektronsko komunikacijsko omrežje.

(5) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upošte-
vati pogoje upravljalcev elektronskih komunikacijskih omrežij 
in ARNES-a.

(6) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati IDZ 
Priključek na komunikacijska omrežja, DEKATEL d.o.o., 
št. 2504910, januar 2020.

(7) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati 
obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Obstoječe ele-
ktronsko komunikacijsko omrežje je potrebno ustrezno zaščititi 
ali prestaviti. Za prestavitve in zaščite elektronskega komuni-
kacijskega omrežja je treba izdelati projektno dokumentacijo.

43. člen
(javna razsvetljava)

(1) Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka v Barjan-
ski cesti in v Riharjevi ulici.

(2) Vzdolž pešpoti ob Gradaščici v prostorski enoti PE2 je 
načrtovana izvedba javne razsvetljave.

(3) Razsvetljava zunanjih površin v območju prostorske 
enote PE1 je internega značaja in ni povezana s sistemom 
javne razsvetljave.

(4) Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrto-
sti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu z veljav-
nimi predpisi.

44. člen
(učinkovita raba energije v stavbah)

(1) Pri projektiranju stavbe v območju OPPN je treba upo-
števati veljavne predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije v 
stavbah. Priporoča se učinkovita raba energije za ogrevanje in 
hlajenje ter učinkovita raba vode.

(2) Dopustna je uporaba sončnih zbiralnikov, geotermalne 
vrtine, toplotne črpalke z izjemo tipa voda/voda, fotovoltaike ter 
ostalih alternativnih obnovljivih virov energije ob upoštevanju 
ostalih določil tega odloka.

(3) Na strehah in fasadah načrtovane stavbe A je dopu-
stna namestitev tehničnih elementov kot so sončni zbiralniki ali 
sončne celice za potrebe sončne elektrarne.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

45. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev so:

1. tlorisni gabariti stavbe A in njenih delov:
– dopustno je odstopanje pri tlorisnih dimenzijah stavbe A 

v okviru največjih dopustnih dimenzij tlorisnih gabaritov, dolo-
čenih v četrtem odstavku 13. člena,

– dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah premerov 
paviljona 0 so do ± 3,00 m,

– dopustna odstopanja pri tlorisnih dimenzijah premerov 
paviljonov 1, 2, 3 in 4 so do ± 2,00 m,

– dopustna odstopanja pri odmikih središč paviljonov 1, 
2, 3 in 4 so do ± 2,00 m,

– dopustno je odstopanje od števila paviljonov,
– preko tlorisnih dimenzij stavbe nad terenom lahko se-

gajo napušči in nadstreški,
– dopustno je odstopanje od tlorisnih gabaritov kleti, pod 

pogojem da se izkaže, da odstopanje pomeni racionalnejšo 
zasnovo in/ali potrebo po dodatnih prostorih, kjer in v obsegu, 
kot to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, 
potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sose-
dnjih objektov,

– vsa odstopanja pri tlorisnih gabaritih stavbe A in njenih 
delov morajo upoštevati določila četrtega odstavka 13. člena 
tega odloka,

2. tlorisni gabariti podkletenih ploščadi B1 in B2:
– dopustno je odstopanje od tlorisnih gabaritov podkle-

tenih ploščadi B1 in B2, kjer in v obsegu, kot to dopuščajo 
geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih 
vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov. Ob 
tem je treba upoštevati pogoje glede največje zmogljivosti ob-
močja in podkletenih ploščadi B1 in B2, določene v 16. členu 
tega odloka, in pogoje glede zagotavljanja zelenih površin, 
določene v 12. členu tega odloka,

– dopustna je podzemna povezava s stavbo A, povezavo 
je dopustno izvesti samo kot tehnični hodnik,

– preko tlorisnih dimenzij stavb je dopustno izvesti dostop 
do kleti,

3. tlorisni gabariti nadomestne garaže D:
– dopustno odstopanje pri tlorisnih dimenzijah nadome-

stne garaže D je do ±0,50 m,
4. višinski gabariti in etažnost stavbe A:
– dopustno je odstopanje od števila etaž posameznih pa-

viljonov, kolikor ne presežejo višine stavbe, določene v 14. čle-
nu tega odloka, in zmogljivosti stavbe, določene v 16. členu 
tega odloka,

5. višinska regulacija terena in višinska kota pritličja:
– odstopanja so lahko do ± 0,50 m, z izjemo podkletenih 

ploščadih B1 in B2, kjer so odstopanja lahko do ± 1,00 m pod 
pogojem, da se prilagodita višinskim kotam okoliškega terena,

6. vhodi in dostopi:
– mikrolokacije vhodov v stavbo, klančin v klet in dovozov 

v območje OPPN se lahko spremenijo,
7. parcelacija in zakoličba:
– pri poteku parcelnih mej in pri površinah parcel so do-

pustna odstopanja od grafično določene parcelacije v okviru 
uskladitev dokončnih parcelnih mej in odstopanja v okviru 
dopustnih odstopanj pri geodetskih meritvah,

– koordinate zakoličbenih točk objektov lahko odstopajo v 
okviru dopustnih odstopanj pri tlorisnih gabaritih objekta,

– dopustna je sprememba parcele, namenjene gradnji, 
z oznako GP1 v okviru sprememb parcelacije ob meji z ze-
mljiščem s parcelno številko 224/2 v katastrski občini (1722) 
Trnovsko predmestje. Dopustna je tudi drugačna postavitev 
betonskega zidu skladno z novim potekom parcelne meje,

– lokacijo podkletenih ploščadi B1 in B2 je ob upoštevanju 
določil osmega in devetega odstavka 13. člena tega odloka ter 
ob zagotovitvi predpisanega odmika od osi primarnega zbiral-
nika A7 dopustno spremeniti,

8. prometne, okoljske, energetske in elektronske komu-
nikacijske ureditve:

– pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka 
tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne pro-
metne, okoljske, energetske in elektronske komunikacijske 
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infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 
pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevar-
stvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje 
in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo po-
slabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo 
biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati 
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma 
upravljavci posameznega voda,

– dopustne so spremembe intervencijskih poti v skladu 
s tehničnimi rešitvami in z upoštevanjem pogojev pristojnih 
nosilcev urejanja prostora ter njihovim pozitivnim mnenjem,

9. dopustne so spremembe zunanje ureditve in lokacije 
otroškega igrišča na podlagi celovite krajinsko-arhitekturne 
rešitve.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE  
ZA IZVAJANJE OPPN

46. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo 
objektov ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega in delov-
nega okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci 
naslednje obveznosti:

– promet med gradnjo je treba organizirati tako, da pro-
metna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju. Dovoz med gradnjo 
je treba urediti z Riharjeve ulice,

– zagotoviti je treba nemoteno okoljsko in energetsko 
oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; 
vse infrastrukturne vode je treba takoj obnoviti, če se ob gradnji 
poškodujejo,

– pred pričetkom gradnje objekta je treba raziskati 
geološko sestavo tal na parceli, namenjeni gradnji, in z 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja zago-
toviti ustrezno zaščito gradbene jame pred vplivi gradnje na 
okoliške objekte,

– območje gradbišča ne sme posegati na zemljišča izven 
območja OPPN, z izjemo začasnega sidranja zaščite gradbene 
jame v primeru, da je pridobljeno soglasje lastnika zemljišča,

– v času gradnje objekta je treba zagotoviti nemoteno 
delovanje sosednjih objektov,

– zagotoviti je treba ustrezen strokovni nadzor, vključno 
z rednim nadzorom stanja sosednjih objektov in terena, tudi 
zunaj območja OPPN. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje 
obstoječih objektov in namestiti naprave za merjenje posedkov. 
Investitor gradnje posamezne stavbe je dolžan izvesti sanacijo 
poškodb na sosednji stavbi, če so le-te nastale zaradi izvajanja 
gradbenih del. Stopnja poškodb se ugotovi s strokovno eks-
pertizo. V fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev 
dovoljenja za gradnjo stavb za vsako posamezno fazo geome-
hanik določi, katere od obstoječih stavb je treba opazovati, in 
opredeli potreben obseg meritev,

– prepovedana je uporaba gradbenega materiala, iz kate-
rega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo,

– postavitev sanitarij na gradbišču ni dovoljena, razen če 
se uporabljajo kemična stranišča ali če je urejeno odvajanje iz 
stranišč v javno kanalizacijo,

– gradbene odpadke je treba na gradbišču shranjevati 
ločeno po posameznih vrstah odpadkov in ločeno od drugih 
odpadkov tako, da ne onesnažujejo okolja, z njimi pa je treba 
ravnati tako, da jih je mogoče predati v nadaljnjo obdelavo,

– zagotoviti je treba oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu 
gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave,

– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem grad-
benih odpadkov v skladu s predpisi pred začetkom izvajanja 
gradbenih del,

– za viške zemeljskega izkopa, ki jih ne bo možno upora-
biti v okviru zunanjih ureditev, mora investitor zagotoviti izdela-

vo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, 
vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemelj-
skega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z odpadki. To dokumentacijo mora uporabiti pri 
izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju 
z njimi in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja,

– gradbeni odpadki se na gradbišču lahko skladiščijo 
največ do konca gradbenih del, vendar ne več kot eno leto,

– investitor mora pri zemeljskih delih omogočiti izvedbo 
strokovnega arheološkega konservatorskega nadzora in mora 
v primeru odkritja arheoloških ostalin gradbena dela ustaviti.

(2) Investitor gradnje mora v roku največ dveh let po 
sprejetju OPPN začeti postopek pogodbene komasacije ozi-
roma parcelacije, če parcelna struktura ni skladna z načrtom 
parcelacije iz OPPN.

(3) Investitor gradnje je dolžan najmanj dve leti pred 
načrtovano pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekte in 
druge posege, načrtovane z OPPN, o tem obvestiti Mestno 
občino Ljubljana, oddelka mestne uprave, pristojna za načrto-
vanje in izvedbo gospodarske javne infrastrukture ter pripravo 
programa opremljanja stavbnih zemljišč, razen če se z njima 
dogovori drugače.

47. člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

(1) Po izvedbi z OPPN načrtovanih ureditev so na celo-
tnem območju dopustni naslednji posegi:

– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela na objektih prometne, okoljske, ener-

getske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
– vzdrževalna dela in rekonstrukcije stavbe A, podkletenih 

ploščadi B1in B2, pokrite kolesarnice ali nadstrešnice C ter 
obstoječe garaže oziroma nadomestne garaže D,

– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so 
dopustni v območju OPPN,

– postavitev objektov za oglaševanje za lastne potrebe: 
napisi, izveski, svetlobni napisi in označevalni stebri, stolpi, 
zastave, totemi, piloni in podobno,

– dela v zvezi z ureditvijo zelenih površin, če je ohranjena 
krajinska zasnova zunanje ureditve,

– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so 
dopustne v območju OPPN.

(2) Pri vzdrževanju in rekonstrukcijah ter obnovah fasa-
dnega plašča stavb je treba upoštevati pogoje za lego, velikost 
in oblikovanje stavb, ki jih določa ta odlok.

XIII. KONČNI DOLOČBI

48. člen
(vpogled OPPN)

OPPN je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za 

urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana,
– Četrtni skupnosti Trnovo.

49. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-14/2012-253
Ljubljana, dne 15. novembra 2021

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković
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MURSKA SOBOTA

3763. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Murska Sobota v obdobju januar–marec 2022

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US) ter 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota 
(Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 
39/15 in 69/17) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine  

Murska Sobota v obdobju januar–marec 2022

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do 
31. marca 2022, oziroma do sprejetja proračuna Mestne ob-
čine Murska Sobota za leto 2022, v kolikor bo ta sprejet pred 
iztekom navedenega obdobja.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu mestne občine 

za leto 2021. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z 
Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne 
občine Murska Sobota za leto 2021.

V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo 
sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi 
sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdo-
bje januar–marec 2022 = 4.050.272,00 EUR.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-

časnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, pra-
vilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu leta 2021.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab-
nik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih 
financah.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2022 
dalje.

Št. 410-0296/2021-1
Murska Sobota, dne 29. novembra 2021

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek

PIVKA

3764. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
zobozdravstvenega varstva otrok in mladine 
v Občini Pivka

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zako-
na 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 in 73/19) in 16. člena Statuta Občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na redni 18. seji dne 
11. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne  
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 

zobozdravstvenega varstva otrok  
in mladine v Občini Pivka

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Pivka 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 zobozdravstvenega varstva otrok in mladine.

S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstve-
no 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 po-
goje, 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 poobla-
stila 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 Občine Pivka določa nasle-

dnja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske dejavnosti:
– zobozdravstvenega varstva otrok in mladine v obsegu 

1,00 programa.
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se 

podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravlja-
nja programa zdravstvene dejavnosti.

Koncendent lahko na podlagi izpolnjenih zakonskih pogo-
jev in pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ter pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja 
podaljša obdobje podelitve koncesije za naslednjih 15 let.

4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na 

področju zobozdravstvenega varstva otrok in mladine 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.

Za vodenje postopka razpisa, oceno ponudb in pripravo 
predloga za izbiro koncesionarja imenuje župan strokovno 
komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.

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 do-
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ločbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki 
podatkom objavljenega javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh 
koncedenta in 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, do-
ločena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnje-
vanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumen-
tacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, 
pristojnega za zdravje.

O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s ka-
tero 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 koncesij-

ske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med konceden-
tom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in 
obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo 
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svo-
jem 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. 9000-18/2021
Pivka, dne 11. novembra 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

3765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 
Občine Pivka

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20), 21., 24., 25. in 
27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komu-
nalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 
34/19), 1. in 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi 
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posame-
znimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 
16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 
24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine 
Pivka na redni 18. seji dne 11. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 

Občine Pivka

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 64/21) se besedilo 7. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»(1) Računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb 
znaša 1,5.

(2) Če je dejanska površina gradbene parcele manjša od 
zmnožka površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja 
površine, se pri izračunu upošteva manjša površina.«

2. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

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

Št. 9000-18/2021
Pivka, dne 11. novembra 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

3766. Sklep o predaji nepremičnega premoženja, 
ki je potrebno za izvajanje javne muzejske 
službe skupaj z opremo in razstavnimi 
eksponati, v upravljanje Javnemu zavodu – 
PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – 
odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 
– ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 
59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 
51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – 
ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 19. člena Za-
kona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 
175/20 – ZIUOPDVE) je Občinski svet Občine Pivka zaradi 
zagotovitve upravljanja stvarnega premoženja, do ureditve raz-
merij s sklenitvijo najemne pogodbe oziroma najkasneje do dne 
31. 12. 2022, na 18. seji dne 11. 11. 2021 sprejel

S K L E P
1. Občina Pivka kot lastnica stvarnega premoženja v 

kompleksu Parka vojaške zgodovine preda nepremično premo-
ženje, ki je potrebno za izvajanje javne muzejske službe skupaj 
z opremo in razstavnimi eksponati, v upravljanje Javnemu 
zavodu – PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA, Kolodvorska 
cesta 51, 6257 Pivka, matična številka: 6461921000, ID za 
DDV: SI 37502808.

2. Medsebojna razmerja med Občino Pivka in Javnim 
zavodom – PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA v zvezi z 
upravljanjem stvarnega premoženja iz 1. točke tega sklepa se 
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podrobneje uredijo s pogodbo o upravljanju, za kar se poobla-
šča župana Občine Pivka.

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

Št. 9000-18/2021
Pivka, dne 11. novembra 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

PUCONCI

3767. Odlok o proračunu Občine Puconci 
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) ter 17., 99., 
102., 103. in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, 
št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 
25. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Puconci za leto 2022

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Puconci za leto 2022 dolo-

čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-
ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine 
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun  
leta 2022

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.371.426
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.628.427

70 DAVČNI PRIHODKI 5.329.261
700 Davki na dohodek in dobiček 4.732.778
703 Davki na premoženje 398.860
704 Domači davki na blago in storitve  197.623

71 NEDAVČNI PRIHODKI  1.299.166
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  581.166
711 Takse in pristojbine  7.000
712 Globe in druge denarne kazni  6.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  25.000
714 Drugi nedavčni prihodki  680.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI  339.751
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 339.751

73 PREJETE DONACIJE  8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov  8.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI  3.395.248
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  2.490.717
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 904.531
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.352.379

40 TEKOČI ODHODKI  2.902.546
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  435.735
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  68.439
402 Izdatki za blago in storitve  2.256.233
403 Plačila domačih obresti  17.000
409 Rezerve  125.139

41 TEKOČI TRANSFERI  2.950.554
410 Subvencije 183.500
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  1.647.982
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam  306.019
413 Drugi tekoči domači transferi  813.053

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  5.319.479
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  5.319.479

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  179.800
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 106.800
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  73.000
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –980.953

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
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)  0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  0
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
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  1.000.000

50 ZADOLŽEVANJE  1.000.000
500 Domače zadolževanje  1.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  289.663

55 ODPLAČILA DOLGA  289.663
550 Odplačila domačega dolga  289.663
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –270.616
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 710.337
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 980.953
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo  270.616
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Puconci.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene 
določene v zakonu o varstvu pred požarom,

2. okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odla-
ganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpa-
dnih voda, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda,

4. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodar-
jenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in 
vlaganj v naravne vire,

5. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan 
les, ki se namenijo izključno za vzdrževanje gozdnih cest in 
varstvo gozdov.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v 
proračunu.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.

5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-

računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika z 
upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s polletnim poročilom in v začetku leta za prehodno 
leto z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljav-
nem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji.

6. člen
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 upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2022 največ 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami 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 uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-

nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

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
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2022 izločijo v 

višini do 71.747,94 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financi-

ranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: 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 povzročajo 
naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka tega člena odloča župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

Prihodki in odhodki proračunskega sklada Občine Pu-
conci so zajeti v posebnem finančnem načrtu, ki so namenjeni 
za zbirno sortirni center Puconci in je sestavni del proračuna 
občine.

9. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in 

skrbeti za financiranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim 
za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne 
smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta 
namen določena proračunska sredstva.

10. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in 

namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahteva-

ne podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skla-

du z 9. členom, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi 



Stran 11576 / Št. 189 / 3. 12. 2021 Uradni list Republike Slovenije

proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na pre-
dlog župana.

Župan o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji 
seji.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF 

lahko župan dolžniku do 1.000,00 evrov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v ne-
sorazmerju z višino terjatve.

12. člen
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje 

različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi znotraj mo-
žnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen.

13. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 

vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne 
proračunske rezervacije za leto 2022 se zagotavljajo v višini 
29.737,28 evrov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od-
loča župan in o tem pisno obvešča občinski svet ob obravnavi 
poročila porabe proračuna. Dodeljena sredstva splošne pro-
računske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposre-
dnega uporabnika.

14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan za-
drži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne 
ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obvezno-
sti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.

O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski 
svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predla-
gati rebalans proračuna.

15. člen
Občina lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in 

investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vre-
dnost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če 
so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna 
za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo 
opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.

16. člen
Pri investicijah, ki se financirajo po sprejetih kriterijih s 

sredstvi občine in krajevnih skupnosti, se upoštevajo le tista 
sredstva krajevnih skupnosti, ki jih pridobijo iz naslova nadome-
stila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte 
ter namensko zbrana sredstva občanov za določeno investicijo.

17. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma 

pristojnost uporabnika proračuna, se sorazmerno poveča ali 
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.
Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom ukine 

in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporablje-

na sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se razporedijo 
med druge uporabnike.

18. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

račun ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhod-
kov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo, ki 
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega 
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do 
višine 1.000.000,00 evrov.

20. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju po-

roštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicij-
sko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

21. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 

O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, 
pristojnega za finance.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Puconci v letu 

2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep župana.

23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0013/2021
Puconci, dne 25. novembra 2021

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak

RADEČE

3768. Odlok o turistični in promocijski taksi 
v Občini Radeče

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Občine Radeče (Uradni 
list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine Radeče 16. redni 
seji dne 25. 11. 2021 sprejel
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O D L O K
o turistični in promocijski taksi v Občini Radeče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Radeče 
(v nadaljevanju: odlok) določa:

– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in 
promocijske takse,

– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– neplačilo turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko 

zaokrožuje območje Občine Radeče.

2. člen
(pristojnost)

Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA 
TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

3. člen
(zavezanci)

(1) Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so 
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastani-
tvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1).

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka plačajo turistično in 
promocijsko takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. 
Plačati jo morajo tudi, če so deležne brezplačnih storitev za 
prenočevanje, razen če ZSRT-1 ne določa drugače.

4. člen
(višina turistične in promocijske takse takse)

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 
1,20 eura.

(2) Poleg turistične takse se obračuna tudi promocijska 
taksa, ki znaša 25 % zneska obračunane turistične takse, tako 
da promocijska taksa znaša 0,30 eura.

(3) Skupna višina obeh taks, ki se plača hkrati s plačilom 
storitev za prenočevanje, znaša 1,50 eura na osebo na dan.

(4) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem odlo-
kom, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek tu-
ristične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu 
s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina 
objavi na svojih spletnih straneh.

5. člen
(oprostitve plačila turistične takse  

na podlagi določb ZSRT-1)
(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske ta-

kse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pri-

stojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu 
ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije 
potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o 
ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi 
članske izkaznice invalidske organizacije,

– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije 
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami,

– učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma men-
torji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik 
dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraže-
valne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v 
okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijske-
ga programa,

– osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki 
so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil 
podeljen status pravne osebe v javnem interesu,

– osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elemen-
tarnih nesreč,

– pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja na-
log iz svoje pristojnosti,

– osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastani-
tvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oprošče-
ni plačila turistične takse.

(2) Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v na-

stanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih 
prenočišč (IYHF).

(3) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev 
turistične takse izkazujejo s predložitvijo kopije listine, se listina 
predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

6. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)

(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega 
odstavka 4. člena tega odloka, pobirajo pravne osebe javnega 
in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobo-
dajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, v imenu 
in za račun občine oziroma agencije, ki je določena v zakonu, ki 
ureja razvoj turizma, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje 
ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

(2) Turistično in promocijsko takso so dolžni nakazati 
na poseben račun Občine Radeče št. 01299 8450000073, 
sklic SI 19 Davčna številka – 07129, do 25. dne v mesecu za 
pretekli mesec.

IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

7. člen
(evidenca turistične in promocijske takse)

(1) Osebe iz prejšnjega člena so dolžne na podlagi knjige 
gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča, 
voditi tudi evidenco o turistični in promocijski taksi.

(2) Evidenca turistične in promocijske takse poleg podat-
kov iz knjige gostov vsebuje še:

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega 

gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posame-

znega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične 

takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 

obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elek-
tronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsa-
kega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan 
njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistič-
ne takse vodijo elektronsko ali ročno.
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V. NEPLAČILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

8. člen
(izdaja plačilnega naloga, če turistična  

in promocijska taksa ni plačana)
(1) Če ob nastanku taksne obveznosti turistična ali pro-

mocijska taksa ni plačana, občina osebi iz prvega odstavka 
6. člena tega odloka izroči ali pošlje plačilni nalog, s katerim 
mu naloži, naj v 15 dneh plača dolžno takso.

(2) Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh 
od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti po 
0,0247-odstotni dnevni obrestni meri. Od zamudnih obresti, ki 
jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaraču-
navajo.

9. člen
(prisilna izterjava)

(1) Prisilno izterjavo neplačane turistične in promocijske 
takse opravlja pristojni davčni organ.

(2) Če taksa iz plačilnega naloga ni plačana v višini in 
rokih, določenih s tem zakonom, in taksni zavezanec ne vloži 
ugovora ali vloge za oprostitev, občina potrdi izvršljivost pla-
čilnega naloga in ga pošlje pristojnemu davčnemu organu v 
izvršitev.

(3) Turistična in promocijska taksa se prisilno izterjata po 
predpisih, ki urejajo prisilno izterjavo davkov.

(4) Neplačane turistične in promocijske takse se prisilno 
ne izterjajo, če znesek neplačane takse v posamezni zadevi 
ne presega 10 eurov.

VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

10. člen
(nadzor)

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen or-
gan skupne občinske uprave: Skupni prekrškovni organ občin-
skih uprav Brežice, Bistrica ob Sotli, Radeče, Krško in Sevnica.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpek-
cijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, 
odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki 
ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za 
odpravo nepravilnosti.

11. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne 
vodi evidence turistične takse skladno s 7. členom tega odloka.

(2) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

(4) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki pre-
jema turiste na prenočevanje.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o krajevni turistični taksi v Občini Radeče (Uradni list RS, 
št. 11/97).

13. člen
(uveljavitev nove turistične in promocijske takse)

Turistična in promocijska taksa po tem odloku se začne 
pobirati s 1. 1. 2022.

14. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(2) V kolikor bodo postale posamezne določbe tega od-
loka zaradi zakonskih sprememb neskladne z ZSRT-1, se 
neposredno uporabljajo določbe ZSRT-1 in druge veljavne 
zakonodaje.

Št. 007-8/2021
Radeče, dne 25. novembra 2021

Župan 
Občine Radeče
Tomaž Režun

3769. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu od 1. 12. 2021

V skladu z določili 99. in 101. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 
– popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 – 
ZPPreb-1 in 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 
– ZOA-A in 28/19), 37. člena Pravilnika o metodologiji za obliko-
vanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 20. člena Statuta Občine 
Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je Občinski svet Občine 
Radeče na 16. redni seji dne 25. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu od 1. 12. 2021

1.
Občinski svet Občine Radeče daje soglasje k ceni social-

no varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo je predlagal 
izvajalec Center za socialno delo Celje, Enota Laško v višini 
22,01 EUR za opravljeno uro storitve. Cena efektivne ure stori-
tve v nedeljo ali v nočnem času znaša 30,81 EUR, ob praznikih 
in dela prostih dnevih pa znaša 33,02 EUR.

2.
Občina Radeče subvencionira ceno storitve Pomoč dru-

žini na domu v višini 17,04 EUR/uro, ki je deljena na tri dele:
– na del v višini 1,12 EUR/uro, ki predstavlja stroške 

vodenja,
– na del v višini 1,73 EUR/uro, ki predstavlja stroške za 

strokovno pripravo dogovorov,
– na del v višini 14,19 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura 

neposredne socialne oskrbe uporabnika.
Cena storitve za uporabnika je 4,97 EUR na efektivno 

uro, v nedeljo in v nočnem času 6,96 EUR/uro in ob praznikih 
in dela prostih dnevih 7,46 EUR/uro.

3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu od 1. 7. 2020 (Uradni list RS, št. 97/20).

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2021 dalje.

Št. 900-7/2021/8
Radeče, dne 25. novembra 2021

Župan 
Občine Radeče
Tomaž Režun
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RAVNE NA KOROŠKEM

3770. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu 
pri izvedbi projektov celovite energetske 
prenove objektov v lasti Občine Ravne 
na Koroškem

Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lo-
kalni 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), 19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski svet 
Občine Ravne na Koroškem na 20. redni seji dne 17. 11. 2021 
sprejel

K O N C E S I J S K I    A K T
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi 

projektov celovite energetske prenove objektov 
v lasti Občine Ravne na Koroškem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina akta)

(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta 
energetskega pogodbeništva za celovito energetsko sanacijo 
objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem, v eni izmed oblik 
javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno- 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).

(2) S tem aktom se določa tudi predmet, pravice in obve-
znosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objek-
tov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine 
razmerja javno-zasebnih partnerstev za izvedbo projekta ce-
lovite energetske prenove objektov v lasti Občine Ravne na 
Koroškem.

(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka 
Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem.

2. člen
(opredelitev izrazov)

(1) Ključni izrazi v tem aktu imajo naslednji pomen:
a. »javni partner« oziroma »koncedent« je Občina Ravne 

na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem;
b. »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična 

ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega 
partnerstva;

c. »uporabniki objektov« so osebe javnega ali zasebnega 
prava, ki za izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so 
opredeljeni v 6. členu tega akta;

d. »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v 
skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 5. členu tega 
akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;

e. »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je po-
godbeni dogovor med koncedentom, koncesionarjem in upo-
rabniki objektov za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se 
preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske 
pogodbe, in v okviru katerega se storitev plačuje sorazmerno 
s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s 
koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovor-
jenim merilom za energetsko učinkovitost (finančni prihranki, 
stopnja udobja, in podobno).

(2) Izrazi uporabljeni v tem aktu imajo enak pomen kot so 
opredeljeni v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, Energet-
skem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 

besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) ter v predpisih in drugih 
aktih, izdanih na njuni podlagi.

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

3. člen
(javni interes)

Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti 
(2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 
– uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE), Dol-
goročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove 
stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 
2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske ko-
hezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativnega programa 
ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, 
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 preči-
ščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Uredbe o enotni me-
todologiji 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 izdelane investicijske dokumentacije 
Dokument identifikacije investicijskega programa – Celovita 
energetska prenova objektov v lasti Občine Ravne na Koro-
škem (EUTRIP, komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d.o.o., 
Kidričeva ulica 24, 3000 Celje, november 2021), Pravilnika o 
vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-za-
sebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi 
podlagi izdelane Ocene o upravičenosti izvedbe projekta po 
modelu javno-zasebnega partnerstva – Celovita energetska 
prenova objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem (EUTRIP, 
komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d.o.o., Kidričeva 
ulica 24, 3000 Celje, november 2021), se ugotavlja, da obstaja 
javni interes za izvedbo projektov energetskega pogodbeništva 
za celovito in delno energetsko prenovo objektov v lasti Občine 
Ravne na Koroškem, v obliki javno-zasebnega partnerstva, na 
način in v obsegu kot izhaja iz 4., 5. ter 6. člena tega akta, saj 
se bo s predmetnim projektom pripomoglo k uresničitvi ciljev 
glede izboljšanja energetske učinkovitosti iz 5. člena Direktive 
o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), spodbudilo energetsko 
pogodbeništvo in zmanjšalo 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 v obliki koncesijske-
ga javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo 
storitev.

5. člen
(predmet koncesije)

(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega 
pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihran-
kov energije v objektih iz 6. člena tega akta.

(2) Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zago-
tavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo 
v objektih iz 6. člena tega akta.

(3) Pogodbena oskrba z energijo je lahko predmet kon-
cesije le v primeru, če večino tveganj v razmerju med kon-
cedentom in koncesionarjem prevzema koncesionar ter se 
javno-zasebno partnerstvo izvaja v obliki iz prejšnjega člena.

(4) Predmet koncesije se podrobneje opredeli v konce-
sijski pogodbi.
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6. člen
(območje izvajanja)

(1) Celovita energetska prenova se predvidoma izvaja v 
sledečih objektih:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Ob Suhi 11,  

2390 Ravne na Koroškem
Katastrska občina: 882 Ravne 
Številka stavbe: 1116 
Parcelna številka: 243

Osnovna šola Koroški jeklarji  
in Glasbena šola Ravne na Koroškem

Javornik 35,  
2390 Ravne na Koroškem

Katastrska občina: 882 Ravne 
Številka stavbe: 54 
Parcelna številka: 100/19

DTK – Dom telesne kulture Na gradu 6,  
2390 Ravne na Koroškem

Katastrska občina: 882 Ravne 
Številka stavbe: 1168 
Parcelna številka: 764/4, 765/1

Bivši SDK Prežihova ulica 7,  
2390 Ravne na Koroškem

Katastrska občina: 882 Ravne 
Številka stavbe: 210 
Parcelna številka: 292/7, 290/3, 289/3

Kulturni center Ravne na Koroškem Gledališka pot 1,  
2390 Ravne na Koroškem

Katastrska občina: 882 Ravne 
Številka stavbe: 106 
Parcelna številka: 153/1

Osnovna šola Prežihovega Voranca Gozdarska pot 11,  
2390 Ravne na Koroškem

Katastrska občina: 882 Ravne 
Številka stavbe: 10114 
Parcelna številka: 712, 711/5, 719/1, 770

POŠ Kotlje Kotlje 7,  
2394 Kotlje

Katastrska občina: 896 Kotlje 
Številka stavbe: 307 
Parcelna številka: 106/5, 107, 109

Vrtec Ravne na Koroškem, enota Levi devžej  
(s pripadajočim prizidkom)

Kotlje 11,  
2394 Kotlje

Katastrska občina: 896 Kotlje 
Številka stavbe: 303 
Parcelna številka: 100/1

(2) Delna energetska prenova se predvidoma izvaja v 
sledečem objektu:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
MESTNA HIŠA RAVNE Gačnikova pot 5,  

2390 Ravne na Koroškem
Katastrska občina: 882 Ravne 
Številka stavbe: 256 
Parcelna številka: 431/1

(3) Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v 
objektih iz prejšnjih dveh odstavkov, se lahko posamezna dela 
izvajajo tudi na zemljiških parcelah in stavbah, ki se nahajajo v 
okolici stavb iz predhodnih odstavkov, če so predmetne zemlji-
ške parcele v lasti koncedenta.

(4) Za določitev območja je relevantna navedba objek-
tov in ne zemljiškoknjižnih podatkov. Območje izvajanja kon-
cesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno 
spremembo zemljiškoknjižnih podatkov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena.

(5) Posamezne objekte iz prvega in drugega odstavka 
lahko koncedent v fazi priprave in izvedbe javnega razpisa 
s sklepom župana lahko razvršča med seznami iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, v kolikor se za posamezni 
objekt izkaže, da je njegova vključitev v posamezen seznam 
negospodarna ali bi njegova uvrstitev v posamezen seznam v 
tolikšni meri ovirala izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogro-
zilo uspešno izvedbo celotnega projekta.

(6) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje 
končnih ponudb, lahko koncedent s sklepom župana nabor 
objektov iz prvega ali drugega odstavka tega člena zmanjša, v 
kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev 
v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji mnenjeda-
jalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega 
projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega 
projekta.

(7) Za objekte, ki niso v izključni lasti koncedenta, bo kon-
cedent pred pričetkom izvajanja javno-zasebnega partnerstva 
sklenil sporazume o sofinanciranju in vodenju operacije.

7. člen
(čas trajanja)

(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se 
opredelita v koncesijski pogodbi.

(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 20 let.
(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne 

zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski 
pogodbi, vendar ob upoštevanju določbe drugega 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 pomemb-
nih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je 
treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.

IV. FINANCIRANJE

8. člen
(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti)

(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se fi-
nancirajo iz:

a. sredstev koncesionarja,
b. sredstev koncedenta,
c. sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov 

ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetske-
ga pogodbeništva s strani koncedenta ali koncesionarja.

(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega 
odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega 
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razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva 
koncesionarja biti večinski vir financiranja.

9. člen
(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti)

(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavno-
sti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih pri-
hrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar 
preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.

(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene pri-
hranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo. 
Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihran-
kov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu 
z določili koncesijske pogodbe.

(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki 
energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z do-
ločili koncesijske pogodbe.

(4) 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:

a. izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 
v objektih, opredeljenih v 6. členu tega akta;

b. pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in 
obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;

c. izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane 
z obveznostmi iz prve točke (vodenje evidenc, obveščanje, in 
podobno), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja 
in koncesijska pogodba;

d. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v kon-
cesijski pogodbi.

(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanjem koncesije 
najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.

(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravlja-
ti nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje 
koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih do-
loča Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta akt, koncesijska 
pogodba ali drug predpis.

11. člen
(obveznosti koncedenta)

Obveznosti koncedenta so zlasti:
a. zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje kon-

cesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski 
pogodbi;

b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih 
pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti 
samostojno ali brez pomoči koncedenta;

c. v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu 
in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na 
nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev konce-
sijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedenta, podeliti 
ustrezne stvarnopravne pravice (npr. služnost, stavbna pravica 
itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje 
koncesionirane dejavnosti;

d. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati 
plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.

12. člen
(obveznosti uporabnikov objektov)

Uporabniki objektov imajo zlasti dolžnost:
a. upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta in 

jim omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske 
pogodbe;

b. v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesij-
ski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentu dostop do 
vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in 
naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;

c. prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog 
koncesionarja in koncedenta oziroma sporočiti koncesionarju 
in koncedentu vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izva-
janje nalog;

d. obveščati koncedenta o morebitnih kršitvah koncesi-
onarja;

e. v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati 
plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.

13. člen
(druge pravice in obveznosti)

Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja 
se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

VI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA

14. člen
(javni razpis)

(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega 
razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a. navedbo pravne podlage, vključno s tem aktom;
b. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za kon-

cesijo;
c. ime in sedež koncedenta;
d. predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;
e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f. postopek izbire koncesionarja;
g. pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo pre-

dložitev;
i. zahteve glede vsebine prijav;
j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati in dokazila o 

njihovem izpolnjevanju;
k. pogoje za predložitev skupne prijave;
l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja prijav;
n. rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega 

razpisa;
o. druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zako-

nodajo.
(3) V javnem razpisu se predmet koncesije razdeli na 

sklop za izvedbo celovite energetske prenove ter sklop za 
izvedbo delne energetske prenove, pri čemer se omogoči, da 
lahko gospodarski subjekti podajo prijavo za vsak sklop ločeno.

(4) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonom-
sko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost prijaviteljev. 
Za ta namen morajo biti v javnem razpisu vključeni najmanj 
pogoji, ki zagotavljajo, da:

a. je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet koncesije,

b. ima koncesionar ustrezne reference s področja pred-
meta koncesije,

c. ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sred-
stev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partner-
stva.

(5) Merila za izbor koncesionarja morajo biti oblikovana ob 
upoštevanju temeljnih načel javno-zasebnega partnerstva, pri 
čemer morajo zagotoviti javni interes, da bodo bolje ocenjeni 
kandidati, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke in 
ponudili višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih.

(6) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogo-
jev in meril za izbiro koncesionarja koncedent določi v razpisni 
dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
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15. člen
(strokovna komisija)

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za iz-
vedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje župan Občine 
Ravne na Koroškem.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva 
člana. Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti 
delovne izkušnje najmanj z naslednjih delovnih področij: 
vodenje evropskih projektov, pravo in ekonomija.

(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti 
najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o viso-
kem 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 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 
najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz 
drugega odstavka tega člena, da lahko zagotovijo strokovno 
vodenje postopka javnega razpisa.

16. člen
(postopek izbire)

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po 
postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:

a) faza preverjanja usposobljenosti,
b) faza dialoga,
c) ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri uspo-

sobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna 
vsem prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo 
pogoje iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja uspo-
sobljenosti. Po končanem odpiranju prijav strokovna komisi-
ja pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene 
v javnem razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po 
končanem pregledu in presoji prijav strokovna komija se-
stavi poročilo v katerem navede, katere prijave izpolnjujejo 
razpisne zahteve, in v njem predlaga katerim prijaviteljem se 
prizna usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga.

(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnje-
ga odstavka občinska uprava Občine Ravne na Koroškem 
izda sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi 
dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, prijavitelj pa lahko zoper 
dokončen sklep začne upravni spor.

(4) S 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 vse dotlej, dokler se ne najde rešitve, ki 
ustreza ciljem in potrebam koncedenta.

(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga 
in ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni 
dokumentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k 
predložitvi končne ponudbe.

(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih 
ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in 
oceni ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve 
iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem 
pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, 
v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje 
in zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od 
vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen 
je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim me-
rilom.

(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila 
strokovne komisije iz prejšnjega odstavka in sklenitvi kon-
cesijske pogodbe, sprejme občinska uprava Občine Ravne 
na Koroškem.

(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega od-
stavka tega člena posreduje Občinskemu svetu Občine Ravne 
na Koroškem.

17. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncedent bo za izvedbo energetske sanacije objek-
tov sklenil koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem skle-
ne župan Občine Ravne na Koroškem.

(3) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, 
sicer nima pravnega učinka.

(4) V koncesijski pogodbi koncedent in koncesionar po-
drobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem 
predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso ureje-
ne v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni 
mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje 
javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske po-
godbe.

VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ

18. člen
(prilagoditev razmerij)

(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi 
prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem, 
vendar na način, da prilagoditev ne vpliva na porazdelitev 
tveganj med partnerjema.

(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij 
med koncedentom in koncesionarjem se uredijo v koncesijski 
pogodbi.

VIII. POROČANJE IN NADZOR

19. člen
(dolžnost poročanja)

(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, 
predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne 
evidence in koncedentom ter uporabnikom objektov predložiti 
poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi 
navodili.

(2) Vsebina dolžnosti koncesionarja iz prejšnjega od-
stavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v 
koncesijski pogodbi.

20. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti 
opravljajo koncedent in uporabniki objektov v skladu z Zako-
nom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.

(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski po-
godbi.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

21. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b. z odkupom koncesije,
c. z odvzemom koncesije,
d. s prevzemom koncesije,

na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko 
pogodbo.
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X. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(uveljavitev)

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

Št. 360-0002/2020-KA
Ravne na Koroškem, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Tomaž Rožen

REČICA OB SAVINJI

3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Rečica ob Savinji 
za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) ter 15. člena Statuta Občine Reči-
ca ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine 
Rečica ob Savinji na 18. redni seji dne 23. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Rečica ob Savinji  

za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora-

čunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. št. 88/21 z dne 3. 6. 2021) se spremeni 2. člen in se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.151.326

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.105.964
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.816.967

700 Davki na dohodek in dobiček 1.582.194
703 Davki na premoženje 153.573
704 Domači davki na blago in storitve 81.100
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 288.997
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 159.697
711 Takse in pristojbine 3.500
712 Denarne kazni 4.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.300
714 Drugi nedavčni prihodki 118.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 29.215

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 29.215

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 6.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 6.500
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 1.009.647
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 693.453
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in iz sredstev EU 316.194

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.456.572
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 752.230
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 184.001
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 28.421
402 Izdatki za blago in storitve 506.711
403 Plačila domačih obresti 3.964
409 Rezerve 29.133

41  TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 735.449
410 Subvencije 12.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 448.590
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 69.363
413 Drugi tekoči domači transferi 205.496
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.937.169
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.937.169

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430+431+432) 31.724
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi 11.500
432 Investicijski transferi 20.224

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –305.246

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in osebah javnega prava, 
ki imajo premoženje v svoji lasti 0
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VI. PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 249.000
50 ZADOLŽEVANJE 249.000

500 Domače zadolževanje 249.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 137.459
55 ODPLAČILA DOLGA 137.459

550 Odplačila domačega dolga 137.459
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –193.705

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 111.541
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 305.246

9009 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo 193.705

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov ter 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.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2021-7
Rečica ob Savinji, dne 23. novembra 2021

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

3772. Sklep o določitvi višine povračila stroškov 
prevoza šolskih otrok

Na podlagi tretjega odstavka 56. člena Zakona o osnovni 
šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – 
ZOFVI-K) tretje alineje prvega odstavka 82. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – 
ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 

25/17 – ZVaj in 123/21) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob 
Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Reči-
ca ob Savinji na 18. redni seji dne 23. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi višine povračila stroškov prevoza 

šolskih otrok

1.
Staršu otroka, ki obiskuje osnovno šolo zunaj šolskega 

okoliša Osnovne šole Rečica ob Savinji, se zagotovi brezplačni 
šolski prevoz tako, da se mu skladno s pogodbo o uveljavlja-
nju pravice do brezplačnega prevoza v osnovno šolo, določi 
povračilo stroškov šolskega prevoza v višini cene avtobusne 
vozovnice, kot bi znašala na relaciji stalno prebivališče otroka 
– Osnovna šola Rečica ob Savinji. Višina cene avtobusne vo-
zovnice se določi po veljavnem ceniku izvajalca rednih linijskih 
avtobusnih prevozov.

2.
Ta sklep prične veljati takoj.

Št. 007-0001/2021-8
Rečica ob Savinji, dne 23. novembra 2021

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

RIBNICA

3773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov 
v Občini Ribnica

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, 80/20 – ZIUOOPE), 69 člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20) in 17. člena 
Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski 
svet Občine Ribnica na 19. redni seji dne 18. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov  

v Občini Ribnica

1. člen
Javni športni objekti, ki so v Občini Ribnica namenjeni 

uresničevanju javnega interesa na področju športa, so:

Zap. št. Naziv nepremičnine Naslov, lokacija Zemljiško knjižni podatki
1. Športni center Ribnica Majnikova ulica 2, Ribnica parc. št.  1815/1 k.o. 1625 Ribnica
2. Športni park Ribnica Ribnica parc. št.  1815/3, 302/1, 1815/5, 1813/2  

k.o. 1625 Ribnica
3. Šolska dvorana Dolenja vas Šolska ulica 9, 

Dolenja vas 
parc. št. 402 k.o. 1629 Dolenja vas

4. Športno igrišče Dolenja vas Dolenja vas parc. št. 3350/1 k.o. 1629 Dolenja vas
5. Nogometni stadion Ribnica 

(ob Bistrici)
Ribnica parc. št. 760 in 761 k.o. 1625 Ribnica

6. Športno igrišče Grič Grič parc. št. 1508/252 k.o. 1624 Gorenja vas
7. Športno igrišče Lepovče Gornje Lepovče parc. št. 451/1 k.o. 1624 Gorenja vas
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Zap. št. Naziv nepremičnine Naslov, lokacija Zemljiško knjižni podatki
8. Športno igrišče Dolenji Lazi Dolenji Lazi parc. št. 1560/3, 1560/6, 1568/2, 1574/2, 1576/2 

in 1580/3, vse k.o. 1624 Gorenja vas
9. Športno igrišče Sušje Sušje parc. št. 744 k.o. 1617 Sušje 

10. Športno igrišče Sveti Gregor Sveti Gregor parc. št. 21/7, 21/9 in 24/5,  
vse k.o. 1614 Slemena 

11. Stadion obrtna cona Ugar Ribnica parc. št. 935/251 in 935/226, 
vse k.o. 1625 Ribnica 

12. Športno igrišče Nemška vas Nemška vas parc. št. 3242/324, 3242/322, 3242/17, 
3242/320, 3242/295, vse k.o. 1627 Prigorica

13. Športno igrišče Grčarice Grčarice parc. št. 1933/1 k.o. 1631 Grčarice
14. Športno igrišče Velike Poljane Velike Poljane parc. št. 221/1  k.o. 1616 Velike Poljane 

2. člen
Javne športne objekte, določene s tem sklepom, lahko 

odda župan s pogodbo v upravljanje osebam javnega prava. V 
pogodbi se opredeli način upravljanja, vzdrževanja in uporabe 
javnih športnih objektov.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa pre-
neha veljati sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini 
Ribnica št. 671-0003/2013 z dne 18. 4. 2013.

Št. 671-0003/2013-1
Ribnica, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

ROGAŠKA SLATINA

3774. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj 
Občine Rogaška Slatina v najem

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na podlagi 21. in 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odi. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – odi. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 
– odi. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 58. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18, 79/18), 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list 
RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 
57/08, 90/09 – odi. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 
40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odi. US, 27/17, 59/19, 
189/20 – ZFRO in 90/21) ter 16. in 83. člena Statuta Občine 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) na 26. seji dne 
24. 11. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o oddaji oskrbovanih stanovanj  
Občine Rogaška Slatina v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občina Rogaška Slatina (v nadaljnjem 

besedilu: občina) ureja postopek oddajanje oskrbovanih sta-
novanj v lasti občine v najem upravičencem do nastanitve v 
oskrbovanih stanovanjih.

Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi v postopkih od-
daje v najem tistih oskrbovanih stanovanj, ki so zgrajena ali 
kako drugače pridobljena v soinvestitorstvu, z javno-zasebnim 
partnerstvom ali z drugim načinom sodelovanja z drugo javno 
ali zasebno pravno osebo, če je tako določeno z medsebojnim 
dogovorom.

2. člen
Oskrbovana stanovanja iz 1. člena se oddajo v najem:
– z razpisom za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem,
– izven razpisa prosilcem, ki so vložili prijavo izven raz-

pisa.

II. POGOJI IN KRITERIJI ZA NAJEM

3. člen
Do najema oskrbovanih stanovanj je upravičen prosilec, 

ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je starejši od 65 let,
– ima na dan objave razpisa stalno prebivališče na ob-

močju občine,
– mu preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z 

redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdra-
vstvenim varstvom ohranja zadovoljivo duševno in telesno 
počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebuje 
popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu 
starejših,

– je glede na svoje ekonomsko stanje, sposoben plačevati 
najemnino in druge stroške, ki so vezani na najem in bivanje v 
oskrbovanem stanovanju (dohodkovni cenzus) in ni v osebnem 
stečaju,

– je državljan Republike Slovenije ali držav EU »z do-
voljenjem za stalno prebivanje v RS«, če je državljan drugih 
držav pa je upravičen do najema samo ob izpolnitvi pogoja 
recipročnosti,

– mu ni bila odpovedana najemna pogodba za neprofi-
tno stanovanje oziroma za namensko najemno stanovanje za 
upokojence in druge starejše ali za oskrbovano stanovanje iz 
razlogov, navedenih v stanovanjskem zakonu in tudi ni v teku 
postopek za odpoved takšne pogodbe,

– ima prosilec do prejšnjega lastnika stanovanja poravna-
ne vse obveznosti iz naslova najemnine in drugih stroškov, ki 
se plačujejo poleg najemnine.

Če se na razpis prijavi manj prosilcev, ki izpolnjujejo nave-
dene pogoje, kot je razpisanih stanovanj, se lahko posamezna 
oskrbovana stanovanja oddajo v najem tudi prosilcem, starej-
šim od 60 let, ki izpolnjujejo druge pogoje razpisa.

Za starejše od 65 oziroma 60 let se po teh pravilih štejejo 
tudi osebe, ki bodo v letu prijave na razpis oziroma vložitve 
prijave izven razpisa dopolnile 65 oziroma 60 let.

Enake pogoje, razen starostnega normativa iz tega člena, 
mora izpolnjevati uporabnik, ki bo prebival z upravičencem v 
oskrbovanem stanovanju.
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4. člen
Dohodkovni cenzus se ob razpisu določi glede na pov-

prečno neto starostno pokojnino v koledarskem letu pred obja-
vo razpisa glede na število članov gospodinjstva:

Število članov 
gospodinjstva

Meja neto dohodka izraženega v  %
od povprečne neto starostne pokojnine

1 od 120
2 od 180

5. člen
Prednost pri dodelitvi oskrbovanega stanovanja imajo 

osebe, ki izpolnjujejo kriterije po naslednjem vrstnem redu:
– najemniki stanovanj, ki so v lasti občine, oziroma naje-

mniki stanovanj, ki so bila pridobljena v soinvestitorstvu, z jav-
no-zasebnim partnerstvom ali z drugim načinom sodelovanja 
z drugo javno ali zasebno pravno osebo, na katerih ima občina 
razpolagalno pravico ob izpraznitvi. S tem bi občina pridobila 
prazno neprofitno najemno stanovanje,

– prosilci, ki imajo na dan objave razpisa daljše stalno 
bivanje v občini,

– gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih, ki se 
izkažejo z odločbo Centra za socialno delo, Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziroma Zavoda RS 
za zaposlovanje,

– osebe, katerih sedanje bivališče zaradi arhitektonskih 
ovir, neustreznosti stanovanjskih prostorov in bivalnega okolja 
ali oddaljenosti od zdravstvenega doma in ostalih objektov 
urbanega središča ni primerno ali pa je manj primerno za 
bivanje starejših.

V primeru, da več prosilcev enakovredno izpolnjuje posa-
mezni kriterij, ima prednost starejši prosilec.

Pri dodelitvi večjega oskrbovanega stanovanja ima pred-
nost prosilec, s katerim bo v stanovanju poleg najemnika pre-
bival starejši uporabnik.

III. RAZPISNI POSTOPEK

6. člen
Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem (v na-

daljevanju: razpis) se objavi v sredstvih javnega obveščanja v 
naslednjih primerih:

– če gre za prvo oddajo oskrbovanih stanovanj v najem 
v novozgrajenem, prenovljenem ali pridobljenem objektu z 
oskrbovanimi stanovanji,

– če za posamezna oskrbovana stanovanja ni ustreznih 
vlog za sklenitev najemnega razmerja in najemodajalec pre-
sodi, da je najprimernejši postopek za oddajo teh stanovanj 
postopek s pomočjo razpisa.

7. člen
Razpis mora vsebovati naslednje podatke:
– predmet razpisa – opis stanovanj, ki se z razpisom 

oddajajo v najem (lokacija, število, struktura, površina in more-
bitna oprema stanovanj),

– rok zbiranja vlog,
– pogoje za sodelovanje na razpisu,
– kriterije za izbiro najemnikov,
– predvideno višino mesečne najemnine in obratovalnih 

stroškov za posamezna stanovanja,
– predvideno varščino,
– podatke o izvajalcu storitve SOS klicev,
– predviden datum vselitve.
V razpisu se navedejo tudi morebitni drugi podatki, po-

membni za izvedbo razpisa in oddajo oskrbovanih stanovanj 
v najem.

8. člen
Prijavo na razpis je potrebno oddati na posebnem obraz-

cu »Prijava za najem oskrbovanega stanovanja«. Prijavi na 
razpis je treba priložiti naslednja dokazila:

– izjavo, da lahko občina pridobi za prosilca in uporabni-
ka potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivanju iz 
uradnih evidenc,

– dokazila o zmožnosti plačevanja najemnine in drugih 
stroškov, ki so vezani na najem stanovanja,

– za gibalno ovirane osebe odločbo Centra za socialno 
delo ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije ali Zavoda RS za zaposlovanje,

– potrdilo Centra za socialno delo, iz katerega je razvidno, 
da sta prosilec in/ali uporabnik sposobna samostojnega bivanja 
v oskrbovanem stanovanju,

– dokazilo o plačilu najemnine in vseh ostalih stanovanj-
skih stroškov pri prejšnjem lastniku, če je/sta bil-a prosilec in/ali 
uporabnik najemnik-a,

– opis sedanjih bivalnih razmer s slikovnim materialom.
Prosilci lahko na razpis dostavijo tudi druga dokazila, 

za katera menijo, da bodo pripomogli k razjasnitvi njihovega 
osebnega ali stanovanjskega statusa.

Rok za prijavo se določi v razpisu in ne sme biti krajši od 
30 dni.

9. člen
Prispele prijave obravnava tri članska komisija, ki jo izmed 

javnih uslužbencev občinske uprave imenuje župan.
Za ugotovitev bivalnih razmer prosilca se lahko opravi 

ogled stanovanja, v katerem prosilec biva in ima prijavljeno 
stalno prebivališče.

Komisija lahko od prosilcev zahteva, da dopolnijo pri-
javo, ali pojasnijo posamezne navedbe v prijavi in predložijo 
morebitna dodatna dokazila. Rok za dopolnitev ali pojasnitev 
prijave je 8 dni.

10. člen
Komisija na podlagi prijav prosilcev, morebitnih dodatnih 

pojasnil in dokazil prosilcev sestavi prednostno listo prosilcev 
za dodelitev oskrbovanega stanovanja v najem s predlogom za 
sklenitev najemnih pogodb. Prednostna lista je veljavna, ko jo 
potrdi župan občine.

Prosilce se o uvrstitvi na prednostno listo pisno obvesti.
Prosilci lahko podajo pisni ugovor z obrazložitvijo in do-

kazili pri najemodajalcu v roku 15 dni od prejema obvestila o 
odločitvi najemodajalca o uvrstitvi na prednostno listo.

Prednostna lista velja do naselitve vseh stanovanj v 
objektu.

Razpisni postopek se vodi po določilih Zakona o splo-
šnem upravnem postopku.

IV. ODDAJA OSKRBOVANIH STANOVANJ  
V NAJEM IZVEN RAZPISA

11. člen
Prosilec, ki je bil uvrščen na prednostno listo iz 10. člena 

tega pravilnika in mu ni bilo dodeljeno oskrbovano stanovanje, 
lahko ponovno poda prijavo, ki se obravnava kot nova prijava 
za najem oskrbovanega stanovanja.

Prosilci, ki niso sodelovali na razpisu, oddajo pisno vlogo 
za najem oskrbovanega stanovanja na naslov občine. Vlogo je 
potrebno podati na posebnem obrazcu »Prijava za najem oskr-
bovanega stanovanja«. Obrazec in dodatna pojasnila dobijo 
prosilci na sedežu najemodajalca in na njegovi spletni strani 
www.rogaska-slatina.si.

Po preteku veljavnosti prednostne liste komisija sestavi 
seznam prosilcev v skladu z vrstnim redom kriterijev iz 5. člena 
tega pravilnika, pri čemer se kot dodatni kriterij upošteva datum 
vložitve prijave za najem oskrbovanega stanovanja.

Za zamenjavo lahko zaprosijo najemniki oskrbovanih sta-
novanj in najemniki neprofitnih stanovanj v lasti občine, ki so se 
jim spremenile osebne razmere ob izpolnjevanju pogojev 3. in 
4. člena tega pravilnika. Zamenjava oskrbovanega stanovanja 
se obravnava kot nova vloga.
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V. SKLENITEV NAJEMNEGA RAZMERJA,  
PLAČILO VARŠČINE

12. člen
Pred sklenitvijo najemne pogodbe komisija lahko pre-

veri, ali prosilec še izpolnjuje pogoje za najem oskrbovanega 
stanovanja iz 3. in 4. člena tega pravilnika, pri čemer mora 
prosilec po potrebi predložiti nova dokazila o izpolnjevanju 
teh pogojev.

Z izbranim prosilcem se v skladu s tem pravilnikom skle-
ne najemna pogodba za nedoločen čas.

Samski prosilec je upravičen do dodelitve garsonjere 
v najem, prosilec z uporabnikom pa do stanovanja z enim 
spalnim prostorom.

V primeru, da prosilec ne podpiše najemne pogodbe v 
roku 30 dni od pisnega poziva, se briše iz prednostne liste 
oziroma seznama za dodelitev oskrbovanega stanovanja v 
najem, o čemer se ga pisno obvesti.

V primeru, da se najemnik ne vseli v stanovanje v roku 
30 dni od podpisa najemne pogodbe, se šteje, da je odstopil 
od najema in je najemna pogodba s potekom tega roka raz-
vezana.

Najemnik je dolžan v skladu z zakonodajo o prijavi pre-
bivalstva naslov oskrbovanega stanovanja prijaviti kot svoje 
stalno prebivališče, sicer se mu najemna pogodba odpove.

Po smrti najemnika ali njegovi namestitvi v dom starejših 
za čas, daljši od 6 mesecev, se sklene najemna pogodba 
samo s tistim uporabnikom, ki izpolnjuje pogoje iz 3. in 4. čle-
na tega pravilnika. Če uporabnik ne izpolnjuje teh pogojev, 
se lahko z njim sklene najemna pogodba za določen čas do 
enega leta. V tem času si mora uporabnik sam rešiti svoj 
stanovanjski problem.

13. člen
Najemnina za oskrbovana stanovanja v lasti občine je 

neprofitna, izračunana na podlagi določil veljavne zakonodaje 
s stanovanjskega področja in se spreminja v skladu z zako-
nodajo in sklepi lastnika.

Najemnino za oskrbovana stanovanja, ki so zgrajena ali 
kako drugače pridobljena v soinvestitorstvu, z javno-zasebnim 
partnerstvom ali z drugim načinom sodelovanja z drugo javno 
ali zasebno pravno osebo, določi lastnik.

Najemniki iz drugega stavka zadnjega odstavka prej-
šnjega člena plačujejo za čas najema 20 % višjo najemnino.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe najemnik sklene po-
godbo o plačilu varščine. Varščina predstavlja predplačilo za 
stroške vzdrževalnih del ob prenehanju najemnega razmerja 
in morebitnih neporavnanih obveznosti najemnika iz naslova 
najemne pogodbe, ki po zakonu bremenijo najemnika. Plačilo 
varščine je pogoj za sklenitev najemne pogodbe.

Varščina znaša tri mesečne najemnine dodeljenega sta-
novanja najemniku.

Varščina se ne obrestuje in se po predaji stanovanja 
vrne najemniku, v primeru smrti se varščina vrne dediču 
najemnika, zmanjšana za pokritje stroškov morebitnih vzdr-
ževalnih del v stanovanju.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0008/2021-2
Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

3775. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) 
ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, 
št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 26. redni 
seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identi-

fikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih ak-
tov 2608, ki se nanaša na dele zemljišč s parc. št. 349/2 in 
351/2 k.o. Čača vas (1166), skladno z Elaboratom lokacijske 
preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posa-
mični poselitvi – na parcelah št. 349/2 in 351/2, k.o. Čača vas 
(1166), ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., 
Celje, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, št. projekta: 47/21, 
datum: avgust 2021.

2. člen
(1) Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gra-

dnje prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja 
stavbnega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo 
prostora A – Površine razpršene poselitve v enoti urejanja 
prostora (EUP) ČAV21, in sicer tako, da se omogoči razširitev 
obstoječega stavbnega zemljišča za 600 m2.

(2) Natančna oblika ter velikost območja stavbnega ze-
mljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. čle-
na tega sklepa.

3. člen
(1) Skladnost nameravane gradnje se preverja na pod-

lagi tega sklepa, elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena 
tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k 
elaboratu lokacijske preveritve.

(2) Na območju lokacijske preveritve veljajo določila Ob-
činskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (OPN) 
ter posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev za 
EUP ČAV21, ki jih določa Priloga OPN: Podrobni izvedbeni 
prostorski pogoji (PIPP).

4. člen
(1) Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti 

stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo 
vodi občina, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN 
pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe 
prostora.

(2) Sklep se posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah 
in Ministrstvu za okolje in prostor.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0008/2021-1
Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič
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3776. Sklep o financiranju političnih strank v Občini 
Rogaška Slatina za leto 2022

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 103/07, 99/13 in 46/14) ter 16. člena Statuta Občine 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Ob-
čine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank  

v Občini Rogaška Slatina za leto 2022

1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke in kandi-

date na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Rogaška Sla-
tina, ki so bile dne 18. 11. in 2. 12. 2018, se dodelijo sredstva iz 
občinskega proračuna, sorazmerno številu glasov volivcev, ki 
jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah.

Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila 
najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega 
člana občinskega sveta.

2. člen
V proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 je za 

financiranje političnih strank, na postavki 01004 Financiranje 
političnih strank, namenjeno 12.132,96 €.

Znesek iz prejšnjega odstavka se razdeli med politične 
stranke sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na 
volitvah dne 18. 11. in 2. 12. 2018, in sicer 0,28 € na mesec za 
vsak dobljeni glas.

3. člen
Posamezne politične stranke iz proračuna Občine Roga-

ška Slatina za leto 2022 prejmejo naslednji znesek:

POLITIČNA STRANKA št. glasov EUR/glas znesek  
za leto 2022

Socialni demokrati 1109 0,28 3.726,24 €

Slovenska demokratska 
stranka 798 0,28 2.681,28 €

Slovenska ljudska 
stranka 490 0,28 1.646,40 € 

Nova Slovenija 421 0,28 1.414,56 €

DeSUS 408 0,28 1.370,88 €

Stranka modernega 
centra 234 0,28 786,24 €

Dobra država 151 0,28 507,36 €

4. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se političnim strankam na-

kažejo na njihove transakcijske račune na podlagi zahtevkov, 
prvi obrok najkasneje do 31. 3. 2022, drugi obrok najkasneje 
do 30. 6. 2022, tretji do 30. 9. 2022 in zadnji najkasneje do 
10. 12. 2022.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0008/2021-6
Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

3777. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko 
takso v Občini Rogaška Slatina za leto 2022

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Odloka o občinskih 
taksah (Uradni list RS, št. 95/15) in 16. člena Statuta Občine 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet 
Občine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 24. 11. 2021 
sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za občinsko takso  

v Občini Rogaška Slatina za leto 2022

1. člen
Vrednost točke za izračun občinske takse iz drugega od-

stavka 6. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Rogaška 
Slatina v letu 2022 znaša 0,90 EUR.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 
2022 dalje.

Št. 0320-0008/2021-5
Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

3778. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Rogaška Slatina v letu 2022

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina 
(Uradni list RS, št. 67/17) in drugega odstavka 14. člena Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Roga-
ška Slatina (Uradni list RS, št. 72/17) je Občinski svet Občine 
Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
v Občini Rogaška Slatina v letu 2022

1. Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Rogaška Slatina za 
leto 2022 se določi v višini 0,000924 EUR/m2.

2. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.

Št. 0320-0008/2021-4
Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

3779. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina 
(Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška 
Slatina na 26. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel
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S K L E P

1. Na nepremični, parc. št. 1183/2 k.o. 1166 Čača vas se 
ukine status javnega dobra.

2. Na nepremični iz prve točke tega sklepa pridobi la-
stninsko pravico Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 
3250 Rogaška Slatina.

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

Št. 0320-0008/2021-7
Rogaška Slatina, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

SEMIČ

3780. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Semič za leto 2022

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Semič (Uradni list RS, št. 75/17) 
županja Občine Semič izdaja

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Semič za leto 2022

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za upora-

bo stavbnega zemljišča v Občini Semič za leto 2022 znaša 
0,00207 EUR/m2.

2. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Semič: 

www.semic.si, na oglasni deski Občine Semič in v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 422-4/2021-2
Semič, dne 23. novembra 2021

Županja
Občine Semič

Polona Kambič

SLOVENJ GRADEC

3781. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del 
»Pod gradom III«

Na podlagi 110., 118. in 119. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na osnovi 17. čle-
na Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 91/20 – UPB3) je župan Mestne občine Slovenj Gradec 
sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta SG-126 – del  
»Pod gradom III«

1.
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III« (v nadalj-
njem besedilu: OPPN). Identifikacijska številka prostorskega 
akta v zbirki prostorskih aktov je 2696.

2.
Potrditev izhodišč za pripravo OPPN

Priprava OPPN je določena v Odloku o občinskem pro-
storskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 65/17, 9/18, 45/19 – obvezna razlaga, 65/20). Določila 
in usmeritve strateškega in izvedbenega dela Občinskega pro-
storskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljnjem 
besedilu: MOSG) in investicijska pobuda za območje OPPN so 
povzeti v Izhodiščih za pripravo OPPN, ki jih je izdelalo podjetje 
LM PROJEKTI, Podjetje za prostorsko, urbanistično in arhitek-
turno načrtovanje in svetovanje, Peter Lojen s. p., Goriška 2, 
3320 Velenje pod številko 2020/32 v mesecu septembru 2021, 
in se s tem sklepom potrdijo.

3.
Območje OPPN in predmet načrtovanja

Območje OPPN se nahaja znotraj EUP SG-126 in leži 
nad cesto ter ga severno in južno zaključujeta dve pozidavi z 
individualnimi objekti.

Območje OPPN zajema naslednje parcele ali njihove dele 
v katastrski občini 849 – Stari trg,

99/6, 99/2, 99/23, 104/4, 99/9, 99/8, 99/3, 104/5, 99/19, 
99/18. Območje OPPN meri približno 7.300 m2 in se v času 
priprave OPPN lahko spremeni.

Z OPPN je predvidena gradnja eno in dvostanovanjskih 
stavb s pripadajočimi ureditvami, gradnja gostinskih stavb ter 
gradnja komunalne infrastrukture in prometne navezave na 
obstoječe javno omrežje. Dostop v območje OPPN je preko 
JP 878281 (Pod gradom).

Pobudnik priprave OPPN je lastnik dela zemljišč in je 
hkrati potencialni investitor gradnje v območju OPPN.

Iz 145. člena Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17) je za enoto 
urejanja prostora SG-126 predvidena izdelava občinskega po-
drobnega prostorskega načrta. Območje SG-126 je prikazano 
v kartografskem delu OPN na karti »3 – Prikaz območij enot 
urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske 
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev«.

Pravilnik o OPPN v drugem odstavku 4. člena določa, da 
območja podrobnega prostorskega načrta praviloma sovpadajo 
z območji enot urejanja prostora iz OPN. Odstopanja od meja 
enot urejanja prostora, kot so določena v OPN so možna, tudi 
za manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora 
tudi, če to ni določeno v občinskem prostorskem načrtu in se 
takšna potreba izkaže po sprejetju občinskega prostorskega 
načrta. Potreba je izkazana kadar:

– se za območje ali manjše območje znotraj posamezne 
enote urejanja prostora izkaže investicijski interes in ta ni v 
nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja ob-
čine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki 
veljajo za predlagano območje.

Po javnem posvetu, ki ga je organizirala občina, dne 
30. 6. 2021, na katerega smo med drugim poleg nosilcev ure-
janja prostora in zainteresirane javnosti, pisno povabili vse la-
stnike zemljišč znotraj ureditvene enote Sg-126, se je izkazala 
potreba, da se izdela OPPN za del enote, kjer obstaja interes 
za gradnjo objektov in ne celoto. Ker gre za zaključen del uredi-
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tvene enote, ki ne ovira kasnejše izdelave OPPN v preostalem 
delu, poleg tega je preostali del območja bolj ali manj pozidan 
in s strani lastnikov ni izkazana potreba po gradnjah novih 
objektov v prihodnosti, njegova vsebina ne odstopa od prostor-
sko izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano območje ter 
ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja 
občine, je v skladu s Pravilnikom o OPPN možno izdelati OPPN 
za del enote in ne celoto.

4.
Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljav-

ne prostorske dokumentacije OPN MOSG, projektne naloge, 
analize prostora, ter ob upoštevanju programskih izhodišč.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih 
podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdela-
ne strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega 
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.

5.
Vrsta postopka

OPPN se skladno s 119. členom ZUreP-2 pripravi in sprej-
me ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave 
in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

6.
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek 

priprave OPPN predviden v 20 mesecih od objave tega sklepa. 
Upoštevani so minimalni okvirni roki. V primeru, da bo v postop-
ku treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se postopek 
podaljša za najmanj en mesec v vsaki fazi.

Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:
Faza Rok
1. Strokovne rešitve 
prostorskih ureditev za OPPN

3 mesece po objavi tega 
sklepa

2. Osnutek OPPN, pridobitev 
mnenj NUP iz 7. člena tega 
sklepa k osnutku OPPN

4 mesece po izboru strokovne 
rešitve

3. Dopolnjeni osnutek OPPN 4 mesece po pridobitvi mnenj 
k osnutku OPPN

4. Priprava dopolnjenega 
osnutka OPPN in javna 
razgrnitev in javna obravnava

2 meseca po pripravi 
dopolnjenega osnutka OPPN

5. Predlog OPPN, pridobitev 
mnenj k predlogu OPPN

4 mesece po končani javni 
razgrnitvi 

6. Obravnava in sprejem 
predloga OPPN na mestnem 
svetu

3 mesece po pridobitvi mnenj 
k predlogu OPPN

7.
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj  

in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripra-

vo OPPN in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za oko-

lje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),

– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upra-
vljanja z vodami),

– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška 
cesta 20 A, 2000 Maribor,

– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 
3000 Celje,

– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pame-
če 177 A, 2380 Slovenj Gradec,

– Mestna občina Slovenj Gradec, Urad za gospodarske 
javne službe, Šolska 5, Slovenj Gradec,

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj 
Gradec,

– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene 
potrebe, ugotovljene v postopku priprave.

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema 
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le- 
teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora 
izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

8.
Načrt vključevanja javnosti

Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN 
z objavo tega sklepa in izhodišč iz 2. člena tega sklepa na 
spletni strani MOSG.

MOSG pripravi javno razgrnitev in javno obravnavo dopol-
njenega osnutka OPPN, ki traja najmanj 30 dni, in v tem času 
zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost seznani s krajem 
in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim na-
slovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom 
dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.

MOSG prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom OPPN objavi na 
svoji spletni strani.

Mestni svet MOSG sprejme OPPN z odlokom, ki se po 
sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

9.
Seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja

Za pripravo OPPN mora investitor zagotoviti pripravo 
naslednjih podatkov in strokovnih podlag:

– Geodetski načrt,
– Prikaz stanja prostora,
– Elaborat lastništva zemljišč,
– Strokovne rešitve prostorskih ureditev OPPN,
– Utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi 

smernicami nosilcev urejanja prostora,
– Utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim 

in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta MOSG,
– Elaborat ekonomike,
– Hidrološko hidravlični elaborat oziroma geološko po-

ročilo,
– Okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku 

OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
– Druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja pro-

stora in
– Druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku 

OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

10.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter 

idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prosto-
ra, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka 
CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bodo financirali pobu-
dniki.
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11.
Objava in uveljavitev

Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa 
objavi na spletni strani MOSG (https://www.slovenjgradec.si/
Naro %C4 %8Dila-in-objave/Javna-obvestila) in začne veljati 
osmi dan po objavi.

Št. 350-0012/2021
Slovenj Gradec, dne 27. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

SLOVENSKE KONJICE

3782. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine 
Slovenske Konjice za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 77. člena 
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 
in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske 
Konjice na 21. redni seji dne 25. 11. 2021 sprejel

O D L O K 
o rebalansu 3 proračuna  

Občine Slovenske Konjice za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 

2021 (Uradni list RS, št. 202/20, 90/21 in 159/21) se drugi od-
stavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 17.191.336,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.408.428,00
70 DAVČNI PRIHODKI 10.893.528,00
700 Davki na dohodek in dobiček 9.455.028,00
703 Davki na premoženje 1.175.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 263.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.514.900,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 1.198.700,00
711 Takse in pristojbine 10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 25.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 255.200,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI 989.600,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 80.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 909.600,00
73 PREJETE DONACIJE 10.600,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 10.600,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.698.198,00

740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 3.360.295,00

741 Prejeta sredstva iz državnega  
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 337.903,00

78 78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 84.510,00

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 84.510,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.239.169,00
40 TEKOČI ODHODKI 3.178.949,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 678.600,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 104.900,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.150.819,00
403 Plačila domačih obresti 25.000,00
409 Rezerve 219.630,00
41 TEKOČI TRANSFERI 5.749.892,00
410 Subvencije 71.000,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 3.655.387,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 360.650,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.662.855,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.894.928,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.894.928,00
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 415.400,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 106.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim  

uporabnikom 308.900,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –47.833,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(75) 0,00

75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.–V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 200.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 200.000,00
500 Domače zadolževanje 200.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 585.720,00
55 ODPLAČILA DOLGA 585.720,00
550 Odplačila domačega dolga 585.720,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –433.553,00
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –385.720,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII-VIII-IX=-III) 47.833,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

31. 12. PRETEKLEGA LETA 2.466.344,61
9009 Splošni sklad za drugo 2.466.344,61

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0205/2021(110)
Slovenske Konjice, dne 25. novembra 2021

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc

ŠKOFLJICA

3783. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Škofljica 
(Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 
13. redni seji dne 23. novembra 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičninah:
– 2349/12 k. o. 1697 – Lanišče
– 1829/5 k. o. 1709 – Želimlje.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-02/2021(1)
Škofljica, dne 23. novembra 2021

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

ŠMARJE PRI JELŠAH

3784. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko 
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih 
aktov 2617 v naselju Sladka Gora (parc. št. 976 
in 977, k.o. Lemberg okolica in 1171/3, 
k.o. Sladka Gora)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 16. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17, 
54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 19. redni 
seji dne 18. 11. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko  

številko prostorskega akta v zbirki prostorskih 
aktov 2617 v naselju Sladka Gora  

(parc. št. 976 in 977, k.o. Lemberg okolica  
in 1171/3, k.o. Sladka Gora)

1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostor-

skega akta v zbirki prostorskih aktov 2617 se nanaša na ze-
mljiške parcele št. 976 in 977, k.o. 1183 – Lemberg okolica in 
1171/3, k.o. 1186 – Sladka Gora v Občini Šmarje pri Jelšah v 
velikosti 600,00 m2, ki ga določajo naslednje koordinate:

x y
T1 125485.161 541018.229
T2 125501.474 541033.100
T3 125485.859 541050.630
T4 125457.525 541048.655
T5 125466.340 541036.530
T6 125467.577 541037.484
T7 125471.128 541033.322
T8 125477.720 541038.810
T9 125487.758 541028.053

2. člen
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči 

širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve 
po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak), katere velikost je 
5.777,36 m2 za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno 
z določili Odloka o OPN (Občinski prostorski načrt Občine 
Šmarje pri Jelšah, Uradni list RS, št. 55/18), ki se nanašajo na 
obstoječo posamično poselitev, ki s tem sklepom spreminja 
velikost in obliko.

3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se 

sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu 
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo 
vzpostavljen.

(2) Občina Šmarje pri Jelšah podatke o lokacijski pre-
veritvi posreduje Upravni enoti Šmarje pri Jelšah in Republiki 
Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.

(3) Občina Šmarje pri Jelšah podatek o spremenjeni 
obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih 
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega 
prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafič-
nem prikazu namenske rabe prostora.

V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina 
Šmarje pri Jelšah vodi evidenco lokacijskih preveritev.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 0321-0009/2021-5
Šmarje pri Jelšah, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

3785. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča 
v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine 
Šmarje pri Jelšah na 19. redni seji 18. 11. 2021 sprejel
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S K L E P
1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na nepremičnini 

z ID znakom parcela 1191 937/1.
2. Na navedeni parceli pridobi lastninsko pravico Občina 

Šmarje pri Jelšah.
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0321-0009/2021-8
Šmarje pri Jelšah, dne 18. novembra 2021

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš

ŠMARTNO PRI LITIJI

3786. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, 
št. 69/18, 4/19 – popr.) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel

U G O T O V I T V E N I    S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Šmartno pri Litiji

1. člen
Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2022 znaša 0,007212 EUR.

V skladu s 17. členom Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji se vrednost 
točke letno valorizira z indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS, za obdobje prvih 
devetih mesecev leta pred letom, za katero se nadomestilo 
odmerja v primeru, da je indeks rasti cen višji od ena. Indeks 
rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje I–IX 21/ I–IX 20 
znaša 101,2.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-11/2021-3
Šmartno pri Litiji, dne 19. novembra 2021

Župan
Občine Šmartno pri Litji

Rajko Meserko

ŽALEC

3787. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
Arnovski gozd

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Obči-
ne Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) župan Občine Žalec s tem

J A V N I M    N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega 

načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve 
zazidalnega načrta Arnovski gozd

I.
Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 

osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 
(v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal TIURB d.o.o. 
iz Maribora.

II.
Ureditveno območje OPPN meri cca 2,5 ha in vključuje 

zemljišča parc. št. 1455/197, 1455/198, 1455/206, 1455/253-
del, 1455/261-del, 1455/262-del, 1455/355, 1455/414, 
1455/415, 1526/1-del, 1526/16-del, vse k.o. Levec.

III.
Dopolnjeni osnutek OPPN iz I. točke tega naznanila bo 

javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo 
Občine Žalec in v prostorih KS Petrovče ter objavljen na 
spletni strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v 
času od 13. 12. 2021 do 13. 1. 2022. Javna obravnava bo 
v torek, 14. 12. 2021, ob 16.00 uri, v Domu II. slovenskega 
tabora Žalec.

IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo 

podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne 
osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad 
za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Petrovče.

V.
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obrav-

nave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom 
javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.
pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje 
ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko 
katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter 
načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ. Za 
udeležitev javne obravnave je potrebno izpolnjevanje pogoja 
PCT.

VI.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena 

in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi 
pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do 
pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. 
Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo 
njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na 
pripombi tudi posebej navesti.

VII.
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) 
in oglasni deski Občine Žalec ter KS Petrovče.

Št. 35005-0003/2018
Žalec, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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KAMNIK

3788. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) 
za enoto urejanja KA 132

Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE) in 
31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 
20/17 in 61/19) je župan Občine Kamnik sprejel

S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN)  

za enoto urejanja KA 132

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom določa župan Občine Kamnik začetek in 
način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
enoto urejanja KA 132 (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen
(potrditev izhodišč za sprejem OPPN)

(1) Občina Kamnik je skupaj z izdelovalcem pred spre-
jetjem odločitve o začetku priprave OPPN pripravila izhodišča 
za pripravo OPPN, v katerih je, ob upoštevanju ciljev urejanja 
prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora, poročila o pro-
storskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in 
poznavanju sedanjih ter oceni prihodnjih potreb v prostoru 
opredelila in utemeljila ključna izhodišča OPPN.

(2) V izhodiščih je določila namen in potrebo po pripra-
vi OPPN, ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve 
prostorskega razvoja, obrazložila upoštevanje nadrejenih pro-
storskih aktov, obrazložila potrebne investicije v infrastrukturo, 
povzela projektno nalogo in določila okvirne roke, kar vse s tem 
sklepom potrjuje.

3. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Občina Kamnik ugotavlja, da koncentracija obstoječih 
javnih programov na območju prostorskega akta generira po-
trebe po parkirnih mestih, ki presegajo kapaciteto obstoječih 
urejenih in neurejenih parkirnih površin na območju. Ob tem 
območje predstavlja tudi centru naselja najbližjo možno lokacijo 
za zagotovitev večjih parkirnih površin za obiskovalce starega 
mestnega jedra.

(2) Območje je v obstoječem stanju pretežno urejeno, del 
centralne površine trga je urejen kot parkirišče zdravstvenega 
doma, del je neurejen in stihijsko koriščen. V interesu Občine 
Kamnik je določiti in omogočiti izvedbo kvalitetne urbane ure-
ditve območja z objekti in javnim trgom.

4. člen
(območje OPPN in predmet načrtovanja)

(1) Območje, ki je predmet načrtovanja in prostorskih reši-
tev, se nahaja na območju Novi trg in obsega zemljišča 1082/2, 
1082/3, 1082/7, 1082/8, 1082/9, 1082/10, 1082/11, 1082/13, 
1082/14, 1082/15, 1083/3, 1083/4, 1083/5, 1084/1, 1084/13, 
1084/14, 1084/15, 1084/16, del 1086/2 vse k.o. 1911 Kamnik. 
Velikost območja znaša cca 20.200 m2. V območje bodo po 
potrebi vključene tudi dodatne površine, ki bi bile potrebne 
za nemoteno izvedbo in rabo načrtovane prostorske ureditve.

(2) Vsebina OPPN v skladu s 117. členom ZUreP-2 opre-
deli obseg, merila in pogoje za gradnjo v prostorsko planski 
enoti KA 132 in s tem povezanih navezav na prometno omrežje 
in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Na zemljišču želi 
naročnik omogočiti gradnjo dveh objektov in ureditev javnega 
trga. En objekt bo namenjen garažni hiši, drugi objekt pa gara-

žni hiši ali centralnim dejavnostim. Dostop do območja pozida-
ve je iz obstoječe občinske ceste na zahodnem robu območja.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

V izhodiščih za OPPN so bila oblikovana merila, pogoji 
in prostorske rešitve, na podlagi katerih bo možna kvalitetna 
umestitev načrtovanih objektov in komunalne infrastrukture 
na obravnavano območje. V kolikor se bo v postopku priprave 
OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih pod-
lag, se bodo le-te pripravile naknadno. Izdelovalec bo izdelal 
ali koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za 
izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih 
predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje 
svoje pristojnosti.

6. člen
(vrsta postopka)

Priprava in sprejem OPPN se izvaja po določilih 119. čle-
na ZUreP-2.

7. člen
(navedba državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati svoje mne-
nje k osnutku in potem še k predlogu OPPN so:

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Lju-
bljana,

– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 
1516 Ljubljana,

– Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva ce-
sta 11, 1240 Kamnik,

– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Lju-
bljana,

– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sis-
tema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik,

– Publikus d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba 

pridobiti tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora oziroma 
udeležencev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-ta 
pridobijo v postopku.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 111. in 
114. členom ZUreP-2 podati mnenja k osnutku in predlogu 
prostorskega akta v zakonsko določenem roku (30 dneh) od 
prejema poziva.

(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v zakonsko 
določenem roku ne podajo svojih mnenj, se šteje, da mnenj 
nimajo. V tem primeru mora pripravljavec prostorske ureditve 
upoštevati vse splošne zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi.

(5) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov 
OPPN na okolje poda Ministrstvo za okolje in prostor, Direk-
torat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na oko-
lje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Za potrebe pridobitve 
mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se 
v postopek vključi:

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Lju-
bljana,

– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Šte-
fanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
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8. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN  

in njegovih posameznih faz)

Faza Rok izdelave Nosilec
1 sklep župana o začetku priprave OPPN november 2021 župan Občine Kamnik
2 pridobitev identifikacijske številke in vloga za pridobitev odločbe  

o potrebnosti izvedbe CPVO
december 2021 MOP, 

Občina Kamnik
3 izdelava osnutka OPPN za pridobitev mnenj NUP k osnutku december 2021 izdelovalec OPPN
4 pridobivanje mnenj NUP k osnutku januar 2022 Občina Kamnik
6 izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev februar 2022 izdelovalec OPPN
7 obravnava OPPN na občinskem svetu (prvo branje), javna razgrnitev 

ter javna obravnava
marec, april 2022 Občina Kamnik 

izdelovalec OPPN
8 priprava strokovnega dela stališč do pripomb iz JR in njihov sprejem maj 2022 izdelovalec OPPN, 

župan Občine Kamnik
9 izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj maj 2022 izdelovalec OPPN
10 pridobivanje in usklajevanje mnenj maj, junij 2022 Občina Kamnik 

izdelovalec OPPN
11 priprava predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu junij 2022 izdelovalec OPPN
12 sprejem OPPN na občinskem svetu (drugo branje) Junij 2022 Občina Kamnik

(1) Predvideni roki za pripravo OPPN se lahko spremenijo 
zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.

(2) Če bo za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko po-
ročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.

9. člen
(načrt vključevanja javnosti)

(1) Zainteresirana javnost se seznani s pričetkom postop-
ka priprave OPPN in načrtovanimi ureditvami, določenimi v 
izhodiščih za pripravo OPPN, z njihovo objavo na spletni strani 
Občine Kamnik.

(2) Občina Kamnik v postopku pripravi javno razgrnitev 
dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja 30 dni in v tem času za-
gotovi javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom 
javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN 
objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo 
posredovanje.

(3) Občina Kamnik prouči pripombe in predloge javnosti 
ter do njih zavzame stališče. Stališča, skupaj z usklajenim 
predlogom OPPN, objavi na svoji spletni strani.

(4) Osnutek OPPN z morebiti izdelanim okoljskim poroči-
lom in stališčem do pripomb in predlogov javnosti objavijo na 
spletni strani pripravljavca.

10. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev  

pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)
Za pripravo OPPN mora naročnik zagotoviti pripravo vseh 

podatkov in strokovnih podlag, za katere bo v postopku OPPN 
ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

11. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Stroške izdelave OPPN, potrebnih strokovnih podlag in 

idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, 
vključno z vsemi potrebnimi podlagami v primeru izvedbe po-
stopka CPVO, nosi Občina Kamnik. Postopek sprejemanja vodi 
občinska uprava Občine Kamnik.

12. člen
(objava in začetek veljavnosti)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletnih straneh Občine Kamnik.

(2) Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 3500-6/2021-5/1
Kamnik, dne 22. novembra 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

KRANJ

3789. Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju poračunov Re-
publike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 
in 15/21 – ZDUOP), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, 
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – 
ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č 
in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 
110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. 
US) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 
30. seji dne 24. 11. 2021 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(1) Na območju Mestne občine Kranj se za uporabo 

stavbnega zemljišča na podlagi tega odloka plačuje nado-
mestilo za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega 
zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).

(2) S tem odlokom se določijo zavezanci, merila za do-
ločitev višine nadomestila, način določitve višine nadomestila, 
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oprostitve in kazni za prekrške v primerih, določenih s tem 
odlokom.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO,  
IN ZAVEZANCI

2. člen
(1) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so dolo-

čena po merilih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posameznih 
stavbnih zemljišč, in sicer:

– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu.
(2) Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so:
I. območje: stavbna zemljišča v širšem mestnem središču,
II. območje: stavbna zemljišča v ožjem mestnem središču 

(staro mestno jedro),
III. območje: stavbna zemljišča s strnjeno pozidavo ob 

mestnih vpadnicah,
IV. območje: pretežno zazidana stavbna zemljišča zunaj 

strnjenega naselja, v gospodarsko pomembnejših predelih z 
močno razvito prometno in gospodarsko infrastrukturo,

V. območje: pretežno zazidana stavbna zemljišča na ob-
robju mesta in pomembnejša lokalna središča ob komunikacij-
skih in infrastrukturnih koridorjih,

VI. območje: redkeje zazidana stavbna zemljišča in manj-
ša lokalna naselja ob komunikacijskih in infrastrukturnih kori-
dorjih,

VII. območje: druga stavbna zemljišča na območju Me-
stne občine Kranj.

3. člen
(1) Meje območij iz prejšnjega člena, na katerih se za 

uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo, so razvi-
dne iz grafične karte v merilu 1:50.000, ki je sestavni del tega 
odloka (Priloga 1).

(2) Grafični prikaz območij po prvem odstavku tega člena 
je na vpogled pri notranji organizacijski enoti Mestne uprave 
Mestne občine Kranj, pristojni za odmero nadomestila (v na-
daljevanju: pristojna organizacijska enota).

(3) Meje II. območja – starega mestnega jedra – so dolo-
čene z Odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja 
za kulturni spomenik in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik 
Gorenjske, št. 19/1983).

4. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna 

oseba zasebnega ali javnega prava, ki je uporabnik zemljišča, 
stavbe ali dela stavbe na območju Mestne občine Kranj (na 
primer lastnik, posestnik oziroma imetnik pravice rabe, razpo-
laganja, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, 
imetnik stanovanjske pravice oziroma kdor na tem območju 
opravlja dejavnost).

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo tale merila:
1. lega in namembnost stavbnega zemljišča,
2. dejavnost,
3. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 

drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priključitve 
na te objekte in naprave.

6. člen
(1) Stavbna zemljišča se na območjih iz drugega člena 

tega odloka uvrstijo v tele skupine:
A) gospodarske in poslovne dejavnosti,
B) poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti ter javne 

službe in storitve,
C) družbene dejavnosti,
D) stanovanjska dejavnost,
E) kmetijstvo in gozdarstvo,
F) zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah,
G) nezazidana stavbna zemljišča ne glede na predvideno 

dejavnost.
(2) Podrobnejša razdelitev dejavnosti je prikazana v raz-

predelnici, ki je sestavni del tega odloka (Priloga 2).
(3) Glede na lego in dejavnost se stavbna zemljišča toč-

kujejo z navedenim številom točk:

Zazidana stavbna zemljišča:
Območje

Dejavnost I II III IV V VI VII
A Za gospodarske in poslovne dejavnosti 470 300 470 370 280 280 140
B Za poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti,  

namene javnih služb in storitev
1000 300 800 800 500 400 140

C Za družbene dejavnosti 100 80 100 80 100 100 50
D Za stanovanjsko dejavnost 110 50 110 90 100 100 50
E Za kmetijstvo in gozdarstvo 1 1 1 1 1 1 1
F Za zaščito in reševanje pri požarih in nesrečah 1 1 1 1 1 1 1

Nezazidana stavbna zemljišča:
Območje

Dejavnost I II III IV V VI VII
G Nezazidana stavbna zemljišča ne glede  

na predvideno dejavnost
100 100 100 100 50 30 30

7. člen
(1) Pri nezasedenih prostorih se pri izračunu nadomestila 

upošteva dosedanja dejavnost oziroma raba.
(2) Kjer se potekajoča dejavnost ne sklada z dejavnostjo 

in namembnostjo, predvidenima v prostorskem aktu, se pri 
točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva potekajoča 
dejavnost.
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8. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in dru-

gimi napravami individualne in skupne rabe ter dejanske mo-
žnosti priključitve na te naprave se ovrednotijo z navedenim 
številom točk:

Število točk za dejavnost:

Opremljenost s komunalnimi napravami: A B C D E F G

1.
a)

b)

OPREMLJENOST S CESTAMI 
zasilni cestni dovoz, makadamska utrditev cestišča, 
protiprašna utrditev cestišča, 
asfaltirana utrditev cestišča, granitne kocke.

90

125

90

125

55

75

20

25

1

1

1

1

50

70

2. OPREMLJENOST Z VODOVODOM 100 100 50 25 1 1 50

3. OPREMLJENOST S KANALIZACIJO 100 100 75 40 1 1 50

4. OPREMLJENOST Z ELEKTRIKO 125 125 75 25 1 1 60

5. OPREMLJENOST S TOPLOVODOM 75 75 50 25 1 1 55

6. OPREMLJENOST S PLINOVODOM 75 75 50 25 1 1 55

7. OPREMLJENOST Z JAVNO RAZSVETLJAVO 30 30 20 15 1 1 15

9. člen
(1) Osnova za odmero nadomestila je površina prostora 

ali zemljišča.
(2) Za zazidana stavbna zemljišča (stanovanja in poslovni 

prostori) se površina določi v kvadratnih metrih, to je:
– čista tlorisna površina stanovanja v večstanovanjskih 

objektih (celotna površina vseh zaprtih prostorov stanovanja in 
pomožnih prostorov, ki spadajo k stanovanju, v objektu),

– čista tlorisna površina individualne stanovanjske hiše 
(celotna površina vseh zaprtih prostorov, ki rabijo za stano-
vanje, kot so sobe, predsobe, hodniki s stopnišči, kuhinje, ko-
palnice, shrambe, kleti in kurilnice, mansarde, garaže in drugi 
pomožni zaprti prostori hiše ter površina podstrehe, kjer višina 
presega 1,40 metra),

– čista tlorisna površina garaže (za garaže – prostostoje-
če, vrstne ali v prizidkih – se upošteva dejanska izmera ne gle-
de na to, ali spadajo k stanovanjem ali k individualnim hišam),

– čista tlorisna površina poslovnega prostora (celotna 
zaprta površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki se-
stavljajo z njim funkcionalno celoto). Za površino poslovnega 
prostora se po tem odloku šteje tudi tlorisna površina zemljišča, 
namenjenega poslovni dejavnosti. Med take štejejo: nepokrita 
skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno upo-
rabljene manipulativne površine in druge. Poslovne površine 
po tem odloku so tudi odprte športno-rekreativne površine, 
namenjene pridobitni dejavnosti, in se točkujejo po vrsti rabe 
oziroma namembnosti, kot to določa šesti člen tega odloka.

(3) Čista tlorisna površina stanovanja in poslovnega pro-
stora se določi v skladu s slovenskimi standardi SIST ISO 
9836.

(4) Za nezazidana stavbna zemljišča se površina za od-
mero nadomestila določi v kvadratnih metrih, kot to določajo 
predpisi s področja graditve objektov.

(5) Za vir podatkov o površinah stavbnega zemljišča se 
uporabljajo javne listine in uradne evidence. Če si podatki 
nasprotujejo ali je mogoč dvom o pravilnosti podatkov, se ti 
pridobijo v ugotovitvenem postopku.

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

10. člen
(1) Nadomestilo se ne plačuje v primerih, določenih z 

zakonom.
(2) Plačila nadomestila se na podlagi vloge stranke za 

dobo pet let oprosti zavezanca, ki je fizična oseba in kupi 

stanovanje v novozgrajenem večstanovanjskem objektu kot 
posamezen del stavbe ali zgradi, dozida ali nadzida družinsko 
stanovanjsko hišo, če je ob ceni stanovanja oziroma v doka-
zljivem delu v ceni stanovanja ali za gradnjo družinske stano-
vanjske hiše Mestni občini Kranj neposredno plačal stroške za 
opremljanje stavbnega zemljišča. Doba oprostitve plačevanja 
nadomestila začne teči z dnem vselitve v stanovanje ali stano-
vanjsko hišo.

(3) Plačila nadomestila so oproščeni tudi zavezanci, ki 
prejemajo socialno pomoč.

(4) O oprostitvi plačila nadomestila na podlagi vloge za-
vezanca odloča Mestna uprava Mestne občine Kranj oziroma 
po pooblastilu pristojna organizacijska enota.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

11. člen
(1) Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno 

zemljišče se določi kot zmnožek:
– seštevka točk po točkovanju iz šestega in osmega člena 

odloka,
– površine iz drugega odstavka devetega člena tega 

odloka (stanovanjska ali poslovna površina zavezančevega 
objekta),

– vrednosti točke za izračun nadomestila,
– korekcijskega faktorja.
(2) Za zazidana stavbna zemljišča se uporabi navedeni 

korekcijski faktor:

korekcijski faktor

za nepokrite površine (nepokrita  
parkirišča, manipulativne površine,  
skladišča ...)

0,8

za pokrite površine 1,0
(3) Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno 

zemljišče se določi kot zmnožek:
– seštevka točk po točkovanju iz šestega in osmega člena 

odloka,
– površine iz tretjega odstavka devetega člena tega odlo-

ka (površina nezazidanega stavbnega zemljišča),
– vrednosti točke za izračun nadomestila.
(4) Višina nadomestila za odmerno leto se izračuna tako, 

da se mesečna višina nadomestila pomnoži s številom mese-
cev.
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12. člen
(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj določi 
do konca leta za naslednje leto Mestni svet Mestne občine 
Kranj s sklepom in je lahko različna za zazidano in nezazidano 
stavbno zemljišče.

(2) Če Mestni svet Mestne občine Kranj ne sprejme vre-
dnosti točke za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem 
tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega se nado-
mestilo odmerja.

13. člen
(1) Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki 

in evidence.
(2) Zavezanci so dolžni Mestni občini Kranj ali davčnemu 

organu v 30 dneh po nastanku spremembe sporočiti podatke 
in poslati obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, 
kot so: sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti 
ali namembnosti, sprememba poslovne ali stanovanjske povr-
šine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova, kjer 
sprejemajo poštne pošiljke.

(3) Če zavezanci ne sporočijo spremembe, se za odmero 
uporabijo podatki, s katerimi razpolaga Mestna občina Kranj.

(4) Če sprememba nastane med letom, se upošteva 
od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je sprememba 
nastala.

14. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu davčni 

organ za odmerno leto. Na podlagi javnega pooblastila in 
medsebojne pogodbe lahko za račun Mestne občine Kranj po-
stopek priprave baze in postopek odmere opravi pooblaščena 
gospodarska družba, javno podjetje ali zavod.

15. člen
(1) Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje 

nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, za-
staranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni 
plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe Zakona o 
davčnem postopku.

(2) Davčni organ je dolžan pred odločanjem o pritožbah 
zavezancev, odpisu zaradi neizterljivosti, zastaranju, odpisu 
obresti in podobnih posegih v prihodek občinskega proračuna 
pridobiti mnenje župana.

VI. NADZORSTVO

16. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem drugega odstavka trinajstega 

člena tega odloka opravlja pristojna organizacijska enota.
(2) Prekrškovni postopek vodi Medobčinska inšpekcija 

Medobčinskega inšpektorata Kranj.

VII. DOLOČBE O PREKRŠKIH

17. člen
Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 

trinajstega člena tega odloka, se kaznuje z izrekom globe, ki 
znaša za:

– pravno osebo 800 EUR,
– posameznika v zvezi s samostojnim opravljanjem de-

javnosti 600 EUR,
– odgovorno osebo pravne osebe 250 EUR in
– posameznika 250 EUR.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Vrednost točke po določbah dvanajstega člena tega od-

loka za leto 2022 znaša 0,0003034 EUR za zazidano stavbno 
zemljišče in 0,0001192 EUR za nezazidano stavbno zemljišče.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, 
št. 140/04 in 9/06).

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 
2022.

Št. 422-49/2021-3
Kranj, dne 24. novembra 2021

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec
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PRILOGA 2 
 
Podrobnejša razdelitev dejavnosti – 6. člen 

 
 
A) Gospodarske in poslovne dejavnosti:  
 
   

Pridobivanje črnega premoga 
Pridobivanje rjavega premoga in lignita 
Pridobivanje šote 
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina 
Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina brez iskanja nahajališč 

                Pridobivanje uranovih in torijevih rud 
Pridobivanje železove rude 
Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude 
Pridobivanje kamna 
Pridobivanje peska in gline 
Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil 
Pridobivanje soli 
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 
Strojenje in dodelava usnja 
Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov 
Proizvodnja obutve 
Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa 
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč 
Stavbno mizarstvo 
Proizvodnja lesene embalaže 
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 
Proizvodnja koksa 
Proizvodnja naftnih derivatov 
Proizvodnja jedrskega goriva 
Proizvodnja osnovnih kemikalij 
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 

                Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov 
                Proizvodnja umetnih vlaken  

Proizvodnja izdelkov iz gume 
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas 
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov 
Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike 
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic 
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za gradbeništvo 
Proizvodnja cementa, apna, mavca 
Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa in mavca 
Obdelava naravnega kamna 
Proizvodnja brusilnih in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin 
Proizvodnja cevi 
Druga primarna predelava železa in jekla 
Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin 
Livarstvo 
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev  
in kotlov za centralno ogrevanje 
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 
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Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela 
Proizvodnja rezilnega in drugega ogrodja, ključavnic, okovja 
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov  
Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, 
razen motorjev za letala in motorna vozila 
Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih naprav za splošno rabo 
Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 
Proizvodnja obdelovalnih strojev 
Proizvodnja drugih strojev za posebne namene 
Proizvodnja orožja in streliva 
Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav  

        Proizvodnja motornih vozil 
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic 
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje 

        Gradnja in popravilo ladij, čolnov 
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 
Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide 
Proizvodnja drugih vozil, d.n. 
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov 
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov  
Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih izdelkov 
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov 
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin 
Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov 
Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 
Proizvodnja krmil in hrane za živali 
Proizvodnja drugih živil 
Proizvodnja pijač          

                Proizvodnja tobačnih izdelkov    
Priprava in predenje tekstilnih vlaken 
Tkanje tekstilij 
Plemenitenje tekstilij 
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil 
Proizvodnja drugih tekstilij 

   Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 
Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov  
Proizvodnja usnjenih oblačil 
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov 
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 
Proizvodnja vlaknin, papirja, kartona 
Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 

                Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov  

                in toaletnih sredstev 
                Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov 

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 
Proizvodnja izolirnih električnih kablov in žic 
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij 
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk 
Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter druge električne opreme 
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent  
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav 
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje 
in predvajanje zvoka in slike 
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Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov 
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov 
In naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 
Proizvodnja ur 
Proizvodnja pohištva 
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 
Proizvodnja glasbil 
Proizvodnja športnih izdelkov 
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač 
Druge predelovalne dejavnosti 
Pripravljalna dela na gradbiščih 
Gradnja objektov in delov objektov  
Inštalacije pri gradnjah 
Zaključna gradbena dela 

      Dajanje strojev in naprav za rušenje v najem skupaj z upravljavci strojev 
                                          

       
 
B) Poslovne, storitvene in trgovske dejavnosti ter javne službe in storitve: 

  
Denarno posredništvo 
Drugo finančno posredništvo 
Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih  skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja    

      Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 
      Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih 

Poslovanje z lastnimi nepremičninami 
Dajanje lastnih nepremičnin v najem 
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 
Prirejanje iger na srečo  
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin 
Založništvo 
Tiskarstvo in z njim povezane storitve 
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
Trgovina z motornimi vozili 
Vzdrževanje in popravila motornih vozil 
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila 
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo 
Trgovina na drobno z motornimi gorivi 
Posredništvo 
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi 
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 
Trgovina na debelo z izdelki široke prodaje 
Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki 
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom 
Druga trgovina na debelo 
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah 
Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki 
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 
Trgovina na drobno z rabljenim blagom 
Trgovina na drobno zunaj prodajaln 
Popravila izdelkov široke porabe 
Dejavnosti hotelov in podobnih obratov 
Dejavnosti domov, kampov in drugih nastavitvenih obratov  
Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov 
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Točenje pijač 
Dejavnosti menz ter priprava in dostava hrane (catering) 
Prekladanje, skladiščenje 
Druge pomožne dejavnosti v prometu 
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti 
Dejavnosti drugih prometnih agencij  
Poštna in kurirska dejavnost 
Telekomunikacije 
Dajanje avtomobilov v najem 
Dajanje drugih vozil  v najem 
Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in drugih strojev in opreme v  najem 
Izposojanje izdelkov široke porabe 
Svetovanje o računalniških napravah 

      Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi 
Obdelava podatkov 
Omrežne podatkovne storitve 
Vzdrževanja in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav 
Druge računalniške dejavnosti 
Druge poslovne dejavnosti  
Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno 
svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; dejavnost holdingov      
Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje 
Tehnično preizkušanje in analiziranje 
Oglaševanje 
Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile 
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje 
Čiščenje objektov in opreme 
Raznovrstne poslovne dejavnosti  
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n. 
Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 
Oskrba z električno energijo 
Oskrba s plinastimi gorivi 
Oskrba s paro in toplo vodo 
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 
Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje  
Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti 
Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost 
Obvezno socialno zavarovanje 
Dejavnosti javne higiene 
Dejavnosti združenj, organizacij  
Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj 
Dejavnost drugih članskih organizacij 
Dejavnost sindikatov 
Dejavnost drugih organizacij      
Filmska in video dejavnost 
Radijska in televizijska dejavnost 
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti 
Dejavnost tiskovnih agencij 
Druge storitvene dejavnosti   
Železniški promet 
Drug kopenski promet 
Cevovodni transport 
Pomorski promet 
Promet po rekah, jezerih, prekopih 
Zračni promet na rednih linijah 
Izredni zračni promet 
Eksteritorialne organizacije in združenja 
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C) Družbene dejavnosti: 
         

Rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, razen prirejanja iger na srečo  
                    Dejavnost  knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti 

Športna dejavnost 
Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 
Srednješolsko izobraževanje 
Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje 
Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
Zdravstvo 
Veterinarstvo 
Socialno varstvo 
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije  
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike 

 
 
D) Stanovanjska dejavnost:  
 

Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov in nastanitve za krajši čas v delavskih domovih  
in prenočiščih 

                  Stanovanja  (tudi objekti za začasno bivanje) 
 

 
E) Kmetijstvo in gozdarstvo: 

 
               Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve 

                       Gozdarstvo in gozdarske storitve 
                                          Ribištvo in ribiške storitve     

 
 

F) Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah: 
            

Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 
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MIREN - KOSTANJEVICA

3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica 
za leto 2021 – Rebalans št. 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Obči-
ne Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) 
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji 
dne 1. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica 
za leto 2021 – Rebalans št. 2

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za 

leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun  
leta 2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.848.488
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.574.687

70 DAVČNI PRIHODKI 3.648.385
700 Davki na dohodek in dobiček 3.190.140
703 Davki na premoženje 281.247
704 Domači davki na blago in storitve 176.898
706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 926.302
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 643.228
711 Takse in pristojbine 7.000
712 Globe in druge denarne kazni 12.500
714 Drugi nedavčni prihodki 263.574

72 KAPITALSKI PRIHODKI 37.746
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 37.746

73 PREJETE DONACIJE 20.090
730 Prejete donacije iz domačih virov 20.090

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.113.252
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.740.182
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev 
proračuna EU 373.070

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU  
IN IZ DRUGIH DRŽAV 102.713
787 Prejeta sr. od drugih evropskih institucij 
in iz drugih držav 102.713

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.748.440
40 TEKOČI ODHODKI 1.796.209

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 538.241

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 82.765
402 Izdatki za blago in storitve 1.121.960
403 Plačila domačih obresti 19.000
409 Rezerve 34.243

41 TEKOČI TRANSFERI 2.193.463
410 Subvencije 91.760
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.250.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 186.900
413 Drugi tekoči domači transferi 664.403

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.648.857
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.648.857

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 109.911
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,  
ki niso pror. upor. 91.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 18.411

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. 100.048

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

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
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 pravnih 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) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 224.482
55 ODPLAČILA DOLGA 224.482

550 Odplačila domačega dolga 224.482
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –124.434
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –224.482
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –100.048

Stanje sredstev na računih  
dne 31. 12. preteklega leta 124.434
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0010/2021
Miren, dne 1. decembra 2021

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar

3791. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica

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 17. člena 
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – 
uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine 
Miren - Kostanjevica na 21. seji dne 1. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Miren - Kostanjevica

1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občin-

skih cest na območju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 75/15), v nadaljevanju: Odlok.

»Lokalne ceste (LC) so:
Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka

Potek odseka Konec 
odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
1. 259011 614 Vrtojbica – Orehovlje – Športno rekreacijski  

in kulturni center
ŠP Java 1557 V

2. 259021 614 Maloobmejni prehod Miren M Italija 68 V
3. 259031 614 Miren – Vrtoče 759300 1364 V
4. 259032 759300 Vrtoče – Renče 260030 1540 V 2.937 – Renče - 

Vogrsko
5. 259041 614 Mirenski grad grad 978 V
6. 259051 614 R3 614 – Cerje Cerje 2877 V
7. 259061 614 Opatje selo – Nova vas – Karavla karavla 1411 V
8. 260011 614 RTC Lokvica – Maloobmejni prehod Lokvica M Italija 362 V
9. 260012 614 RTC Lokvica – Lokvica 760010 1621 V

10. 260013 760010 Lokvica – R3 614 (Opatje selo – Komen) 614 1075 V
11. 260014 614 R3 614 (Opatje selo – Komen) – Korita  

na Krasu
260020 2439 V

12. 260015 260020 Korita na Krasu – Sela na Krasu 260030 1065 V
13. 260016 260030 Sela na Krasu – Brestovica 616 663 V 1.190 – Komen
14. 260021 260010 Korita na Krasu – Kostanjevica na Krasu 614 2735 V
15. 260022 614 Kostanjevica na Krasu – Novelo – Temnica 260030 3123 V
16. 260023 260030 Temnica – Lipa 760810 1738 V
17. 260024 760810 Lipa – skozi vas 260050 550 V
18. 260025 260050 LC 260051 – Škrbina 284370 795 V 1.145 – Komen
19. 260031 260010 Sela na Krasu – Vojščica 614 4290 V
20. 260032 614 Vojščica – Temnica 260020 2576 V
21. 260033 260020 Temnica – križišče za Stjenkovo kočo  

na Trstelju
260040 578 V

22. 260034 260040 Križišče za Stjenkovo kočo na Trstelju – Renče 615 1847 V 5.774 – Renče - 
Vogrsko

23. 260041 260030 Stjenkova koča na Trstelju koča 2754 V
24. 260051 260020 Lipa – Občinska meja – za Šibelje (Železna 

vrata)
284370 1484 V

SKUPAJ: 39.490«

2. člen
3. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
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3. člen
4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Javne poti (JP) so:
Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka

Potek odseka Konec 
odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
BILJE

1. 759011 615 Križ Cijanov – Laz (križišče) 759020 683 V
2. 759012 759010 Nogometno igrišče – polje hale 485 V
3. 759013 759010 Nogometno igrišče – mlin 759020 216 V
4. 759014 759010 Bilje – Orehovlje 259010 743 V
5. 759021 615 Ob pokopališču – Laz – spomenik (križišče) 615 839 V
6. 759022 759020 Križišče – zadnja hišna številka (HŠ 38) HŠ 38 393 V
7. 759023 759020 Križišče – zadnja hišna številka (HŠ 73) HŠ 73 97 V
8. 759024 759020 Križišče – do HŠ 47 HŠ 47 124 V
9. 759025 759020 Križišče – do HŠ 34g HŠ 34g 90 V

10. 759026 759020 Bilje – do reke Vipava reka 183 V
11. 759031 615 Cerkev – Počivale – križišče 615 949 V
12. 759032 759030 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 122g 222 V
13. 759033 759030 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 92b 118 V
14. 759034 759030 Križišče – novo naselje – zadnja hišna številka HŠ 121h 180 V
15. 759035 759030 Križišče – povezava 759030 37 V
16. 759036 759030 Križišče – do HŠ 89 HŠ 89 59 V
17. 759041 615 Križišče – Frnaža – tovarna 615 924 V
18. 759042 759040 Bilje – Vrtojba 414470 218 V 1.208 – Šempeter - 

Vrtojba
19. 759043 759040 Bilje – od križišča do HŠ 137a HŠ 137a 60 V
20. 759044 759040 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 135 214 V
21. 759045 759042 Griči razcep 133 V
22. 759051 615 Spomenik – zadnja hišna številka HŠ 177 249 V
23. 759052 759050 Bilje 179b HŠ 179b 179 V
24. 759061 615 Bilje – galerija Nemec gozd 397 V
25. 759071 615 Ob pokopališču (križišče) – Skorjevica HŠ 196 224 V
26. 759081 615 Ob pokopališču HŠ 3a 56 V
27. 759091 615 OC Bilje 2 hale 336 V

OREHOVLJE
28. 759101 614 Križišče (diskont) – Gavge – Nad otokom (kri-

žišče)
259010 552 V

29. 759111 614 Miren (križišče) – most – Orehovlje 759010 494 V
30. 759121 259010 Cerkev (križišče) – zadnja hišna številka HŠ 27c 397 V
31. 759131 259010 Vodnjak – polje 259010 472 V
32. 759132 259010 Orehovlje – povezava med LC 259011  

in JP 759131
759130 115 V

33. 759141 259010 Pod otokom – Krgišče – vodnjak (križišče) 259010 597 V
34. 759142 759140 Krgišče – Lahovo HŠ 66 102 V
35. 759143 759140 Krajišče – zadnja hišna številka HŠ 23h 236 V
36. 759151 259010 Nad otokom – križišče 259010 420 V
37. 759161 614 Križišče – diskont diskont 120 V
38. 759162 759160 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 1f 143 V

MIREN
39. 759201 614 Cerkev – V Klancu – M Italija HŠ 44b 348 V
40. 759202 759200 Križišče – Za Vrtami – Bencinska črpalka (kri-

žišče)
614 159 V

41. 759203 759200 Križišče – Servis (Potok) 614 71 V
42. 759204 759200 Vodnjak – zadnja hišna številka HŠ 36a 59 V
43. 759205 759200 Miren – ŠP Grive 759205 538 V
44. 759207 614 R3 614 rondo – Miren 14e razcep 52 V
45. 759211 614 Most – Dele – zadnja hišna številka HŠ 118b 289 V
46. 759212 759210 Miren – ob Vipavi (Rupa) razcep 1015 V
47. 759221 614 Vodnjak – Staro mesto – Pod bregom – križišče 614 556 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka

Potek odseka Konec 
odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
48. 759222 759220 Staro mesto – zadnja hišna številka HŠ 168l 122 V
49. 759223 759220 Staro mesto – zadnja hišna številka HŠ 157f 78 V
50. 759224 614 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 172g 139 V
51. 759225 759220 Križišče – do HŠ 157a HŠ 157a 19 V
52. 759226 614 R3 614 do HŠ 142d HŠ 142d 119 V
53. 759231 614 Križišče – Vodmat – pri Grapci HŠ 243 778 V
54. 759232 759230 Vodmat (križišče) – Japnišče – Pri Grapci  

(križišče)
759230 506 V

55. 759234 759230 Japnišče – zadnja hišna številka HŠ 267 111 V
56. 759235 759230 Križišče – Pri Grapci 759230 247 V
57. 759236 759230 Krožno od HŠ 265 do HŠ 255 759230 80 V
58. 759237 759230 Križišče – do HŠ 263 HŠ 263 53 V
59. 759241 614 Križišče (občina) – šola šola 411 V
60. 759242 614 Križišče – občina HŠ 129 39 V
61. 759243 759240 Povezava v križišču ob občini 759240 19 V
62. 759244 759240 Miren – Zdravstveni dom ZD 206 V
63. 759251 614 Križišče – Vrtojbica 614 758 V
64. 759252 759250 Križišče – vodnjak 614 149 V
65. 759253 759250 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 86 66 V
66. 759254 759250 Župnišče – servis 614 102 V
67. 759255 614 Ferrari bar – zadnja hišna številka HŠ 13i 175 V
68. 759256 614 Trgovina Petejan – Ferrari bar 759250 180 V
69. 759257 614 Faraonova pot HŠ 93 167 V
70. 759258 759252 Miren-Na dvorišču HŠ 78 50 V
71. 759261 614 V klancu – nogometno igrišče igrišče 77 V
72. 759262 259030 Miren – nogometno igrišče HŠ 186b 27 V
73. 759271 614 Križišče – do HŠ 219b HŠ 219b 113 V
74. 759291 614 Mirenski kostel ploščad 291 V
75. 759401 614 Miren – Vrtojba p. 1458/4 680 V
76. 759501 615 Obrtna cona Primorje I HŠ 2e 242 V
77. 759502 759500 Obrtna cona Primorje II p. 892/16 80 V

VRTOČE
78. 759281 259030 Križišče – do HŠ 17 HŠ 17 120 V
79. 759301 259030 Vrtoče – Merljaki HŠ 66 695 V 335 – Renče -  

Vogrsko
LOKVICA

80. 760021 260010 Križišče – Segeti HŠ 27 538 V
81. 760031 260010 Križišče z LC – JP 760032 760030 333 V
82. 760032 260010 Lokvica – Cerje 259050 950 V
83. 760033 760030 Lokvica na Kalu most 155 V
84. 760034 760030 Križišče – Barovca 760030 110 V

OPATJE SELO
85. 760011 260010 Lokvica (križišče) – Opatje selo (cerkev) 614 1970 V
86. 760012 760010 Križišče – Pilk pri Kalu 614 187 V
87. 760013 760010 Križišče – HŠ 28 760010 69 V
88. 760014 760011 Križišče – Privat HŠ 27f 220 V
89. 760015 760011 Križišče – Zadnja hišna številka HŠ 25f 70 V
90. 760016 760010 Opatje selo – do HŠ 27k HŠ 27k 230 V
91. 760017 614 Opatje selo 75a HŠ 75a 95 V
92. 760018 760010 Opatje sejo – dostop do novih hiš in igrišča igrišče 86 V
93. 760101 614 Križišče – do HŠ 2e HŠ 2e 122 V
94. 760102 614 Križišče – do HŠ 8 HŠ 8 109 V
95. 760103 760100 Križišče – do HŠ 7c HŠ 7c 71 V
96. 760104 614 Križišče – novo naselje NH 507 V
97. 760111 614 Vodnjak – pokopališče – državna meja M Italija 636 V
98. 760112 760110 Križišče – cerkev 614 88 V
99. 760113 760110 Križišče – Smukvica 259060 267 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka

Potek odseka Konec 
odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
100. 760114 760110 Opatje selo – Nova vas 259060 941 V
101. 760115 614 Opatje selo 14b HŠ 14b 67 V
102. 760122 259060 Križišče – Ograjce 614 504 V
103. 760123 614 Križišče – do HŠ 76a HŠ 76a 41 V
104. 760124 614 Križišče – do HŠ 82 HŠ 82 63 V

NOVA VAS
105. 760121 259060 Opatje selo – Nova vas – Sela na Krasu 260010 4049 V
106. 760201 259060 Nova vas – mimo HŠ 31 in HŠ 32 760200 49 V
107. 760202 259060 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 29 95 V

SELA NA KRASU
108. 760301 260010 Cerkev – krožno skozi naselje 260010 281 V
109. 760302 760300 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 57 138 V
110. 760303 760300 Sela na Krasu 51a razcep 59 V
111. 760304 260010 Sela na Krasu 9a HŠ N.H. 151 V
112. 760311 260030 Odsek proti vodovodu Kraški 

vodovod
497 V

113. 760351 260010 Sela na Krasu – Na Kalu šp. objekti 133 V
114. 760361 260010 Sela na Krasu 37 HŠ 37 53 V
115. 760371 260010 Sela na Krasu 17 HŠ 17 43 V
116. 760381 260016 Sela na Krasu – pokopališče 260015 372 V

KORITA NA KRASU
117. 760321 260010 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 4a 313 V
118. 760322 260010 LC 260021 – Korita na Krasu HŠ 9b HŠ 9b 78 V

HUDI LOG
119. 760331 260010 Hudi Log 7 HŠ 7 87 V
120. 760332 260014 Hudi Log 1d HŠ 1d 58 V
121. 760333 760332 Hudi Log – Palkovi zidi gozd 50 V

KOSTANJEVICA NA KRASU
122. 760401 614 Križišče – spomenik 260020 127 V
123. 760402 260020 Spomenik – R3 614 614 266 V
124. 760403 260020 LC 260021 – povezava na JP 760402 760400 152 V
125. 760404 260020 LC 260021 – povezava na JP 760403 760400 49 V
126. 760405 760400 JP 760401 – krožno mimo HŠ 36, HŠ 40 760400 107 V
127. 760411 260020 Križišče – Brišče 614 613 V
128. 760412 760410 Križišče – Zdravstvena postaja 614 161 V
129. 760413 760410 Križišče – Križada 614 177 V
130. 760414 260020 Križišče (HŠ 62) – Spačalov Konec (HŠ 94) 760410 308 V
131. 760415 760410 Spačalov Konec (HŠ 93) – križišče 760410 59 V
132. 760416 760410 JP 760414 – do nove HŠ HŠ NH 144 V
133. 760417 760410 JP 760414 – mimo vrtca HŠ 89 51 V
134. 760418 614 R3 614 – povezava na JP 760412 760410 79 V
135. 760419 614 R3 614 – povezava na JP 760413 760410 47 V
136. 760421 614 Brišče (HŠ 102) – Blence (HŠ 31) 260020 498 V
137. 760431 260020 Križišče – vojaški objekt vojaški 

objekt
404 V

138. 760432 260020 Cerkev – križišče 260020 270 V
139. 760433 760430 Ob cerkvi 260020 57 V
140. 760441 260020 Pod cerkvijo – križišče 760410 93 V
141. 760442 614 HŠ 13 – HŠ 50/a 260020 63 V
142. 760443 260020 HŠ 14 – HŠ 7 614 99 V
143. 760451 614 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 79h 131 V
144. 760461 614 Križišče – zadnja hišna številka HŠ 105 173 V
145. 760462 760410 Križišče – zadnja hišna številka 760460 57 V

VOJŠČICA
146. 760501 614 Križišče – spomenik – križišče 260030 221 V
147. 760502 760500 Križišče – do HŠ 41d HŠ 41d 72 V
148. 760503 260030 LC 260031 – povezava na JP 760501 760500 59 V
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Zap. 
št.

Številka 
odseka

Začetek 
odseka

Potek odseka Konec 
odseka

Dolžina 
odseka  

v občini [m]

Namen 
uporabe

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 

občini [m]
149. 760511 260030 Vaška – Drejevi HŠ 25 308 V
150. 760512 760510 Vojščica 26 HŠ 26 125 V
151. 760513 260030 Šola – Gorjanovi 760510 319 V
152. 760514 260030 Pilj – za Legišovimi 760510 172 V
153. 760515 760510 Vojščica 29b HŠ 29b 105 V
154. 760521 260030 Vaška – Tabor pokopališče 309 V
155. 760522 760520 Križišče – Kržada – cerkev 260030 178 V
156. 760523 260030 Križišče povezava na JP 760521 760520 35 V
157. 760524 760520 Okrog Grobčevih 760520 109 V
158. 760531 614 Po naselju 614 165 V
159. 760541 614 Vojščica 58 HŠ 58 53 V
160. 760551 614 Jurinski konc 614 180 V
161. 760552 760550 Do Pišotovih HŠ NH 50 V
162. 760561 614 Križišče (HŠ 64) – Soline 614 185 V
163. 760571 260030 Vojščica – Škrle 260030 397 V
164. 760581 614 Vojščica – Žnidarjev hrib razcep 69 V

NOVELO
165. 760601 260020 Dolnji konec – Na Kali – Na Križadi 260020 277 V
166. 760602 760600 Po Noveli 260020 84 V
167. 760611 260020 Novelo 12b HŠ 12b 128 V

TEMNICA
168. 760701 260020 Križišče – Na Lopati – šola 260030 285 V
169. 760702 760700 Križišče – Dolenjski Konec – križišče 260030 284 V
170. 760703 760700 Po Temnici 260030 92 V
171. 760711 260030 Plac – Cerkev – križišče 260030 133 V
172. 760721 260030 Križišče – Gorenjski Konec – igrišče 260030 515 V
173. 760722 760720 Križišče – Draga HŠ 36 95 V
174. 760723 760720 Temnica – do HŠ 43a HŠ 43a 49 V
175. 760731 260030 Temnica – Petarin HŠ N.H. 191 V

LIPA
176. 676522 676500 Komen – občinska meja – Lipa 260020 970 V 2.585 – Komen
177. 760801 260020 Križišče – Dolnji Konec – Gornji konec – spo-

menik
260020 408 V

178. 760802 260020 Cerkev – križišče 760800 144 V
179. 760803 760800 Lipa 12a HŠ 12a 47 V
180. 760811 260020 Obvoz okoli Lipe 676520 379 V
181. 760812 260020 Križišče – cerkev 260020 162 V
182. 760813 260020 Lipa – povezava v križišču 760810 60 V
183. 760821 260020 Lipa – Kavčič HŠ N.H. 194 V

SKUPAJ: 48.770«

4. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, 

sta bili v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo 
javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09, 109/10) pridobljeni 
pozitivni mnenji Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
št. 37162-3/2021-363 z dne 22. 7. 2021 in 37162-3/2021-587 
z dne 17. 11. 2021.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4303-0007/2020-22
Miren, dne 1. decembra 2021

Župan
Občine Miren - Kostanjevica

Mauricij Humar
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PUCONCI

3792. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za gradnjo kmetijskega 
objekta na Vaneči

Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), ter 3.ea člena Za-
kona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) 
ter 31. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) 
izdaja župan

S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za gradnjo kmetijskega objekta na Vaneči

1. člen
S tem sklepom določam pripravo Občinskega podrob-

nega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za kmetijski 
objekt na Vaneči in potrjujem Izhodišča za pripravo OPPN za 
gradnjo kmetijskega objekta na Vaneči.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

Območje OPPN zajema zemljišče s parcelno št. 2201, 
k.o. 60 Vaneča. Z OPPN se načrtuje gradnjo kmetijskega 
objekta za shranjevanje strojev in kmetijske mehanizacije ter 
funkcionalno manipulacijsko dvorišče. Lokacija je po prostor-
skem planu Občine Puconci na območju z namensko rabo 
prostora – najboljša kmetijska zemljišča K1.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve pridobi pobudnik OPPN.

4. člen
(vrsta postopka)

OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v 
skladu s 118. in 119. členom ZUrep-2.

Pobudnik izpolnjuje pogoje iz 3.ea člena Zakona o kme-
tijskih zemljiščih.

5. člen
(roki za pripravo OPPN)

Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so na-
slednji:

1. faza: izhodišča in sklep o pripravi 
OPPN 30 dni

2. faza: smernice NUP in odločitev  
o CPVO 30 dni

3. faza: osnutek OPPN in elaborat  
o posegu na kmetijska zemljišča 15 dni

4. faza: prva mnenja nosilcev urejanja 
prostora (NUP) 30 dni

5. faza: dopolnjeni osnutek OPPN 15 dni
6. faza: javna razgrnitev in javna 

obravnava 30 dni
7. faza: stališča do pripomb  

in predlogov javnosti 30 dni
8. faza: predlog OPPN 15 dni po potrditvi 

stališč in pripomb 
na OS

9. faza: druga mnenja nosilcev urejanja 
prostora (NUP) 30 dni

10. faza: sprejem OPPN na seji OS.
Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih 

zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja pro-
storskega akta tudi spremenijo.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za 
OPPN so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;

4. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Lju-
bljana oziroma OE Maribor;

5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana oziroma ZVKDS OE Maribor;

6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

9. Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor;
10. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrež-

ja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, 
Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota;

11. Püngrad, javno komunalno podjetje d.o.o., Bo-
donci 127a, 9265 Bodonci;

12. CEROP d.o.o., Vaneča 81B, Vaneča, 9201 Puconci;
13. Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, Murska 

Sobota, 9000 Murska Sobota;
14. Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci;
ter dodatno za CPVO:
15. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

16. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potreb-
no njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo 
v Uradnem listu RS in z objavo sklepa in izhodišč za pripravo 
OPPN na spletni strani Občine Puconci.

Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnje-
nem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni in 
na javni obravnavi v času javne razgrnitve. V tem času lahko 
javnost poda pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam. 
Pripombe javnosti bo občina preučila. Stališča do pripomb 
bodo javno objavljena na spletni strani Občine Puconci.

8. člen
Podatke za pripravo OPPN posredujeta oziroma pridobita 

Občina Puconci in izbrani pooblaščeni načrtovalec iz javno 
dostopnih evidenc.

Geodetski načrt območja OPPN, strokovne rešitve pro-
storske ureditve in druge strokovne podlage za izdelavo OPPN 
zagotovi pobudnik.

Pripravo vseh strokovnih podlag za OPPN in izdelavo 
strokovnih gradiv OPPN financira pobudnik.

9. člen
Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije in skupaj z izhodišči za načrtovanje OPPN na uradni spletni 
strani Občine Puconci.

Št. 350-0004/2021
Puconci, dne 1. decembra 2021

Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3793. Sklep o določitvi ekonomske cene programov 
predšolske vzgoje in plačila staršev 
v Vrtcu Sonček

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
14/15 – ZUUJFO in 55/17), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 – UPB, 
79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) 
in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list 
RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
na 30. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov 

predšolske vzgoje in plačila staršev  
v Vrtcu Sonček

1. člen
V Vrtcu Sonček se določijo ekonomske cene v naslednji 

višini:
– Prva starostna skupina –  

jaslični oddelek (1–3 let) 527,49 EUR
– Druga starostna skupina (3–6 let), celo-

dnevni program  403,60 EUR
– Prva starostna skupina (1–3 let),  

poldnevi program 422,00 EUR
– Druga starostna skupina (3–6 let),  

poldnevni program 322,88 EUR.
2. člen

Mesečni strošek živil za prehrano znaša 23,56 EUR na 
otroka oziroma 1,12 EUR na dan. Dnevna odbitna postavka 
je 1,12 EUR.

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana 
cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno 
programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost za-
vezanka. To pomeni, da se staršu odbije strošek živil v deležu, 
ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo.

3. člen
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega normati-

va v posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za 
stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki 
jo krije lokalna skupnost zavezanka.

4. člen
Sredstva za delo specialnega pedagoga v Vrtcu »Son-

ček« za otroke s posebnimi potrebami, se zagotavljajo v skladu 
z odločbo Zavoda RS za šolstvo, izven ekonomske cene.

5. člen
Za dnevne odsotnosti nad 3 dni, ne glede na vzrok odso-

tnosti, se staršem od plačila odšteje dnevna odbitna vrednost 
za živila, za toliko dni, kolikor je bil otrok odsoten. Starši morajo 
odsotnost otroka nad 3 dni sporočiti v vrtec. Dnevna postavka 
odsotnosti za en in dva dni se ne odštevata od plačila.

6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, 

po veljavni zakonodaji, dolžna kriti del cene programa pred-
šolske vzgoje v vrtcu, lahko v polletnih mesecih (junij, julij in 
avgust) uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo 
za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in so jo dolžni 
vrtcu pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem od-
sotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% 
zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Rezerva-
cijo uveljavljajo na obrazcu Vloga za uveljavljanje rezervacije, 

ki jo prejmejo pri pomočnici ravnatelja v vrtcu ali svetovalni de-
lavki vrtca oziroma na spletni strani vrtca. Vlogo za uveljavljanje 
rezervacije v poletnih mesecih so dolžni vložiti najkasneje en 
teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Če otroka starši začasno izpišejo iz vrtca, pri ponovnem 
vpisu ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok 
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer 
imajo prednost pri vpisu otroci, ki jih starši vpisujejo prvič.

7. člen
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre 

za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, 
vendar le na podlagi zdravniškega potrdila. Postopek uvelja-
vljanja rezervacije je enak tistemu za uveljavljanje rezervacije 
v poletnih mesecih.

8. člen
Določilo iz 6. in 7. člena sklepa velja samo za starše, ki 

imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Sveti Jurij ob 
Ščavnici in so otroci vključeni v Vrtec Sonček v Svetem Juriju ob 
Ščavnici, za druge pa samo v pisnem soglasju z občino, plačnico 
razlike med ceno programa in plačilom staršev. Določilo iz 6. in 
7. člena sklepa ne velja za starše, ki imajo skupaj z otrokom stal-
no prebivališče v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in so otroci vklju-
čeni v vrtec, ki ima sedež izven Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

9. člen
Osnovna šola Sveti Juri ob Ščavnici zaračunava stroške 

oskrbe staršem na podlagi sprejete ekonomske cene, Občini 
Sveti Jurij ob Ščavnici pa razliko med plačili staršev in dejan-
skimi mesečnimi stroški do vrednosti programov, določenih z 
ekonomsko ceno.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 12. 2021.

Št. 602-0009/2021
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 1. decembra 2021

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana

ŠTORE

3794. Sprememba Statuta Občine Štore

Na podlagi 29. in 64. 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) in 16. člena Statuta 
Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 23/18) je Občin-
ski svet Občine Štore na 17. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel

S P R E M E M B O    S T A T U T A
Občine Štore

1. člen
V Statutu Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14 in 

23/18) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež občine je v Štorah, Udarniška ulica 3.«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen

Ta sprememba Statuta Občine Štore začne veljati petnaj-
sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-0002/2011-4
Štore, dne 24. novembra 2021

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3724. Zakon o spremembah Zakona o državni upravi 

(ZDU-1M) 11489
3725. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 
(ZSROVE-A) 11491

3726. Zakon o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na 
področju zdravstva (ZNUPZ-A) 11492

VLADA
3727. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o konce-

siji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za 
stekleničenje in proizvodnjo pijač 11494

3728. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesi-
ji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega 
dela gramoznice Babinci 11494

3729. Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit 
živali iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 11494

3730. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil 
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 
2022 11494

3731. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za ste-
kleničenje podzemne vode za leto 2022 11501

3732. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 
1 MJ toplote (C) za leto 2022 11501

3733. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti eno-
te posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč 
in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali 
termomineralna voda, za leto 2022 11502

3734. Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti eno-
te posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi 
mineralna, termalna ali termomineralna voda, za 
leto 2022 11502

MINISTRSTVA
3735. Pravilnik o opredelitvi dejavnosti predšolske vzgoje 

in izvajanju varstva predšolskih otrok, registraci-
ji dejavnosti predšolske vzgoje in varstva pred-
šolskih otrok ter o pogojih za delovanje varuha 
predšolskih otrok in opravljanje varstva otrok kot 
osebnega dopolnilnega dela 11504

SODNI SVET
3736. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3737. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3738. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3739. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3740. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3741. Odločba o prenehanju sodniške službe 11506
3742. Odločba o prenehanju sodniške funkcije 11506

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3743. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splo-
šnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc 
(NURF-4c) 11507

OBČINE
GROSUPLJE

3744. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah parcelne št. 2273/6, 2273/12, 
2273/13, 2273/14, 2276/7 in 2276/8, vse k.o. 1790 
Slivnica 11528

3745. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena št. II/2021 11528

HORJUL
3746. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini 

Horjul 11528

KAMNIK
3788. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem po-

drobnem prostorskem načrtu (OPPN) za enoto 
urejanja KA 132 11594

KANAL
3747. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 

v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči 11535
3748. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpa-

dnih voda 11535
3749. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo 11536

KOČEVJE
3750. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene 

lastnine v splošni rabi 11537

KRANJ
3751. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj 11537
3752. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske 
(LEAG) 11548

3789. Odlok o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča 11595

KRANJSKA GORA
3753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkir-
nine 11549

KRŠKO
3754. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 

2022 za odpravo posledic naravnih nesreč na ob-
činski infrastrukturi 11551

3755. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odsto-
panje od prostorskih izvedbenih pogojev za obmo-
čje EUP LES 041 (občina Krško) 11552

3756. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča na obmo-
čju občine Krško v letu 2022 11552

3757. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
št. 9 / 2021 11552
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št. 1 / 2021 11553

3759. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 6 / 2021 11553
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3761. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 11559

LJUBLJANA
3762. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu 81 Center znanosti – del 11560

MIREN - KOSTANJEVICA
3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 
2021 – Rebalans št. 2 11605

3791. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji ob-
činskih cest v Občini Miren - Kostanjevica 11606

MURSKA SOBOTA
3763. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Mur-

ska Sobota v obdobju januar–marec 2022 11572

PIVKA
3764. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

službe v osnovni zdravstveni dejavnosti zobozdra-
vstvenega varstva otrok in mladine v Občini Pivka 11572

3765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju Občine 
Pivka 11573
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3766. Sklep o predaji nepremičnega premoženja, 
ki je potrebno za izvajanje javne muzejske služ-
be skupaj z opremo in razstavnimi eksponati, v 
upravljanje Javnemu zavodu – PARK VOJAŠKE 
ZGODOVINE PIVKA 11573

PUCONCI
3767. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2022 11574
3792. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostor-

skega načrta za gradnjo kmetijskega objekta na 
Vaneči 11611

RADEČE
3768. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rade-

če 11576
3769. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu od 1. 12. 2021 11578

RAVNE NA KOROŠKEM
3770. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu 

pri izvedbi projektov celovite energetske prenove 
objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem 11579

REČICA OB SAVINJI
3771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Rečica ob Savinji za leto 2021 11583
3772. Sklep o določitvi višine povračila stroškov prevoza 

šolskih otrok 11584

RIBNICA
3773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov v Občini 

Ribnica 11584

ROGAŠKA SLATINA
3774. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine 

Rogaška Slatina v najem 11585
3775. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 11587
3776. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ro-

gaška Slatina za leto 2022 11588
3777. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za občinsko ta-

kso v Občini Rogaška Slatina za leto 2022 11588
3778. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Rogaška Slatina v letu 2022 11588

3779. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 11588

SEMIČ
3780. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Semič za leto 2022 11589

SLOVENJ GRADEC
3781. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom 
III« 11589

SLOVENSKE KONJICE
3782. Odlok o rebalansu 3 proračuna Občine Slovenske 

Konjice za leto 2021 11591

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3793. Sklep o določitvi ekonomske cene programov 

predšolske vzgoje in plačila staršev v Vrtcu Sonček 11612

ŠKOFLJICA
3783. Sklep o ukinitvi javnega dobra 11592

ŠMARJE PRI JELŠAH
3784. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko šte-

vilko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
2617 v naselju Sladka Gora (parc. št. 976 in 977, 
k.o. Lemberg okolica in 1171/3, k.o. Sladka Gora) 11592

3785. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 11592

ŠMARTNO PRI LITIJI
3786. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Šmartno pri Litiji 11593

ŠTORE
3794. Sprememba Statuta Občine Štore 11612

ŽALEC
3787. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni raz-

grnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrob-
nega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in 
dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd 11593

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 189/21 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2659
Razpisi delovnih mest 2694
Druge objave 2698
Evidence sindikatov 2699
Objave sodišč 2700
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova 2700
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 2700
Oklici dedičem in neznanim upnikom 2702
Oklici pogrešanih 2706
Kolektivni delovni spori 2707
Preklici 2708
Drugo preklicujejo 2708
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