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DRŽAVNI ZBOR
14. Zakon o debirokratizaciji (ZDeb)

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 debirokratizaciji (ZDeb)

Razglašam Zakon o debirokratizaciji (ZDeb), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. de-
cembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-349
Ljubljana, dne 4. januarja 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O DEBIROKRATIZACIJI (ZDeb)

PRVI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

(1) S tem zakonom se zaradi zmanjšanja upravnega in 
regulatornega bremena v javni upravi in izboljšanja učinkovi-
tosti njenega poslovanja spreminjajo in dopolnjujejo določbe:

1. Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 
in 36/21),

2. Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list 
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo),

3. 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),

4. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – 
ZZavar-E, 40/12 – ZUJF in 158/20 – ZIntPK-C),

5. Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 
– odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 
107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. 
US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 
16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US),

6. Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih 
tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18),

7. Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20),

8. Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 
46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20),

9. Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – 
ZNOrg in 82/20),

10. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),

11. Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 62/16),

12. Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B).

(2) Določa se prenehanje veljavnosti zakonov, ki zaradi 
poteka časa (konzumiranost) ali spremenjenih družbenih ali 
tehnoloških razmer (obsoletnost) ne morejo več ustvarjati novih 
pravic oziroma obveznosti, ter prenehanje smiselne uporabe 
zveznih jugoslovanskih predpisov, ki so veljali v Republiki Slo-
veniji ob osamosvojitvi.

DRUGI DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA

2. člen
V Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 

in 36/21) se v 2. členu na koncu 19. točke pika nadomesti s 
podpičjem in doda nova 20. točka, ki se glasi:

»20. »elektronski naslov za vročanje« je naslov za vroča-
nje dokumentov v elektronski obliki. Sestavni del elektronskega 
naslova za vročanje je tudi kontaktna številka mobilnega tele-
fona, na katero posameznik prejema in iz katere posameznik 
pošilja kratka obvestila v zvezi z vročanjem (e-vročilnica).«.

3. člen
V 4. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Za prijavo in spremembo elektronskega naslova za 

vročanje je pristojna upravna enota ali diplomatsko predstav-
ništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini, ne glede na to, 
kje ima posameznik prijavljeno stalno ali začasno prebivališče 
oziroma stalni ali začasni naslov.«.

4. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. NASLOV ZA VROČANJE IN ELEKTRONSKI NA-

SLOV ZA VROČANJE«.
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5. člen
V 25. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(pogoji 

naslova za vročanje in elektronskega naslova za vročanje)«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Posameznik ima lahko le en elektronski naslov za 

vročanje in kontaktno število mobilnega telefona.«.

6. člen
 V 26. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(dolo-

čitev naslova za vročanje)«.

7. člen
 V 27. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(spre-

memba naslova za vročanje)«.
Na koncu besedila se pred piko doda besedilo »in določi 

oziroma spremeni elektronski naslov za vročanje«.

8. člen
Za 27. členom se dodata nova 27.a in 27.b člen, ki se 

glasita:

»27.a člen
(vzpostavitev in sprememba elektronskega naslova  

za vročanje)
(1) Poslovno sposoben posameznik lahko pristojnemu 

organu sporoči svoj elektronski naslov za vročanje in kontaktno 
številko mobilnega telefona ob prijavi stalnega prebivališča na 
podlagi 7. člena tega zakona in ob prijavi začasnega prebi-
vališča na podlagi 13. člena tega zakona. Posameznik s tem 
soglaša, da komunikacija ali vročanje med njim in uporabniki 
registra stalnega prebivalstva oziroma uporabniki centralnega 
registra prebivalstva iz zakona, ki ureja centralni register prebi-
valstva, v zvezi s postopki, ki jih ti uporabniki vodijo, poteka tudi 
prek elektronskega naslova za vročanje ali kontaktne številke 
mobilnega telefona.

(2) Poslovno sposoben posameznik lahko pristojnemu 
organu sporoči podatke iz prejšnjega odstavka kadarkoli, tudi 
v primeru, ko ne izvaja prijavne obveznosti iz prejšnjega od-
stavka.

(3) Če poslovno sposoben posameznik nima svojega 
elektronskega naslova ali svoje številke mobilnega telefona, 
lahko navede elektronski naslov in številko mobilnega telefona 
osebe, ki jo s tem pooblasti za prejemanje in pošiljanje teh ob-
vestil (pooblaščenec za e-vročilnico) ter njeno soglasje. Glede 
načina pooblastitve, prenehanja pooblastila in razlogov za iz-
ločitev uradne osebe se smiselno uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek.

(4) Poslovno sposoben posameznik mora pristojnemu 
organu sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na veljav-
nost elektronskega naslova za vročanje in kontaktne številke 
mobilnega telefona.

27.b člen
(uporaba elektronskega naslova za vročanje)

Vročanje na elektronski naslov za vročanje se izvaja pod 
pogoji in na način, ki ga določa zakon, ki ureja splošni upravni 
postopek.«.

9. člen
V 28. členu se v prvem odstavku za besedilom »opravlja-

nje predpisanih nalog« doda besedilo »zaradi zagotavljanja 
elektronskega vročanja«.

10. člen
V 29. členu se v drugem odstavku za besedilom »zača-

snega naslova v tujini« doda besedilo »ter elektronskih naslo-
vih za vročanje«.

11. člen
V 30. členu se v prvem odstavku na koncu 10. točke pika 

nadomesti s podpičjem in za njo doda nova 11. točka, ki se 
glasi:

»11. elektronskem naslovu za vročanje, ki vsebuje tudi 
podatke o številki mobilnega telefona, osebnem imenu, EMŠO 
oziroma datumu rojstva, če ta ni bila določena, in naslovu 
pooblaščenca za e-vročilnico, soglasju pooblaščenca za 
e-vročilnico, datumu vzpostavitve in popravkov teh podatkov.«.

12. člen
V 35. členu se prvi do peti odstavek spremenijo tako, da 

se glasijo:
»(1) Register stalnega prebivalstva se z uporabo EMŠO 

povezuje s centralnim registrom prebivalstva. Iz registra stalne-
ga prebivalstva se v centralni register prebivalstva posredujejo 
podatki o prebivališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini 
ter naslovih za vročanje in njihovem trajanju, elektronskem 
naslovu za vročanje in kontaktni številki mobilnega telefona 
posameznikov oziroma pooblaščencu za e-vročilnice, volilni 
pravici, administrativnih selitvah, tehničnih preštevilčenjih in 
drugih tehničnih podatkih, ki so potrebni za vodenje centralne-
ga registra prebivalstva.

(2) Register stalnega prebivalstva se z uporabo EMŠO 
povezuje z evidenco potnih listin in evidenco osebnih izkaznic. 
Iz registra stalnega prebivalstva se v evidenco potnih listin in 
evidenco osebnih izkaznic posredujejo podatki o prebivališčih 
v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za vroča-
nje in njihovem trajanju, elektronskem naslovu za vročanje in 
kontaktni številki mobilnega telefona posameznikov oziroma 
pooblaščencu za e-vročilnice.

(3) Register stalnega prebivalstva se povezuje z matičnim 
registrom, iz katerega se z uporabo EMŠO pridobivajo podatki 
o imenu in priimku, datumu, državi in kraju rojstva, spolu, po-
slovni sposobnosti, državljanstvu, datumu smrti, zakonskem 
stanu posameznika ter podatki o imenu in priimku, EMŠO ter 
poslovni sposobnosti zakonitega zastopnika in pooblaščene 
osebe posameznika. V matični register se z uporabo EMŠO 
iz registra stalnega prebivalstva posredujejo podatki o prebi-
vališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za 
vročanje, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki 
mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za 
e-vročilnice.

(4) Register stalnega prebivalstva se povezuje z registrom 
tujcev, iz katerega se z uporabo EMŠO pridobivajo podatki o 
imenu in priimku, datumu, državi in kraju rojstva, spolu, drža-
vljanstvu, datumu smrti tujca in prošnjah za izdajo ali podaljša-
nje dovoljenj za prebivanje, izdajo ali obnovo potrdila o prijavi 
prebivanja ter izdanih dovoljenjih za prebivanje in potrdilih o 
prijavi prebivanja ali drugih odločitvah, ki se nanašajo na prijavo 
stalnega prebivališča. V register tujcev se z uporabo EMŠO 
iz registra stalnega prebivalstva posredujejo podatki o prebi-
vališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za 
vročanje, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki 
mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencev za 
e-vročilnice.

(5) Register stalnega prebivalstva se povezuje z eviden-
cami, ki se vodijo skladno z zakonom, ki ureja mednarodno 
zaščito, iz katerih se z uporabo EMŠO pridobivajo podatki o 
imenu in priimku, datumu, državi in kraju rojstva, spolu, drža-
vljanstvu prosilcev za mednarodno zaščito in oseb s priznano 
mednarodno zaščito, prošnjah za priznanje mednarodne za-
ščite ter izdanih dovoljenjih za prebivanje na podlagi prizna-
ne mednarodne zaščite. V evidence, ki se vodijo skladno z 
zakonom, ki ureja mednarodno zaščito, se z uporabo EMŠO 
iz registra stalnega prebivalstva posredujejo podatki o prebi-
vališčih v Republiki Sloveniji, naslovih v tujini ter naslovih za 
vročanje, elektronskem naslovu za vročanje in kontaktni številki 
mobilnega telefona posameznikov oziroma pooblaščencu za 
e-vročilnice.«.
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ZAKON O CENTRALNEM REGISTRU PREBIVALSTVA

13. člen
V Zakonu o centralnem registru prebivalstva (Uradni list 

RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 11. členu peta 
alineja spremeni tako, da se glasi:

»– prebivališče in vrsta prebivališča ter naslovi za vro-
čanje,«.

14. člen
V 13. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– o selitvah prebivalstva, ugotavljanju prebivališča in 

o volilni pravici ter naslovih za vročanje iz registrov stalnega 
prebivalstva in evidenc o tujcih, ki jih vodijo pristojni upravni 
organi za notranje zadeve;«.

15. člen
V 23. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Uporabniki osebnih podatkov, ki imajo zakonsko pod-

lago za pridobivanje podatkov, pa v zakonu nimajo opredeljene-
ga pridobivanja ali uporabe podatka o naslovu za vročanje, ki 
je vzpostavljen na podlagi zakona, ki ureja prijavo prebivališča, 
lahko ta podatek pridobivajo na podlagi tega zakona, če ga 
potrebujejo za opravljanje predpisanih nalog.«.

ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU

16. člen
V Zakonu 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) se v 
66. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi:

»(3) Organ na obrazcu vloge ali med postopkom lahko 
seznani vložnika, ki v registru stalnega prebivalstva ni prijavil 
elektronskega naslova za vročanje, da se mu dokumenti lahko 
vročajo v elektronski obliki in da se ga nezavezujoče obvešča 
o stanju in teku postopka, če prostovoljno sporoči naslov var-
nega elektronskega predala ali naslov drugega elektronskega 
predala in telefonsko številko mobilnega telefona.«.

Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo 
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.

17. člen
V 77. členu se v prvem odstavku besedilo »z žigom in 

podpisom« nadomesti z besedilom »s podpisom«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Zapisnik, ki mora biti za uporabo v tujini overjen, 

vsebuje tudi žig organa.«.

18. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:

»83. člen
(1) Z vročitvijo se naslovniku omogoči seznanitev z doku-

mentom, ki se vroča.
(2) Pravne posledice odločbe ali sklepa lahko nastanejo 

šele po njegovi vročitvi.
(3) Dokumenti se vročajo v fizični ali elektronski obliki. Or-

gan dokumente vroča po svoji uradni osebi ali po pravni ali fizič-
ni osebi, ki opravlja vročanje dokumentov kot svojo dejavnost.

(4) Uradna oseba odredi, da se odločbe, sklepi in drugi 
dokumenti, v katerih je določen rok, vročijo v skladu s tem 
zakonom tako, da se zagotovi hitro in učinkovito vročitev z 
najmanjšimi stroški za organ in za naslovnika.«.

19. člen
V 84. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.

20. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:

»86. člen
(1) Dokument se vroči v elektronski obliki, če fizična ose-

ba v registru stalnega prebivalstva prijavi naslov za vročanje 
v elektronski obliki, in če državni organ, organ samoupravne 
lokalne skupnosti, nosilec javnega pooblastila, pravna ali fi-
zična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, v sodnem, 
poslovnem ali drugem registru prijavi elektronski naslov (v 
nadaljnjem besedilu: registriran elektronski naslov).

(2) Dokument se vroči v elektronski obliki tudi, če fizična 
ali pravna oseba sporoči naslov varnega elektronskega predala 
ali naslov drugega elektronskega predala, ki ni varen elektron-
ski predal (v nadaljnjem besedilu: drug elektronski predal). 
Šteje se, da je sporočila naslov elektronskega predala, če je iz 
njega poslala vlogo. Organ na naslov elektronskega predala, s 
katerega je poslana vloga, ki ne vsebuje naslova elektronskega 
predala, pošlje obvestilo, da se dokument lahko vroča v elek-
tronski obliki na tem naslovu, dokler fizična ali pravna oseba ne 
sporoči, da želi vročitev dokumenta v fizični obliki.

(3) Dokument se lahko vroči v elektronski obliki tudi, če 
je fizična ali pravna oseba sporočila naslov varnega elektron-
skega predala ali naslov drugega elektronskega predala v 
drugi upravni zadevi iz pristojnosti istega organa, če jo pred 
vročanjem seznani, da se dokumenti lahko vročajo v elektron-
ski obliki na sporočenem naslovu, dokler ne sporoči drugače.

(4) Dokument se vroči v fizični obliki, če tako določa 
zakon, če vročitve ni mogoče opraviti v elektronski obliki, če 
naslovnik želi vročitev dokumentov v fizični obliki, od trenutka 
seznanitve organa s tako izjavo, ali če organ oceni, da je zaradi 
vsebine dokumenta ali kakšnega drugega razloga potrebno 
opraviti vročitev v fizični obliki.«.

21. člen
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:

»86.a člen
(1) Vročitev dokumenta v elektronski obliki se opravi na 

registriran elektronski naslov, razen če je oseba v postopku 
sporočila drug elektronski naslov varnega elektronskega pre-
dala ali drugega elektronskega predala.

(2) Vročitev dokumenta v elektronski obliki se opravi 
preko informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in 
obveščanje.

(3) Če se vročanje opravlja v varni elektronski predal, 
informacijski sistem iz prejšnjega odstavka pošlje sporočilo v 
varni elektronski predal, da je v informacijskem sistemu doku-
ment, ki ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh in obvestilo o 
posledicah takega vročanja. Vročitev dokumenta je opravljena 
z dnem, ko naslovnik s kvalificiranim potrdilom za varen elek-
tronski podpis podpiše vročilnico.

(4) Če se vročanje opravlja v drug elektronski predal, 
informacijski sistem iz drugega odstavka tega člena pošlje na 
telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal 
sporočilo, da je v informacijskem sistemu dokument, ki ga mora 
naslovnik prevzeti v 15 dneh in obvestilo o posledicah takega 
vročanja. Sestavni del sporočila na mobilni telefon je tudi eno-
lična identifikacijska številka za prevzem dokumenta. Vročitev 
dokumenta je opravljena z dnem, ko naslovnik potrdi prevzem 
z enolično identifikacijsko številko.

(5) Če naslovnik pri vročanju po tretjem in četrtem odstav-
ku tega člena v 15 dneh od prejema sporočila v varni elektron-
ski predal oziroma na telefonsko številko mobilnega telefona 
ne podpiše vročilnice oziroma ne potrdi prevzema dokumenta, 
se šteje, da je vročitev opravljena z dnem poteka tega roka. 
Po poteku roka se dokument pošlje v varni elektronski predal 



Stran 18 / Št. 3 / 7. 1. 2022 Uradni list Republike Slovenije

oziroma na elektronski naslov drugega elektronskega predala. 
Informacijski sistem naslovnika iz prejšnjega odstavka o tem 
obvesti s sporočilom na telefonsko številko mobilnega telefona.

(6) Če se vročanje opravlja v drug elektronski predal, pa 
naslovnik ne sporoči telefonske številke mobilnega telefona, 
se vročitev opravi tako, da se dokument pošlje v elektronski 
predal. Šteje se, da se je naslovnik seznanil z dokumentom 
15. dan od dneva odpreme. Naslovniku se sporoči dan odpre-
me in dan vročitve. Naslovnik lahko uveljavlja svoje procesne 
pravice takoj, ko se po odpremi z dokumentom dejansko se-
znani, tudi če rok za seznanitev še ni potekel.

(7) V primeru dvoma prejem in dan prejema sporočila iz 
četrtega odstavka tega člena ali dokumenta iz prejšnjega od-
stavka dokazuje organ. Če organ ugotovi, da naslovnik ni prejel 
sporočila ali dokumenta, se dokument vroči v skladu s četrtim 
odstavkom 83. člena tega zakona.

(8) Ko naslovnik podpiše vročilnico oziroma potrdi pre-
vzem dokumenta, se mu omogoči prevzem dokumenta iz in-
formacijskega sistema.«.

22. člen
V 87. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odločbe, sklepi in drugi dokumenti, od vročitve kate-

rih začne teči rok, ki se vročajo v fizični obliki, se vročijo osebno 
tistemu, kateremu so namenjeni. Drugi dokumenti v fizični obliki 
se vročajo v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve.«.

23. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:

»91. člen
(1) Državnim organom, organom samoupravnih lokalnih 

skupnosti, nosilcem javnih pooblastil, pravnim osebam in fizič-
nim osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti, se osebna 
vročitev dokumentov v fizični obliki opravi tako, da se izročijo 
osebi, ki je določena oziroma pooblaščena za sprejemanje 
dokumentov.

(2) Če kot stranka nastopa naselje ali skupina oseb, ki ni 
pravna oseba (drugi odstavek 42. člena tega zakona), se jim 
vroča tako, da se dokument v fizični obliki izroči osebi, ki so jo 
ti določili (četrti odstavek 48. člena tega zakona).«.

24. člen
V 97. členu se v prvem in tretjem odstavku črta besedilo 

»z besedami«.

25. člen
V 178.b členu se v drugem odstavku črta besedilo »in z 

žigom«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Potrditev overitve podpisa na izvirni listini, ki mora 

biti za uporabo v tujini overjena, poleg sestavin iz prejšnjega 
odstavka vsebuje tudi žig organa.«.

26. člen
V 210. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pisna odločba obsega: uvod, naziv, izrek (dispozitiv), 

obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu, če se izda v fizični obli-
ki, lastnoročni podpis uradne osebe, če se izda v elektronski 
obliki, elektronski podpis uradne osebe, ki je v skladu z zako-
nom, ki ureja elektronski podpis, enakovreden lastnoročnemu 
podpisu. Če se odločba v skladu z zakonom izdela samodejno, 
ima lahko namesto podpisa faksimile. Odločba, ki mora biti za 
uporabo v tujini overjena, vsebuje tudi žig organa.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Na odločbi, izdani v elektronski obliki, se na vidnem 

mestu označi, da je podpisana z elektronskim podpisom in se jo 
opremi s podatki o elektronskem podpisu, ki jih določi vlada.«.

Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi od-
stavek, ki se glasita:

»(6) Odločba se vroči v fizičnem ali elektronskem izvirni-
ku, v fizičnem ali elektronskem (skeniranem) prepisu. Obliko 
fizičnega ali elektronskega prepisa določi vlada.

(7) Izvirnik odločbe hrani organ.«.

ZAKON O JAVNIH USLUŽBENCIH

27. člen
V Zakonu o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 
– ZZavar-E, 40/12 – ZUJF in 158/20 – ZIntPK-C) se za 24. čle-
nom doda nov 24.a člen, ki se glasi:

»24.a člen
(vročanje po elektronski poti)

(1) Sklep iz prvega odstavka prejšnjega člena, razen 
sklepa o premestitvi in sklepa o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 
se lahko pošlje tudi po elektronski poti v elektronski predal, 
katerega zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

(2) Vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva od-
preme. Če javni uslužbenec v času pošiljanja elektronskega 
sporočila ne dela, velja vročitev za opravljeno 15. dan od dneva 
vrnitve na delo.«.

28. člen
V 135. členu se v tretjem odstavku na koncu doda bese-

dilo »ali iz hude malomarnosti«.

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU

29. člen
V Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 
– odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 
107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. 
US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 
16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US) se v 141.a členu v drugem 
odstavku črta beseda »overjenega«.

ZAKON O SODNIH IZVEDENCIH, SODNIH CENILCIH  
IN SODNIH TOLMAČIH

30. člen
V Zakonu o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih 

tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18) se 23. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»23. člen
(dolžnost sporočanja podatkov)

(1) Za namene iz prejšnjega člena mora sodni izvedenec, 
sodni cenilec ali sodni tolmač pisno sporočiti ministrstvu vsako 
spremembo podatkov o poštnem naslovu, na katerem je do-
segljiv, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, kontaktni 
telefonski številki ali naslovu elektronske pošte in podatkov o 
zaposlitvi ali drugem zaposlitvenem statusu, in sicer najpozneje 
v treh dneh od njenega nastanka.

(2) Če sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač ne 
obvesti ministrstva o spremembi podatkov v roku iz prejšnjega 
odstavka, se mu lahko izreče disciplinski ukrep po 1. točki 
prvega odstavka 29. člena tega zakona.

(3) Sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni tolmač mora 
do konca januarja v posameznem koledarskem letu ministr-
stvu posredovati pisno izjavo o delu v prejšnjem koledarskem 
letu (poročevalsko obdobje), ki vsebuje podatke o izvedenskih 
mnenjih, cenitvah oziroma prevodih ali tolmačenjih, in sicer:

– število izdelanih izvedenskih mnenj, cenitev ali prevo-
dov oziroma opravljenih tolmačenj in njihovih dopolnitev ter
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– nazive državnih organov, ki so zahtevali izvedbo nje-
govega dela.

(4) Če ministrstvo ne prejme pisne izjave iz prejšnjega 
odstavka v predpisanem roku, sodnega izvedenca, sodnega 
cenilca ali sodnega tolmača izbriše iz javnega dela imenika in 
spet vpiše v ta del imenika po posredovanju zahtevane izjave.

(5) Sodni izvedenec, sodni cenilec oziroma sodni tolmač 
mora za potrebe izvajanja tega zakona vsa izdelana izveden-
ska mnenja, cenitve oziroma prevode listin hraniti v fizični 
ali elektronski obliki, in sicer še najmanj pet let po njihovem 
nastanku.«.

ZAKON O INTEGRITETI  
IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

31. člen
V Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 

list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) se 
v 35. členu v petem odstavku za besedo »naročanja« črtata 
vejica in besedilo »če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo po-
godbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega 
odstavka tega člena«.

ZAKON O OHRANJANJU NARAVE

32. člen
V Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – 

uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 
46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) se v 59. členu drugi 
odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) V skladu z aktom o zavarovanju lahko ustanovitelj 
sam neposredno upravlja zavarovano območje v organizacijski 
enoti, v režijskem obratu, ustanovi v ta namen javni zavod, po-
veri upravljanje javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom 
usmerjanja trajnostnega gospodarjenja naravnih dobrin, ali 
podeli koncesijo za upravljanje.«.

33. člen
V 156. členu se v prvem odstavku za prvim stavkom doda 

nov stavek, ki se glasi: »Z aktom o ustanovitvi se lahko za izva-
janje neposrednega nadzora na zavarovanih območjih, ki jih je 
ustanovila lokalna skupnost, pooblasti tudi redarstvo, ki deluje 
v okviru občinske ali skupne občinske uprave.«.

ZAKON O ŠPORTU

34. člen
V Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – 

ZNOrg in 82/20) se v 58. členu v drugem odstavku besedilo 
»izpolnjuje pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela 
v športu« nadomesti z besedilom »ima izobrazbo, pridobljeno 
v skladu s prvim odstavkom 48. člena tega zakona, ali stro-
kovno usposobljenost, pridobljeno v skladu s prvim odstavkom 
49. člena tega zakona«.

ZAKON O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA  
ZA KULTURO

35. člen
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) se v 
113. členu v prvem odstavku črtata drugi in tretji stavek.

36. člen
V 120. členu se v prvem odstavku črtata drugi in tretji 

stavek.

ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI

37. člen
V Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 62/16) se v 39. členu na koncu drugega odstavka 
doda stavek, ki se glasi: »Če je na mestno pokopališče vezan 
kraj z manj kot 3 000 prebivalci, lahko občina v odloku dopusti 
možnost, da pokojniki iz tega kraja na željo svojcev do pogreba 
ležijo doma.«.

ZAKON O URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE

38. člen
V Zakonu o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 
38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) se za 11.a členom doda 
naslov novega poglavja »III.b REGISTER PRAVNIH AKTOV 
LOKALNIH SKUPNOSTI«.

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

»11.b člen
(register pravnih aktov lokalnih skupnosti)

(1) Javno podjetje upravlja, vodi in koordinira register 
predpisov in drugih splošnih pravnih aktov lokalnih skupnosti (v 
nadaljnjem besedilu: register pravnih aktov lokalnih skupnosti).

(2) Register pravnih aktov lokalnih skupnosti je zbirka 
podatkov v elektronski obliki, ki vsebuje podatke o predpisih in 
drugih aktih lokalnih skupnosti, objavljenih v uradnem listu ali 
drugem uradnem glasilu v skladu s statutom lokalne skupnosti, 
in druge podatke o normodajni dejavnosti lokalnih skupnosti.

(3) Lokalne skupnosti in javno podjetje sklenejo dogovore 
o zagotavljanju podatkov o objavljenih predpisih in drugih splo-
šnih pravnih aktih v elektronski obliki ter o zagotavljanju drugih 
javnih podatkov v zvezi z njihovo normodajno dejavnostjo.

(4) Register pravnih aktov lokalnih skupnosti je objavljen 
na spletnih straneh javnega podjetja in je dostopen brezplačno.

(5) Podatki, objavljeni v registru pravnih aktov lokalnih 
skupnosti, so informativnega značaja.

(6) Vlada podrobneje določi vsebino, način upravljanja in 
vodenja registra pravnih aktov lokalnih skupnosti ter obveznosti 
lokalnih skupnosti in javnega podjetja v zvezi z njim.

(7) Stroški za obveznosti iz prejšnjega odstavka se zago-
tavljajo v državnem proračunu.«.

TRETJI DEL
PRENEHANJE VELJAVNOSTI IN UPORABE ZAKONOV

40. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja 
notranjih zadev, javne uprave in lokalne samouprave)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o priznanju veljavnosti zakonskih zvez, skle-

njenih pred 9. majem 1946, ki se jim je po prejšnjih predpisih 
oporekala veljavnost (Uradni list LRS, št. 16/49),

2. Zakon o nadaljnji uporabi nekaterih zveznih zakonov 
na območju Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 45/73),

3. Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, pli-
nih ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77, 
Uradni list RS, št. 4/92, 96/02 – ZE, 101/05 – ZPNB-A in 83/12 
– ZVPoz-D),

4. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj 
in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 (Uradni list 
RS, št. 8/90),
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5. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stano-
vanj v Republiki Sloveniji leta 2002 (Uradni list RS, št. 66/00, 
26/01 in 22/02 – odl. US),

6. Zakon o posebnem prispevku solidarnosti za pomoč 
beguncem (Uradni list RS, št. 30/92),

7. Zakon o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno 
opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o usta-
novitvi določenih republiških upravnih organov (Uradni list SRS, 
št. 42/89, Uradni list RS, št. 8/91 in 27/91 – ZODP),

8. Zakon o prenehanju veljavnosti zakonov o družbenih 
svetih (Uradni list RS, št. 14/90),

9. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 
1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95 in 44/96 
– odl. US),

10. Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki 
Sloveniji v letu 2000 (Uradni list RS, št. 99/99),

11. Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini 
Koper (Uradni list RS, št. 53/99),

12. Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini 
Koper (Uradni list RS, št. 39/11),

13. Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na 
ministrstva (Uradni list RS, št. 2/04),

14. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v 
uporabi Zveze sindikatov Slovenije (Uradni list RS, št. 66/07),

15. Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (Ura-
dni list RS, št. 20/09 in 13/10),

16. Zakon o prenehanju javne agencije za javno naroča-
nje (Uradni list RS, št. 48/12),

17. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14),

18. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 90/15),

19. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 88/16).

41. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja 

obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, 

št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – 
ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D),

2. Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih 
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 
1994–2007 (Uradni list RS, št. 13/94, 42/00 – ORZZSR2 in 
97/01),

3. Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slo-
venske vojske v letih 2008 do 2015 (Uradni list RS, št. 114/06),

4. Zakon o delnem povračilu škode povzročene z vojaško 
agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Uradni list RS, 
št. 11/91-I, 32/91-I in 13/93 – ZP-G).

42. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja financ)

Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-
si, izdani na njihovi podlagi:

1. Zakon o kompenzacijah (Uradni list SRS, št. 3/81),
2. Zakon o intervencijah v gospodarstvu (Uradni list RS, 

št. 45/90),
3. Zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje 

vlog v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I in 7/99 
– ZBan),

4. Zakon o modernizaciji ceste državna meja Šentilj–Ma-
ribor–Celje–Ljubljana–Postojna–državna meja pri Novi Gorici 
(Uradni list SRS, št. 9/69 in Uradni list RS, št. 24/92),

5. Zakon o pogojih in načinu uveljavljanja prednostne 
pravice uporabe zemljišča razlaščenega za gradnjo (Uradni 
list SRS, št. 7/70),

6. Zakon o vknjižbi nepremičnin v družbeni lasti (Uradni 
list SRS, št. 43/73),

7. Zakon o posebnem prispevku solidarnosti v letu 1991 
(Uradni list RS, št. 26/91),

8. Zakon o poravnavanju odloženih davkov in prispevkov 
za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike 
Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 7/93 in 69/94),

9. Zakon o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil 
za primer brezposelnosti v letu 1993 (Uradni list RS, št. 12/93 
in 17/93),

10. Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javne-
ga podjetja Slovenske železnice Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 12/93, 32/95 in 10/98),

11. Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač 
(Uradni list RS, št. 13/93 in 17/93),

12. Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo 
posledic suše v letu 1992 (Uradni list RS, št. 13/93),

13. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne ra-
zvojne programe Republike Slovenije v vzgoji in izobraževanju 
(Uradni list RS, št. 13/94),

14. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za 
najetje kredita pri Evropski banki za obnovo in razvoj (Uradni 
list RS, št. 23/94 in 17/96),

15. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za 
najetje kredita pri Evropski investicijski banki (Uradni list RS, 
št. 39/94),

16. Zakon o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila 
za odkup pšenice letine 1994 (Uradni list RS, št. 40/94),

17. Zakon o poravnavi odloženih davkov in prispevkov 
(Uradni list RS, št. 40/94),

18. Zakon o ureditvi obračunavanja in plačevanja določe-
nih davkov in prispevkov v postopkih lastninskega preobliko-
vanja podjetij (Uradni list RS, št. 69/94 in 7/95),

19. Zakon o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v 
podjetju Radeče papir (Uradni list RS, št. 69/94),

20. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za 
najetje kreditov pri Evropski investicijski banki/B, C (Uradni list 
RS, št. 20/95),

21. Zakon o subvencioniranju prispevkov za socialno 
varnost v letih 1995 in 1996 (Uradni list RS, št. 37/95),

22. Zakon o začasni oprostitvi plačila posebnega prome-
tnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode 
povzročene z neurjem s točo ali burjo (Uradni list RS, št. 55/95),

23. Zakon o zagotovitvi sredstev za gradnjo odsekov av-
tomobilskih cest Malence–Šmarje Sap in Hrušica–Vrba (Uradni 
list RS, št. 2/91-I),

24. Zakon o začasni ureditvi obračunavanja in plačevanja 
določenih prispevkov (Uradni list RS, št. 9/92),

25. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najetje kre-
ditov in izdajo obveznic za ekološke in energetske projekte 
(Uradni list RS, št. 38/92),

26. Zakon o najetju kredita za nakup opreme za potrebe 
Republiške uprave za zračno plovbo (Uradni list RS, št. 55/92),

27. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
iz pogodbe o najetju kredita za obnovo verige Dravskih elek-
trarn (Uradni list RS, št. 20/93),

28. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za najete kredite 
za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica (Uradni list 
RS, št. 36/93),

29. Zakon o taksi na izvoženo blago (Uradni list RS, 
št. 46/93),

30. Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za ob-
novo in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega 
sektorja (EFSAL) (Uradni list RS, št. 46/93),

31. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
iz pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in 
razvoj za izgradnjo avtocestnih odsekov Pesnica–Šentilj in 
Hoče–Arja vas (Uradni list RS, št. 23/94 in 17/96),

32. Zakon o najetju kredita Republike Slovenije pri Evrop-
ski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih ma-
gistralnih cest (Uradni list RS, št. 32/94, 57/98 in 11/14 – popr.),
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33. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
neurja s poplavo in točo v juniju in juliju 1994 (Uradni list RS, 
št. 69/94),

34. Zakon o odpisu terjatev iz naslova zamudnih obresti 
(Uradni list RS, št. 13/95),

35. Zakon o poravnavanju obveznosti do bank iz izplača-
nih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 20/95),

36. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje po-
sojil za izgradnjo razžveplalne naprave na bloku 5 TE Šoštanj 
(Uradni list RS, št. 33/95 in 41/96),

37. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje poso-
jil za obnovo in doinstaliranje HE Doblar I + II in HE Plave I + II 
(Uradni list RS, št. 37/95 in 41/96),

38. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kre-
dite Nuklearne elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj, Ter-
moelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 60/95),

39. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
neurja s poplavo, točo in burjo v letu 1995 (Uradni list RS, 
št. 74/95),

40. Zakon o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za 
obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in 
hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95 in 30/98 – ZZLPPO),

41. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
zime v letu 1995/1996 (Uradni list RS, št. 34/96),

42. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
plazenja tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja 
v letu 1996 (Uradni list RS, št. 59/96 in 61/96 – popr.),

43. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
DARS d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtoce-
stnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (Uradni list 
RS, št. 17/96),

44. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najete kre-
dite Slovenskih železnic za odplačilo obveznosti iz naslova 
najetih kreditov pri EIB in EBR (Uradni list RS, št. 17/96),

45. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
iz pogodbe o najetju posojila mednarodne banke za obnovo in 
razvoj za slovenski ekološki projekt – zmanjšanje onesnaževa-
nja zraka (Uradni list RS, št. 31/96),

46. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za 
najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (Uradni list RS, št. 17/96),

47. Zakon o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti 
iz pogodb o najetju posojil mednarodne banke za obnovo in ra-
zvoj za projekt oživitve naložbene dejavnosti v Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 19/97),

48. Zakon o zagotovitvi sredstev za obnovo v zimi 
1996/1997 uničenih in poškodovanih odsekov magistralnih, 
regionalnih in lokalnih cest (Uradni list RS, št. 37/97),

49. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri Banki Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (Uradni list RS, št. 13/98),

50. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za alocirane 
obveznosti Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Nove 
Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor iz naslova kreditov, ki jih 
je Sklad za financiranje povečanja zaposlovanja v gospodarsko 
manj razvitih in izrazito emigracijskih področjih Socialistične 
federativne republike Jugoslavije najel pri Skladu Sveta Evrope 
za socialni razvoj (Uradni list RS, št. 4/98),

51. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slove-
nije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega po-
deželja pri Razvojni banki Sveta Evrope, za izvedbo programov 
pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (Uradni 
list RS, št. 67/98 in 11/01),

52. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
DARS d.d. iz kreditov najetih za gradnjo avtocestnih odsekov 
Vransko–Blagovica, Blagovica–Šentjakob, Pesnica–Slivnica, 
obvoznica Lendava, Kozina–Klanec in Višnja Gora–Bič (Uradni 
list RS, št. 13/98),

53. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za 
najetje kreditov za gradnjo avtocestnih odsekov Vransko – 
Blagovica, Blagovica–Šentjakob, Pesnica–Slivnica, obvoznica 
Lendava, Kozina–Klanec in Višnja Gora–Bič (Uradni list RS, 
št. 13/98),

54. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d., 
za najetje kredita pri Evropski investicijski banki za gradnjo 
avtocestnega odseka Blagovica–Šentjakob (Uradni list RS, 
št. 27/98),

55. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri Evropski investicijski ban-
ki za projekt slovenskih avtocest/II (Uradni list RS, št. 27/98),

56. Zakon o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 35/10 
– uradno prečiščeno besedilo),

57. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financi-
ranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železni-
ške infrastrukture (Uradni list RS, št. 31/99 in 89/99),

58. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. 
za najetje kredita pri Evropski investicijski banki – EIB/III, za 
gradnjo avtocestnega odseka Vransko–Blagovica (Uradni list 
RS, št. 36/99),

59. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za 
najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt sloven-
skih avtocest/IV (Uradni list RS, št. 92/99),

60. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski inve-
sticijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (Uradni list RS, 
št. 36/99),

61. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
DARS d.d. iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt 
für Wiederaufbau v višini 85 mio EUR (KfW II) (Uradni list RS, 
št. 89/99),

62. Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj (MBOR) za projekt posodobitve evidentiranja 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 89/99),

63. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski inve-
sticijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV (Uradni list RS, 
št. 92/99),

64. Zakon o ureditvi plačilnega prometa na dan 31. 12. 
1999 (Uradni list RS, št. 106/99),

65. Zakon o načinu poravnave dospelih neplačanih obve-
znih dajatev (Uradni list RS, št. 1/00),

66. Zakon o najemu posojila pri Mednarodni banki za ob-
novo in razvoj (MBOR) za projekt razvoja upravljanja sistema 
zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 31/00),

67. Zakon o izjemnem znižanju davčne obveznosti (Ura-
dni list RS, št. 44/00),

68. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike 
Slovenije, Javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt 
financiranja okoljskih projektov (Uradni list RS, št. 18/02),

69. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
iz pogodbe o najetju kredita pri banki Kreditanstalt für Wiedera-
ufbau v višini 50 mio evrov (KFW III) (Uradni list RS, št. 119/02),

70. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za kredite 
javnega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, najete za dokon-
čanje gradnje in opremljanje objektov 1. faze (Uradni list RS, 
št. 63/03),

71. Zakon o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za re-
vidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, 
št. 80/04),

72. Zakon o prevzemu dolga Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 61/05),

73. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05, 103/06, 126/06 – 
ZIPRS0708 in 128/06 – ZJN-2),
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74. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno preči-
ščeno besedilo in 114/07 – ZIPRS0809),

75. Zakon o davku na izplačane plače (Uradni list RS, 
št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo),

76. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
iz kredita, ki ga najame Ekološki sklad Republike Slovenije, 
javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje pro-
jektov za izboljšanje energetske učinkovitosti (Uradni list RS, 
št. 86/07),

77. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenske odškodninske družbe, d.d., iz naslova kreditov, naje-
tih za financiranje Slovenske odškodninske družbe, d.d., v letu 
2009 (Uradni list RS, št. 42/09 in 41/11 – ZVVJTO-E),

78. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10 in 
96/10 – ZIPRS1112),

79. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 22/12 – 
ZUKN-C in 37/12),

80. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Slovenske odškodninske družbe, d. d. v višini 300.000.000 eu-
rov iz naslova najetih kreditov in izdanih obveznic za financira-
nje Slovenske odškodninske družbe, d. d. v letu 2010 (Uradni 
list RS, št. 43/10),

81. Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 
110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF),

82. Zakon o davku na bilančno vsoto bank (Uradni list RS, 
št. 59/11 in 98/12),

83. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o posebnem 
davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, 
št. 83/04),

84. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 
(Uradni list RS, št. 110/11, 40/12 – ZUJF in 43/12),

85. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slove-
nije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 
56/13 – ZŠtip-1, 61/13, 82/13, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 
– ZDavNepr in 111/13 – ZOPSPU-A),

86. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slove-
nije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – 
ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 
95/14, 14/15, 46/15 in 55/15),

87. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 
– ZIPRS1718),

88. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 
71/17 – ZIPRS1819),

89. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 
83/18 in 19/19),

90. Zakon o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo 
(Uradni list RS, št. 10/93, 38/94, 40/97, 7/03 – odl. US in 86/04 
– ZPSSJAN),

91. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, iz pogodbe o prevze-
mu obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova refinanciranih 
kreditov izvozno uvozne banke Združenih držav Amerike (Exim 
banke) (Uradni list RS, št. 1/96),

92. Zakon o garanciji Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodb o najetju kredita Evropske investicijske banke za pro-
jekt gradnje slovenskih avtocest/B, C (Uradni list RS, št. 20/95).

43. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov  

s področja gospodarstva)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o ureditvi določenih vprašanj radijskega prometa 

(Uradni list SRS, št. 21/70),

2. Zakon o usmerjanju dela temeljnega davka od prometa 
naftnih derivatov za financiranje graditev in rekonstrukcijo cest 
(Uradni list SRS, št. 11/88),

3. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obvezno-
sti podjetja Petrol Zemeljski plin d.o.o. Ljubljana za plačilo 
stroškov prenosa zemeljskega plina in o poroštvu za vračilo 
kreditov, najetih za refinanciranje obstoječih deviznih kreditov 
(Uradni list RS, št. 51/92 in 48/94),

4. Zakon o kritju izgube slovenskih železarn (Uradni list 
RS, št. 57/92),

5. Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikova-
nju Splošne plovbe, p.o., Portorož (Uradni list RS, št. 18/95 in 
69/95),

6. Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja 
TAM Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže 
AM BUS, d.o.o., Ljubljana (Uradni list RS, št. 20/95 in 70/95),

7. Zakon o podpori gospodarskim družbam pri razvoju 
novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih 
enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (Uradni list RS, št. 99/99),

8. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (z druž-
benim kapitalom), ki opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega 
parka (Uradni list RS, št. 24/96 in 22/00 – ZJS),

9. Zakon o slovenski razvojni družbi in programu pre-
strukturiranj podjetij (Uradni list RS, št. 39/97, 68/97 in 50/04 
– ZPPSRD),

10. Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z 
družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o 
strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja 
posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97, 13/02 – odl. 
US in 101/03 – ZIS-B),

11. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za najetje poso-
jil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelek-
trarni Brestanica (Uradni list RS, št. 68/97 in 91/98),

12. Zakon o privatizaciji Slovenskih železarn d.d (Uradni 
list RS, št. 13/98 in 111/01 – ZPPOSZ),

13. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (Uradni 
list RS, št. 35/01),

14. Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih 
(Uradni list RS, št. 101/05),

15. Zakon o kriterijih za usmerjanje sredstev za prestruk-
turiranje gospodarstva (Uradni list SRS, št. 5/90),

16. Zakon o spremembah določb zakonov, ki določajo 
pooblastila in naloge družbenopolitičnih organizacij (Uradni list 
RS, št. 8/90),

17. Zakon o izdaji obveznic za pospeševanje izvoza v letu 
1990 (Uradni list RS, št. 41/90),

18. Zakon o preoblikovanju pogodbenih organizacij zdru-
ženega dela (Uradni list RS, št. 8/91),

19. Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno 
odličnost (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 92/07 in 31/18).

44. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov  

s področja pravosodja)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o javnem pravobranilcu (Uradni list SRS, 

št. 19/76, 31/84, Uradni list RS, št. 8/90, 5/91 in 20/97 – ZDPra),
2. Zakon o amnestiji (Uradni list RS, št. 35/90),
3. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, 

št. 17/78, 23/82, 41/87, Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 
71/94 – ZODPM, 10/98, 72/98 – ZKP-A, 26/99, 22/00 – ZIKS-1 
in 59/02 – ZIKS-1A),

4. Zakon o ustavitvi nekaterih postopkov o prekrških (Ura-
dni list RS, št. 14/90),

5. Zakon o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja 
in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov (Uradni 
list RS, št. 55/92 in 66/93),
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6. Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti ob-
činskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev 
(Uradni list RS, št. 82/94, 20/97 – ZDPra in 7/03 – ZP-1),

7. Zakon o začasnem, delnem zadržanju vračanja premo-
ženja (Uradni list RS, št. 74/95 in 1/97 – odl. US),

8. Zakon o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na 
delovnih in socialnem sodišču (Uradni list RS, št. 61/04),

9. Zakon o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in 
odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (Uradni list RS, 
št. 35/05),

10. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o družbenem 
pravobranilcu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 53/05),

11. Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbri-
sanih družb (Uradni list RS, št. 30/18).

45. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja dela, 

družine, socialnih zadev in invalidov)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov 

(Uradni list RS, št. 8/90),
2. Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih (Uradni list RS, 

št. 48/90, 13/93 – ZNOIP in 38/94),
3. Zakon o postopku za uveljavljanje socialnovarstvenih 

pravic (Uradni list RS, št. 23/91, 54/92 – ZSV in 65/93 – ZDPre),
4. Zakon o preživninah bivšim zasebnim dimnikarskim 

obrtnikom (Uradni list SRS, št. 20/71),
5. Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač 

in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, 
št. 19/97),

6. Zakon o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za 
leto 1998 (Uradni list RS, št. 87/97),

7. Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in 
o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, 
št. 39/99, 44/00 – ZIZDO, 124/00 in 48/01),

8. Zakon o financiranju Zveze združenj borcev Narodnoo-
svobodilne vojne Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/90 in Uradni 
list RS, št. 38/06 – ZVV-C),

9. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 
2002–2004 (Uradni list RS, št. 59/02),

10. Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega 
časa (Uradni list RS, št. 5/09, 40/09 in 57/09),

11. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem 
sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04),

12. Zakon o enkratnem pokojninskem dodatku (Uradni 
list RS, št. 68/08),

13. Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene 
(Uradni list RS, št. 57/09),

14. Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in 
starševskega varstva (Uradni list RS, št. 63/13 in 95/14),

15. Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov 
(Uradni list RS, št. 57/15),

16. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izsto-
pa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 
iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (Uradni list RS, 
št. 20/19).

46. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov  

s področja zdravstva)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke 

trgovske mornarice (Uradni list SRS, št. 45/73 in 42/86),
2. Zakon o zdravstvenem varstvu tujcev v SR Sloveniji 

(Uradni list SRS, št. 28/71),
3. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o predhodnih 

sestavinah za prepovedane droge (Uradni list RS, št. 60/07),
4. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih 

proizvodih (Uradni list RS, št. 91/13),

5. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih 
proizvodih (Uradni list RS, št. 25/14).

47. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja 

izobraževanja, znanosti, športa in mladine)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za 

socialni razvoj in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in 
opremo v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/98),

2. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti 
Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinan-
ciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Uradni list 
RS, št. 29/06),

3. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vr-
hunskih športnikov (Uradni list RS, št. 82/15),

4. Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju 
izobraževanja in znanosti v letih 2003–2008 (Uradni list RS, 
št. 96/02).

48. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov s področja 

infrastrukture, okolja in prostora)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za po-

stopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (Uradni list 
SRS, št. 5/88),

2. Zakon o Rudniku živega srebra v Idriji (Uradni list SRS, 
št. 13/79 in 37/87 – ZPPPR),

3. Zakon o ureditvi določenih vprašanj radijskega prometa 
(Uradni list SRS, št. 21/70),

4. Zakon o ukrepih SR Slovenije za pospeševanje proi-
zvodnje mleka (Uradni list SRS, št. 26/74),

5. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za restrukturira-
nje obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva (Uradni 
list RS, št. 4/98),

6. Zakon o poroštvih za kredite, najete za refinanciranje 
kreditov podjetij elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 34/03),

7. Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. ja-
nuarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 
14/15 – ZUUJFO),

8. Zakon o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, 
št. 8/82, Uradni list RS, št. 32/93 – ZGJS, 32/93 – ZVO in 
44/97 – ZSZ),

9. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic pla-
zenja tal in odpravo posledic pozebe, suše in neurja v letu 1997 
(Uradni list RS, št. 49/98 in 67/98),

10. Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri 
odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september–november 
1998 prizadela Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 86/98),

11. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neu-
rij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september–november 
1998 prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 34/99),

12. Zakon o odpisu terjatev Republike Slovenije iz na-
slova neplačanih povračil za onesnaževanje vode (Uradni list 
RS, št. 99/99),

13. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic 
suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 
(Uradni list RS, št. 81/00 in 124/00 – ZUPSB),

14. Zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v 
Občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na obmo-
čju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (Uradni list RS, 
št. 124/00),

15. Zakon o državni pomoči za odpravo posledic suše, 
pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2001 (Uradni list 
RS, št. 85/01),

16. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi 
zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 31/18),
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17. Zakon o prenehanju lastninske pravice in drugih pra-
vic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev (Uradni 
list SRS, št. 19/76),

18. Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbe-
nem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80 in 33/80),

19. Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80),

20. Zakon o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega 
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine (Uradni list 
SRS, št. 32/80).

49. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov  

s področja kulture)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o založništvu (Uradni list SRS, št. 25/78, 27/78 – 

popr., 42/86, Uradni list RS, št. 8/90 in 75/94 – ZUJIPK),
2. Zakon o prevzemu obveznosti Socialistične republike 

Slovenije za povrnitev škode, nastale na predmetih izjemne 
kulturne ali umetniške vrednosti, ki so poslani iz tujine zaradi 
razstavljanja (Uradni list SRS, št. 33/79),

3. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne pro-
grame Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03 
– uradno prečiščeno besedilo in 77/08).

50. člen
(prenehanje veljavnosti državnih predpisov  

s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane)
Prenehajo veljati naslednji zakoni in podzakonski predpi-

si, izdani na njihovi podlagi:
1. Zakon o higieni proizvodnje in prometa z mlekom (Ura-

dni list LRS, št. 14/61, Uradni list SRS, št. 29/86 in Uradni list 
RS, št. 29/95 – ZPDF),

2. Zakon o raziskanju prilastitev državnih zemljišč in ze-
mljišč bivših agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 22/65),

3. Zakona o prepovedi nomadske paše (Uradni list SRS, 
št. 38/74, 11/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 4/92),

4. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73, 
29/73 – popr., 1/86 in Uradni list RS, št. 76/94 – odl. US),

5. Zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v druž-
beni lastnini in začasni prepovedi prometa z nepremičninami 
v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 26/90, 43/90 in 2/91-I),

6. Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o združevanju 
kmetov (Uradni list RS, št. 14/90 in 13/92 – ZZad),

7. Zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 
(Uradni list SRS, št. 1/79),

8. Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo po-
sledic suše v letu 1992 (Uradni list RS, št. 13/93),

9. Zakon o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila 
za odkup pridelka pšenice v letu 1995 (Uradni list RS, št. 37/95 
in 45/95),

10. Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije 
namakanja (Uradni list RS, št. 8/96 in 38/96),

11. Zakon za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu 
v letu 1999 (Uradni list RS, št. 60/99),

12. Zakon o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge 
določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04, 
45/04 – popr. in 114/06 – ZUE).

51. člen
(prenehanje smiselne uporabe zveznih predpisov, ki so veljali 

v Republiki Sloveniji ob osamosvojitvi)
(1) Kot republiški predpisi so se na podlagi Ustavnega 

zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 
45/94 – UZITUL-A; v nadaljnjem besedilu UZITUL) do uvelja-
vitve tega zakona smiselno uporabljali:

1. Zakon o pomorskem plenu in vojnem plenu na morju 
(Uradni list SFRJ, št. 26/64),

2. Zakon o varstvu državljanov Socialistične federativne 
republike Jugoslavije na začasnem delu v tujini (Uradni list 
SFRJ, št. 15/80, 61/88 in Uradni list RS, št. 4/91),

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekr-
ških (Uradni list RS, št. 10/91),

4. Zakon o spremembah zakona o založništvu (Uradni list 
SRS, št. 42/86),

5. Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije 
tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni 
list SFRJ, št. 38/80, 82/90, Uradni list RS, št. 86/98 – ZVNSR, 
58/02 – ZSMKR, 58/02 – ZGRM in 86/04 – ZSMKR-A),

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potr-
jevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu 
sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 82/90),

7. Temeljni zakon o ugotovitvah vrednosti stanovanj-
skih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list SFRJ, 
št. 34/65),

8. Zakon o organizaciji jugoslovanskih železnic (Uradni 
list SFRJ, št. 5/66 – uradno prečiščeno besedilo, 50/68, 55/68, 
10/70, 29/71 in Uradni list SRS, št. 51/71),

9. Zakon o temeljih varnosti transporta po naftovodih in 
plinovodih (Uradni list SFRJ, št. 64/73),

10. Zakon o ustanovi za vzdrževanje notranjih plovnih poti 
(Uradni list SFRJ, št. 50/74, 22/77 – ZPNP in 24/88),

11. Zakon o evidenci znanstvenega, kulturnega, prosve-
tnega in tehničnega sodelovanja s tujino (Uradni list SFRJ, 
št. 59/81),

12. Zakon o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77, 
11/77 – popr., 7/86, 41/87, Uradni list RS, št. 8/90 in 63/94 – 
ZDT),

13. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
tožilstvu (Uradni list SRS, št. 7/86),

14. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
tožilstvu (Uradni list SRS, št. 41/87),

15. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
tožilstvu (Uradni list RS, št. 8/90),

16. Zakon o reševanju kolizije zakonov in pristojnosti v 
statusnih, rodbinskih in dednih razmerjih (Uradni list SFRJ, 
št. 9/79 in 20/90), Zakon o spremembah zakona o reševanju 
kolizije zakonov in pristojnosti v statusnih, rodbinskih in dednih 
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 20/90),

17. Zakon o spremembah zakona o blagovnem prometu 
(Uradni list SRS, št. 29/86),

18. Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88, 40/89 
– popr., 40/89, 46/90, 61/90, Uradni list RS, št. 10/91, 55/92 – 
ZLPPC in 30/93 – ZGD).

(2) Če ni mogoče na enostaven način ugotoviti, kdaj so 
bili za zvezne predpise iz prejšnjega odstavka in podzakonske 
predpise, izdane na njihovi podlagi, že izdani ustrezni predpi-
si Republike Slovenije v skladu s prvim odstavkom 4. člena 
UZITUL, se šteje, da so bili ustrezni predpisi Republike Slove-
nije izdani na dan uveljavitve tega zakona.

ČETRTI DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
(vzpostavitev elektronskega naslova za vročanje)

Zaradi zagotovitve tehničnih in tehnoloških zmožnosti, se 
elektronski naslov za vročanje v registru stalnega prebivalstva 
začne voditi šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.

53. člen
(rok za izdajo podzakonskega predpisa)

Vlada Republike Slovenije izda predpis iz šestega odstav-
ka 11.b člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije v 
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
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54. člen
(prehodna določba – Zakon o splošnem upravnem postopku)

Če je organ pridobil naslov elektronskega predala na-
slovnika, ki ni varen elektronski predal, ali njegovo telefonsko 
številko pred uveljavitvijo tega zakona, lahko vroča v omenjeni 
elektronski predal, če je o tem seznanil naslovnika, ta pa je s 
tem soglašal.

55. člen
(končni določbi)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(2) Določbe 16., 20., 21., 22. in 23. člena tega zakona se 
začnejo uporabljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 300-01/21-27/71
Ljubljana, dne 27. decembra 2021
EPA 1759-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

15. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-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  

in dopolnitvah Zakona o davku na dodano 
vrednost (ZDDV-1M)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M), ki ga je sprejel Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. decembra 2021.

Št. 003-02-3/2021-348
Ljubljana, dne 4. januarja 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1M)

1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 

št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 
83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 196/21 – ZDOsk) 
se v 1. členu v prvem odstavku v prvi alineji besedilo »zadnjič 
spremenjeno z Direktivo Sveta (EU) 2019/475 z dne 18. febru-
arja 2019 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES 
glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia in italijan-
skih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v 
ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES (UL L št. 83 z dne 
25. 3. 2019, str. 42)« nadomesti z besedilom »zadnjič spreme-
njeno z Direktivo Sveta (EU) 2021/1159 z dne 13. julija 2021 o 
spremembi Direktive 2006/112/ES glede začasnih oprostitev pri 
uvozu in nekaterih dobavah v odziv na pandemijo COVID-19 
(UL L št. 250 z dne 15. 7. 2021, str. 1)«.

2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo pod a) 

spremeni tako, da se glasi:
»a)  davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonom-

ske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je 
prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z 
zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV 
kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega 
ali petega odstavka 20. člena tega zakona;«.

3. člen
V 6. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»(4) »Prodaja blaga na daljavo znotraj Unije« pomeni 

dobavo blaga, pri kateri dobavitelj ali druga oseba za njegov 
račun to blago odpošlje ali odpelje iz države članice, ki ni drža-
va članica, v kateri se odpošiljanje ali prevoz tega blaga kupcu 
konča, tudi kadar dobavitelj posredno sodeluje pri tem prevozu 
ali odpošiljanju, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

a) dobava blaga je opravljena davčnemu zavezancu ali 
pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, katere pridobitve blaga 
znotraj Unije niso predmet DDV v skladu s prvim odstavkom 
3. člena Direktive Sveta 2006/112/ES, ali kateri koli drugi osebi, 
ki ni davčni zavezanec, in

b) dobavljeno blago niso niti nova prevozna sredstva niti 
blago, ki ga dobavi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, 
potem ko je bilo montirano ali instalirano, s poskusnim zago-
nom ali brez njega.

(5) »Prodaja na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav 
uvoženega blaga« pomeni dobavo blaga, pri kateri dobavitelj 
ali druga oseba za njegov račun to blago odpošlje ali prevaža 
s tretjega ozemlja ali iz tretje države kupcu v državi članici, tudi 
kadar dobavitelj posredno sodeluje pri prevozu ali odpošiljanju 
tega blaga, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

a) dobava blaga je opravljena davčnemu zavezancu ali 
pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, katere pridobitve blaga 
znotraj Unije niso predmet DDV v skladu s prvim odstavkom 
3. člena Direktive Sveta 2006/112/ES, ali kateri koli drugi osebi, 
ki ni davčni zavezanec, in

b) dobavljeno blago niso niti nova prevozna sredstva niti 
blago, ki ga dobavi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun, 
potem ko je bilo montirano ali instalirano, s poskusnim zago-
nom ali brez njega.«.

4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
(davčni zavezanec, ki omogoča dobavo blaga z uporabo 

elektronskega vmesnika)
(1) Kadar davčni zavezanec z uporabo elektronskega 

vmesnika, kot je trg, platforma, portal ali podobno sredstvo, 
omogoča prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih dr-
žav uvoženega blaga v pošiljkah z realno vrednostjo največ 
150 eurov, se šteje, da to blago prejme in dobavi sam davčni 
zavezanec, ki omogoča dobavo.

(2) Kadar davčni zavezanec z uporabo elektronskega 
vmesnika, kot je trg, platforma, portal ali podobno sredstvo, 
omogoča dobavo blaga znotraj Unije, ki jo opravi davčni zave-
zanec, ki nima sedeža v Uniji, osebi, ki ni davčni zavezanec, 
se šteje, da to blago prejme in dobavi sam davčni zavezanec, 
ki omogoča dobavo.«.

5. člen
V 9. členu se v drugem odstavku točki a) in b) spremenita 

tako, da se glasita:
»a) dobave tega blaga, ki jo opravi ta davčni zavezanec 

na ozemlju države članice, v kateri se odpošiljanje ali prevoz 
konča, pod pogoji iz tretjega odstavka 20. člena tega zakona;
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b) dobave tega blaga zaradi instalacije ali montaže, ki jo 
opravi dobavitelj ali druga oseba za njegov račun na ozemlju 
države članice, v kateri se odpošiljanje ali prevoz konča, pod 
pogoji iz petega odstavka 20. člena tega zakona;«.

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

»13. člen
(NATO in SVOP)

Za pridobitev blaga znotraj Unije, opravljeno za plačilo, se 
šteje tudi uporaba blaga, ki ga oborožene sile Severnoatlant-
ske zveze ali države članice Unije, ki sodeluje pri obrambnih 
prizadevanjih za izvajanje dejavnosti Unije v okviru skupne 
varnostne in obrambne politike:

– uporabljajo v Sloveniji za svoje potrebe ali potrebe svo-
jega civilnega osebja;

– tega blaga niso kupile po splošnih pravilih obdavčevanja 
na domačem trgu ene od držav članic in

– pri uvozu tega blaga ne bi bile upravičene do oprostitve 
iz 8. ali 8.a točke prvega odstavka 50. člena tega zakona.«.

7. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. člen
(dobava blaga s prevozom)

(1) Kadar blago odpošlje ali odpelje dobavitelj, kupec ali 
tretja oseba, se za kraj dobave blaga šteje kraj, kjer se blago 
nahaja, ko se začne odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku.

(2) Kadar se odpošiljanje ali prevoz blaga začne na tre-
tjem ozemlju ali v tretji državi, se šteje, da sta kraj dobave, ki 
jo opravi uvoznik, in kraj vsakršne nadaljnje dobave v državi 
članici uvoza blaga.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se šteje, 
da je kraj dobave blaga kraj, kjer se blago nahaja v trenutku, 
ko se odpošiljanje ali prevoz blaga kupcu konča, pri naslednjih 
dobavah:

a) prodaji blaga na daljavo znotraj Unije;
b) prodaji na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav 

uvoženega blaga v državo članico, ki ni država članica, v kateri 
se konča odpošiljanje ali prevoz blaga kupcu;

c) prodaji na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav 
uvoženega blaga v državo članico, v kateri se konča odpošilja-
nje ali prevoz blaga kupcu, kadar se za obračun DDV uporabi 
posebna ureditev iz 6.c podpoglavja XI. poglavja tega zakona.

(4) Prejšnji odstavek se ne uporablja za dobave rabljene-
ga blaga, umetniških predmetov, zbirk ali starin iz 1. do 4. točke 
prvega odstavka 101. člena tega zakona, ki so predmet DDV v 
skladu s posebno ureditvijo.

(5) Kadar blago, ki ga odpošlje ali odpelje dobavitelj, ku-
pec ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga ose-
ba za njegov račun, s poskusnim zagonom ali brez njega, se 
za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano.

(6) Kadar se šteje, da je davčni zavezanec prejel in do-
bavil blago v skladu s 6.a členom tega zakona, se odpošiljanje 
ali prevoz blaga pripiše dobavi, ki jo opravi davčni zavezanec, 
ki omogoča dobavo blaga z uporabo elektronskega vmesnika.

(7) Davčni zavezanec, ki opravlja prodaje blaga na dalja-
vo znotraj Unije, pri katerih se kraj dobave blaga določi v skladu 
s točko a) tretjega odstavka tega člena, in za te dobave blaga 
ne uporablja posebne ureditve v skladu s 6.b podpoglavjem 
XI. poglavja tega zakona, mora davčnemu organu najpozneje 
do 31. januarja leta po preteku leta, v katerem so opravljene 
te dobave, v elektronski obliki poročati o letnem prometu, ki ga 
je dosegel v posamezni državi članici, o obdobju poročanja in 
identifikacijski številki za DDV v namembni državi članici ter 
o datumu začetka oziroma konca identifikacije za DDV v tej 
državi članici.«.

8. člen
V 20.a členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti 

odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta člen se ne uporablja za dobave blaga v skladu s 

6.a členom tega zakona.«.

9. člen
V 30.c členu se tretji, četrti, peti in šesti odstavek črtajo.

10. člen
Za 30.e členom se dodata naslov novega 3.a podpoglavja 

in nov 30.f člen, ki se glasita:

»3.a Prag za davčne zavezance, ki dobavljajo blago  
v skladu s točko a) tretjega odstavka 20. člena  
in opravljajo storitve v skladu s 30.c členom

30.f člen
(prag za določitev kraja dobave blaga in opravljanja storitev)

(1) Ne glede na točko a) tretjega odstavka 20. člena in 
prvi odstavek 30.c člena tega zakona je kraj dobave blaga 
pri prodaji blaga na daljavo znotraj Unije in kraj opravljanja 
storitev, ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, 
kraj, v katerem ima dobavitelj ali izvajalec sedež ali, če se-
deža nima, stalno ali običajno prebivališče, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

a) dobavitelj ali izvajalec ima sedež, ali če sedeža nima, 
stalno ali običajno prebivališče samo v eni državi članici,

b) storitev je opravljena osebi, ki ni davčni zavezanec in 
ima sedež, stalno ali običajno prebivališče v kateri koli državi 
članici, ki ni država članica iz prejšnje točke, ali je blago od-
poslano ali prepeljano v državo članico, ki ni država članica iz 
prejšnje točke, in

c) skupna vrednost opravljenih storitev ali dobavljenega 
blaga iz prejšnje točke brez DDV v tekočem koledarskem letu 
ne presega zneska 10.000 eurov in tega zneska ni presegla niti 
v predhodnem koledarskem letu.

(2) Dobavitelj in izvajalec, ki uporabljata prejšnji odsta-
vek, pošljeta davčnemu organu poročilo o skupni vrednosti 
dobav blaga in opravljenih storitev iz točke b) prejšnjega 
odstavka brez DDV v predhodnem koledarskem letu po po-
samezni državi članici in izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 
prejšnjega odstavka v elektronski obliki do konca januarja 
tekočega leta.

(3) Kadar je v koledarskem letu presežen prag iz točke c) 
prvega odstavka tega člena, se od takrat naprej za določitev 
kraja dobave blaga ali opravljene storitve po tem členu upo-
rabljata točka a) tretjega odstavka 20. člena in prvi odstavek 
30.c člena tega zakona.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko doba-
vitelj blaga ali izvajalec storitve, ki izpolnjuje pogoje iz prvega 
odstavka tega člena, odloči za določitev kraja dobave blaga v 
skladu s točko a) tretjega odstavka 20. člena tega zakona ali 
kraja opravljene storitve v skladu prvim odstavkom 30.c člena 
tega zakona. V tem primeru mora davčni zavezanec izbiro 
vnaprej priglasiti davčnemu organu v elektronski obliki ter ta 
pravila uporabljati najmanj v tekočem koledarskem letu in dveh 
naslednjih koledarskih letih.«.

11. člen
V 33. členu se za devetim odstavkom doda nov deseti 

odstavek, ki se glasi:
»(10) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena na-

staneta obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna DDV pri 
dobavi blaga, ki jo opravi davčni zavezanec, za katerega se 
šteje, da je prejel in dobavil blago v skladu s 6.a členom tega 
zakona, ob prejemu plačila.«.

12. člen
V 43. členu se drugi odstavek črta.
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13. člen
V 44. členu se na koncu 9. točke pika nadomesti s podpi-

čjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. dobava blaga davčnemu zavezancu, za katerega se 

šteje, da je prejel in dobavil blago v skladu z drugim odstavkom 
6.a člena tega zakona.«.

14. člen
V 50. členu se v prvem odstavku za 6.a točko doda nova 

6.b točka, ki se glasi:
»6.b uvoz blaga, ki ga opravi Evropska komisija (v na-

daljnjem besedilu: komisija) ali agencija ali organ, ustanovljen 
v skladu s pravom Unije, kadar komisija ali agencija ali organ 
uvozi to blago pri opravljanju nalog, dodeljenih s pravom Unije, 
pri odzivanju na pandemijo COVID-19, razen kadar komisija ali 
agencija ali organ uvoženo blago takoj ali pozneje uporabi za 
nadaljnje dobave za plačilo;«.

V 7. točki se besedilo »v prejšnji točki« nadomesti z be-
sedilom »v 6.a točki tega odstavka«.

Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a blago, ki ga na ozemlje držav članic uvozijo oboro-

žene sile drugih držav članic za potrebe teh sil ali spremnega 
civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te 
sile sodelujejo pri obrambnih prizadevanjih za izvajanje dejav-
nosti Unije v okviru skupne varnostne in obrambne politike;«.

Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in 
doda nova 13. točka, ki se glasi:

»13. uvoz blaga, za katerega se DDV prijavi v skladu s 
posebno ureditvijo za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali 
iz tretjih držav uvoženega blaga in za katero je bila davčnemu 
organu v državi članici uvoza najpozneje ob vložitvi carinske 
deklaracije predložena individualna identifikacijska številka za 
DDV za uporabo posebne ureditve dobavitelja ali posrednika, 
ki deluje za njegov račun, dodeljena v skladu s 130.l členom 
tega zakona.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Komisija, agencija ali organ, ustanovljen v skladu s 
pravom Unije, ki uporablja oprostitev iz 6.b točke prvega od-
stavka tega člena, obvesti davčni organ, kadar pogoji za opro-
stitev prenehajo veljati. Po prenehanju veljavnosti oprostitve se 
za to blago obračuna DDV na dan, ko se blago tako uporabi, 
in na podlagi podatkov o davčni osnovi, ki jo na ta dan ugotovi 
pristojni davčni organ.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se besedilo »7. in 8.« nadomesti z besedilom »7., 8. in 
8.a«.

15. člen
V 51. členu se v prvem odstavku 1. točka črta.

16. člen
V 54. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(opro-

stitve v okviru diplomatskih in konzularnih odnosov, COVID-19 
ukrepov, NATO, SVOP, dobava zlata centralnim bankam)«.

V prvem odstavku se za točko aa) doda nova točka ab), 
ki se glasi:

»ab) dobave blaga in storitev komisiji ali agenciji ali orga-
nu, ustanovljenemu v skladu s pravom Unije, kadar komisija ali 
agencija ali organ kupi to blago ali storitve pri opravljanju nalog, 
ki so jim dodeljene s pravom Unije, pri odzivanju na pandemijo 
COVID-19, razen kadar komisija ali agencija ali organ kupljeno 
blago ali storitve takoj ali pozneje uporabi za nadaljnje dobave 
za plačilo;«.

V točki b) se besedilo »v prejšnji točki« nadomesti z be-
sedilom »v točki aa) tega odstavka«.

Za točko c) se doda nova točka d), ki se glasi:
»d)  dobave blaga ali storitev, opravljene na ozemlju Slo-

venije, za potrebe oboroženih sil drugih držav članic ali spre-
mnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, 
kadar te sile sodelujejo pri obrambnih prizadevanjih za izvaja-

nje dejavnosti Unije v okviru skupne varnostne in obrambne 
politike;«.

Za dosedanjo točko d), ki postane točka e), se doda nova 
točka f), ki se glasi:

»f)  dobave blaga ali storitev v drugo državo članico, 
namenjene za oborožene sile katere koli države članice, razen 
same namembne države članice, za potrebe teh oboroženih 
sil ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz 
ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri obrambnih prizadevanjih 
za izvajanje dejavnosti Unije v okviru skupne varnostne in 
obrambne politike;«.

Dosedanja točka e) postane točka g).
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»(2) Komisija, agencija ali organ, ustanovljen v skladu s 

pravom Unije, ki je sprejel oproščeno dobavo iz točke ab) prej-
šnjega odstavka, obvesti davčni organ, kadar pogoji za opro-
stitev prenehajo veljati. Po prenehanju veljavnosti oprostitve se 
za blago ali storitve obračuna DDV na dan, ko se blago oziroma 
storitve tako uporabi. Komisija, agencija ali organ, ustanovljen 
v skladu s pravom Unije, ki ni identificiran za namene DDV v 
Sloveniji, plača DDV na podlagi odločbe davčnega organa.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta-
vek, se besedilo »a) do d) točke« nadomesti z besedilom »a), 
aa) ter b) do f) točke«.

17. člen
V 63. členu se v drugem odstavku točka b) spremeni tako, 

da se glasi:
»b) transakcije, ki so oproščene DDV v skladu z 10. toč-

ko 44. člena, 46. ali 49. členom, 12. točko prvega odstavka 
50. člena ter 52. do 58. členom tega zakona«.

18. člen
Za črtanim 66.a členom se doda nov 66.b člen, ki se glasi:

»66.b člen
(izjema od omejitve pravice do odbitka)

(1) Davčni zavezanec, ki ne sme odbiti DDV v skladu s 
točko c) 66. člena tega zakona, sme odbiti DDV, ki ga je dol-
žan plačati ali ga je plačal pri nabavah osebnih avtomobilov, 
motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem 
(v nadaljnjem besedilu: motorno vozilo), namenjenih za opra-
vljanje dejavnosti davčnega zavezanca, če je pogon motornega 
vozila brez izpusta ogljikovega dioksida ter vrednost vozila z 
vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 
80.000 eurov.

(2) Davčni zavezanec, ki ima na podlagi prejšnjega od-
stavka pravico do odbitka DDV od nabave motornega vozila, 
ima pravico do odbitka DDV tudi od nabave goriv in maziv ter 
nadomestnih delov in storitev vezanih na ta motorna vozila.

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše 
pogoje in način uveljavljanja pravice do odbitka po tem členu.«.

19. člen
V 67. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Davčni zavezanec lahko uveljavlja pravico do odbit-

ka DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je nastala 
obveznost za obračun DDV, če do poteka roka za predložitev 
obračuna DDV za to davčno obdobje razpolaga z dokumenti 
oziroma izpolnjuje formalnosti iz prvega odstavka tega člena.«.

20. člen
V 74. členu se v prvem odstavku v točki b) druga alineja 

spremeni tako, da se glasi:
»− dobave blaga in opravljanje storitev prejemniku, ki je v 

skladu z 2., 3. in 4. točko prvega odstavka in tretjim odstavkom 
76. člena tega zakona dolžan plačati DDV.«.

V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da 
se glasi:
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»− transakcije, katerih prejemnik je v skladu z 2., 3. in 
4. točko prvega odstavka in tretjim odstavkom 76. člena tega 
zakona dolžan plačati DDV.«.

21. člen
V 74.i členu se v drugem odstavku v točki a) za drugo 

alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»− transakcij, od katerih mora v skladu s tretjim odstav-

kom 76. člena tega zakona plačati DDV izključno oseba, ki so 
ji transakcije opravljene;«.

V točki b) se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki 
se glasi:

»− transakcij, od katerih mora v skladu s tretjim odstav-
kom 76. člena tega zakona DDV plačati izključno oseba, ki so 
ji bile transakcije opravljene;«.

22. člen
V 76. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(2) Če je v skladu s 1. do 5. točko prejšnjega odstavka 

plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, 
ima pa sedež v drugi državi članici, lahko ta davčni zavezanec 
imenuje davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV. 
Če je v skladu s 1. do 5. točko prejšnjega odstavka plačnik DDV 
davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v 
tretji državi ali na tretjem ozemlju, mora tak davčni zavezanec 
imenovati davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV, 
razen kadar tak davčni zavezanec uporablja posebno ureditev 
za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža 
v Uniji, ali posebno ureditev za opravljanje storitev mednaro-
dnega občasnega cestnega prevoza potnikov ali ko ima tak 
davčni zavezanec sedež v tretji državi, s katero je Unija sklenila 
sporazum o medsebojni pomoči, katerega področje uporabe je 
podobno področju uporabe Direktive Sveta 2010/24/EU z dne 
16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z 
davki, carinami in drugimi ukrepi (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2010, 
str. 1) in Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 7. oktobra 2010 
o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju 
davka na dodano vrednost (UL L št. 268 z dne 12. 10. 2010, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) 2020/1108 z 
dne 20. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede 
datumov začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19 
(UL L št. 244 z dne 29. 7. 2020, str. 1).

(3) Če obdavčljivo dobavo blaga ali storitev opravi davčni 
zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in ni identificiran za 
namene DDV v skladu z 78. členom tega zakona, mora DDV 
plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki mu 
je opravljena dobava blaga ali storitev. Za plačnika DDV po 
prejšnjem stavku pa se ne šteje davčni zavezanec, ki je identi-
ficiran za namene DDV na podlagi tretjega in četrtega odstavka 
78. člena, drugega odstavka 130.c člena in šestega odstavka 
137.b člena tega zakona.«.

23. člen
V 78. členu se v drugem odstavku na koncu točke c) pika 

nadomesti s podpičjem in doda nova točka d), ki se glasi:
»d) davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji in 

na ozemlju Slovenije opravlja le obdavčljive dobave blaga in 
storitev prejemniku, ki je v skladu s tretjim odstavkom 76. člena 
tega zakona dolžan plačati DDV.«.

24. člen
V 80.a členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če dobavitelj uporablja eno od posebnih ureditev iz 

6. podpoglavja XI. poglavja tega zakona, se za izdajanje raču-
nov glede dobav blaga in storitev, ki so zajete v teh posebnih 
ureditvah, uporabljajo pravila v skladu s tem zakonom.«.

25. člen
V 81. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:

»2. dobave blaga iz točke a) tretjega odstavka 20. člena 
tega zakona, razen kadar davčni zavezanec uporablja posebno 
ureditev iz 6.b podpoglavja XI. poglavja tega zakona.«.

Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki 
se glasi:

»(10) Davčni zavezanec, ki mora izdati račun v skladu z 
drugim odstavkom tega člena izroči kupcu račun v papirni obliki 
le na njegovo zahtevo.«.

26. člen
Za 85. členom se doda nov 85.a člen, ki se glasi:

»85.a člen
(obveznosti davčnih zavezancev, ki omogočajo dobavo blaga 

ali storitev z uporabo elektronskega vmesnika)
(1) Davčni zavezanec, ki z uporabo elektronskega vme-

snika omogoča dobavo blaga ali opravljanje storitev znotraj 
Unije osebi, ki ni davčni zavezanec, mora v skladu z določbami 
IV. poglavja tega zakona voditi evidence o teh dobavah blaga 
ali storitev. Evidence morajo biti dovolj podrobne, da lahko 
davčni organi držav članic, v katerih so te dobave blaga ali sto-
ritev obdavčljive, ugotovijo, ali je bil DDV pravilno obračunan.

(2) Davčni zavezanec mora dati evidenco iz prejšnjega 
odstavka na voljo državam članicam, v katerih so dobave blaga 
ali storitev obdavčljive, na njihovo zahtevo v elektronski obliki.

(3) Davčni zavezanec mora hraniti evidenco iz prvega 
odstavka tega člena deset let po poteku leta, v katerem je bila 
opravljena transakcija.«.

27. člen
V 87. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsak davčni zavezanec mora davčnemu organu 

predložiti obračun DDV, ki mora poleg identifikacijskih podat-
kov davčnega zavezanca vsebovati vse podatke, potrebne za 
izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in 
za izračun odbitkov, ter vse podatke v zvezi s popravki obra-
čunanega DDV in odbitka DDV ter skupno vrednost transakcij 
v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vre-
dnost vseh oproščenih transakcij.«.

V drugem odstavku se točka b) spremeni tako, da se 
glasi:

»b) vrednost dobav blaga, brez DDV, iz točke a) in b) 
tretjega odstavka in petega odstavka 20. člena tega zakona, 
opravljenih na ozemlju druge države članice, za katere je na-
stala obveznost obračuna DDV v tem davčnem obdobju, če se 
blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije;«.

Točka d) se spremeni tako, da se glasi:
»d) vrednost dobav blaga, brez DDV, iz točke a) in točke 

b) tretjega odstavka in petega odstavka 20. člena tega zakona, 
ki so bile opravljene v Sloveniji in za katere je v tem davčnem 
obdobju nastala obveznost obračuna DDV, če se blago odpo-
šlje ali odpelje iz druge države članice;«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Obliko in vsebino obračuna DDV predpiše minister, 
pristojen za finance.«.

28. člen
V 88. členu se deseti odstavek črta.
Dosedanji enajsti odstavek postane deseti odstavek.

29. člen
V 94. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obračunavanja DDV je oproščena tudi dobava blaga 

in storitev v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, če se zanjo do-
hodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov 
ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Za osnovno 
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost se za davčnega 
zavezanca za namene tega zakona šteje eden od članov kmeč-
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kega gospodinjstva, zavezancev za dohodnino od dohodka 
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ga 
člani kmečkega gospodinjstva, zavezanci za dohodnino iz te 
dejavnosti, določijo za predstavnika.«.

Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki 
se glasi:

»(10) Za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko de-
javnost, za katero se dohodek ugotavlja na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov, velja določba prvega odstavka tega člena, za davč-
nega zavezanca pa se za tako dejavnost šteje nosilec, kot je 
določen po predpisih o dohodnini.«.

30. člen
V 104. členu se v četrtem odstavku beseda »drugem« 

nadomesti z besedo »tretjem«.

31. člen
Naslov 6. podpoglavja se spremeni tako, da se glasi:
»6. Posebne ureditve za davčne zavezance, ki opravljajo 

storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, ali prodajajo blago 
na daljavo ali opravljajo nekatere domače dobave blaga«.

32. člen
122.a in 122.b člen se spremenita tako, da se glasita:

»122.a člen
(definicija)

Po posebnih ureditvah iz 6.a, 6.b in 6.c podpoglavja 
XI. poglavja tega zakona je »poseben obračun DDV« obračun, 
ki vsebuje podatke, potrebne za ugotovitev zneska DDV, ki ga 
je treba plačati v posamezni državi članici.

122.b člen
(vročanje davčnim zavezancem iz 6.a, 6.b in 6.c podpoglavja)

(1) Davčnim zavezancem iz 125., 130.c in 130.l člena 
tega zakona, ki prijavijo uporabo posebne ureditve iz 6.a, 6.b ali 
6.c podpoglavja XI. poglavja tega zakona, se odločbe, sklepi in 
drugi dokumenti vročajo osebno po elektronski poti skladno z 
zakonom, ki ureja davčni postopek.

(2) Davčnim zavezancem, ki prijavijo uporabo posebne 
ureditve v skladu z 2., 3. ali 4. oddelkom 6. poglavja XII. na-
slova Direktive Sveta 2006/112/ES v eni od držav članic zno-
traj Unije, vendar ne v Sloveniji, se odločbe, sklepi in drugi 
dokumenti vročajo na elektronski naslov. Šteje se, da je bila 
odločba, sklep ali drug dokument vročen davčnemu zavezan-
cu 15. dan od dneva, ko je bil odposlan na elektronski naslov 
davčnega zavezanca, ki ga je navedel na obrazcu za prijavo v 
posebno ureditev.

(3) Pritožba zoper odločbo se lahko vloži v 30 dneh od 
dneva, ko se šteje, da je bila odločba vročena.«.

33. člen
Za 122.b členom se dodajo novi 122.c, 122.d in 

122.e člen, ki se glasijo:

»122.c člen
(vodenje evidenc za potrebe posebnih ureditev  

iz 6.a, 6.b in 6.c podpoglavja)
Davčni organ vodi posebne evidence davčnih zavezan-

cev, ki prijavijo uporabo posebne ureditve v skladu s prvim 
odstavkom 125. člena, prvim odstavkom 130.c člena in prvim 
odstavkom 130.l člena tega zakona, ter posebno evidenco 
posrednikov, ki prijavijo uporabo posebne ureditve v skladu s 
tretjim in četrtim odstavkom 130.l člena tega zakona. Davčni or-
gan podatke iz posebne evidence obdeluje za potrebe posebne 
ureditve v skladu s 6.a, 6.b in 6.c podpoglavjem XI. poglavja 
tega zakona.

122.d člen
(predložitev posebnega obračuna DDV po prenehanju 

uporabe posebnih ureditev iz 6.a, 6.b in 6.c podpoglavja)
(1) Davčni zavezanec, ki je prenehal uporabljati posebno 

ureditev iz 6.a, 6.b ali 6.c podpoglavja XI. poglavja tega zako-
na, izvede spremembe posebnih obračunov DDV v skladu z 
nacionalnimi pravili države članice potrošnje.

(2) Davčni zavezanec, ki je prenehal uporabljati posebno 
ureditev iz 2., 3. ali 4. oddelka 6. poglavja XII. naslova Direktive 
Sveta 2006/112/ES, vključi spremembe posebnih obračunov 
DDV, ko je država članice potrošnje Slovenija, v posebni obra-
čun DDV za zadnje davčno obdobje pred izključitvijo iz poseb-
ne ureditve. Posebni obračun DDV predloži davčnemu organu 
v elektronski ali papirni obliki.

122.e člen
(obračun zamudnih obresti DDV po posebnih obračunih, 

predloženih pri uporabi posebnih ureditev  
iz 2., 3. ali 4. oddelka 9. poglavja XII. naslova  

Direktive Sveta 2006/112/ES)
V primerih, ko davčni organ izvaja ukrepe oziroma vodi 

postopke za izterjavo DDV v skladu s tretjim odstavkom 
63.a člena Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 
15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 
(prenovitev) (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2011, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1112 z 
dne 20. julija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
2019/2026 glede datumov začetka uporabe v odziv na pande-
mijo COVID-19 (UL L št. 244/10 z dne 29. 7. 2020, str. 9), se 
od zneska DDV, ki ga davčni zavezanec ni plačal v predpisa-
nem roku, obračunajo zamudne obresti v skladu z zakonom, 
ki ureja davčni postopek.«.

34. člen
Naslov 6.a podpoglavja se spremeni tako, da se glasi:
»6.a Posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni 

zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji«.

35. člen
123. do 130. člen se spremenijo tako, da se glasijo:

»123. člen
(definicije)

Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja imajo naslednji 
izrazi naslednji pomen:

– »davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije« je 
davčni zavezanec, ki znotraj Unije nima niti sedeža niti stalne 
poslovne enote;

– »država članica identifikacije« je država članica, ki jo 
davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, izbere kot 
državo, v kateri prijavi opravljanje svoje dejavnosti kot davčni 
zavezanec znotraj Unije v skladu z 2. oddelkom 6. poglavja 
XII. naslova Direktive Sveta 2006/112/ES;

– »država članica potrošnje« pomeni državo članico, za 
katero se šteje, da je bila v njej opravljena storitev v skladu z 
določbami 3. podpoglavja IV. poglavja tega zakona.

124. člen
(uporaba posebne ureditve)

(1) Posebno ureditev iz tega podpoglavja lahko upora-
blja davčni zavezanec iz 125. člena tega zakona, če opravlja 
storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, imajo pa sedež ali 
stalno oziroma običajno prebivališče v kateri koli državi članici.

(2) Davčni zavezanec iz prvega odstavka 125. člena tega 
zakona, ki prijavi uporabo posebne ureditve iz tega podpoglav-
ja, uporablja to posebno ureditev za vse storitve iz prejšnjega 
odstavka, ki jih opravi znotraj Unije.
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125. člen
(prijava uporabe posebne ureditve davčnemu organu)

(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, ki za 
državo članico identifikacije izbere Slovenijo, mora davčnemu 
organu prijaviti, kdaj se začne njegova dejavnost, ki jo opravlja 
kot davčni zavezanec na podlagi posebne ureditve iz tega pod-
poglavja. Prijavo mora predložiti v elektronski obliki.

(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, mora 
v prijavi iz prejšnjega odstavka, ki jo predloži davčnemu organu 
ob začetku opravljanja storitev, zajetih v tej posebni ureditvi, 
navesti naslednje podatke za identifikacijo: ime, poštni naslov, 
elektronski naslov, vključno z naslovi spletnih strani, nacionalno 
davčno številko, če jo ima, in izjavo, da znotraj Unije nima niti 
sedeža niti stalne poslovne enote. Davčni zavezanec je dolžan 
davčnemu organu sporočiti tudi vse spremembe predloženih 
podatkov za identifikacijo.

(3) Davčnemu zavezancu, ki nima sedeža znotraj Unije, 
davčni organ dodeli individualno identifikacijsko številko DDV 
za uporabo te posebne ureditve. O dodeljeni številki davčni 
organ davčnega zavezanca, ki nima sedeža znotraj Unije, 
obvesti v elektronski obliki.

(4) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, ki 
uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja, mora davč-
nemu organu v elektronski obliki sporočiti, kdaj se njegova 
dejavnost po tej ureditvi preneha ali spremeni v tolikšni meri, 
da se ta ureditev ne more več uporabljati.

126. člen
(izključitev iz posebne ureditve)

Davčni organ davčnega zavezanca, ki nima sedeža zno-
traj Unije, izključi iz posebne ureditve, če:

a) ga ta obvesti, da ne opravlja več storitev, zajetih v tej 
posebni ureditvi,

b) davčni organ kakor koli drugače domneva, da ne opra-
vlja več obdavčljivih dejavnosti,

c) ne izpolnjuje več potrebnih pogojev za uporabo te 
posebne ureditve, ali

d) nenehno krši pravila te posebne ureditve.

127. člen
(predložitev posebnega obračuna DDV)

(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, mora 
davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV za vsako 
koledarsko trimesečje ne glede na to, ali so bile storitve, zajete 
v tej posebni ureditvi, opravljene ali ne. Posebni obračun DDV 
mora predložiti do konca meseca po poteku obračunskega 
obdobja, na katero se obračun nanaša. Posebni obračun DDV 
mora predložiti v elektronski obliki.

(2) V posebnem obračunu DDV iz prejšnjega odstavka 
mora davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, navesti 
slovensko individualno identifikacijsko številko DDV za uporabo 
te posebne ureditve ter za vsako državo članico potrošnje, v 
kateri je nastala obveznost za plačilo DDV, skupno vrednost 
opravljenih storitev, zajetih v tej posebni ureditvi, v obračun-
skem obdobju brez DDV in skupni znesek pripadajočega DDV 
te države članice, razdeljenega po davčnih stopnjah. V poseb-
nem obračunu DDV mora davčni zavezanec, ki nima sedeža 
znotraj Unije, navesti tudi uporabljene davčne stopnje in skupni 
znesek dolgovanega DDV.

(3) V posebnem obračunu DDV mora davčni zavezanec, 
ki nima sedeža znotraj Unije, izkazovati zneske v eurih. Če 
so bile opravljene storitve zaračunane v drugih valutah, mora 
davčni zavezanec, ki uporablja to posebno ureditev, v obra-
čunu DDV uporabiti menjalni tečaj Evropske centralne banke 
zadnjega dne obračunskega obdobja, ki ga na ta dan, ali če na 
ta dan ni objave, na prvi naslednji dan, objavi Banka Slovenije.

(4) Davčni zavezanec lahko v obdobju treh let od poteka 
roka za predložitev posebnega obračuna DDV iz prvega od-
stavka tega člena predloži spremembe tega obračuna, če po-

zneje ugotovi nepravilnosti. Spremembe se vključijo v enega od 
naslednjih posebnih obračunov DDV, v katerem se opredelijo 
država članica potrošnje, obračunsko obdobje in znesek DDV, 
za katerega se zahtevajo kakršne koli spremembe.

128. člen
(plačilo DDV)

Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, mora 
plačati DDV ob predložitvi posebnega obračuna DDV oziroma 
najpozneje na dan poteka roka za predložitev posebnega ob-
računa DDV iz prvega odstavka 127. člena tega zakona. Pri 
plačilu mora navesti ustrezen poseben obračun DDV. DDV 
mora plačati na bančni račun, ki je denominiran v eurih in ki ga 
določi davčni organ.

129. člen
(odbitek ali vračilo DDV)

(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije in 
uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja v Sloveniji, 
nima pravice do odbitka DDV v skladu s prvim odstavkom 
63. člena tega zakona, lahko pa uveljavlja vračilo zneskov DDV, 
ki jih plača v Sloveniji v zvezi z opravljenimi storitvami, zajetimi 
v tej posebni ureditvi, v skladu s 74.i členom tega zakona ne 
glede na točko a) drugega odstavka in šesti odstavek 74.i člena 
tega zakona.

(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije in 
uporablja posebno ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni 
zavezanci, ki nimajo sedeža v Skupnosti, v skladu z 2. oddel-
kom 6. poglavja XII. naslova Direktive Sveta 2006/112/ES v 
drugi državi članici, lahko uveljavlja vračilo zneskov DDV, ki jih 
plača v Sloveniji v zvezi z opravljenimi storitvami, zajetimi v tej 
posebni ureditvi, v skladu s 74.i členom tega zakona ne glede 
na točko a) drugega odstavka in šesti odstavek 74.i člena tega 
zakona.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena davčni 
zavezanec, ki uporablja posebno ureditev v kateri koli državi 
članici in v Sloveniji opravlja tudi dejavnosti, ki niso zajete v tej 
posebni ureditvi in za katere se mora identificirati za namene 
DDV, odbije zneske DDV, ki jih plača v Sloveniji, povezane z 
obdavčljivimi dejavnostmi, za katere se uporablja ta posebna 
ureditev, v obračunu DDV, ki ga mora predložiti v skladu s 
87. členom tega zakona.

(4) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše 
pogoje za uveljavljanje vračila DDV v skladu s tem členom in 
predpisano vsebino zahtevka za vračilo DDV.

130. člen
(vodenje evidenc)

Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije, mora 
voditi dovolj natančne evidence o transakcijah v okviru te po-
sebne ureditve, tako da z njimi zagotovi vse podatke, na pod-
lagi katerih lahko davčni organ države članice potrošnje izvaja 
davčni nadzor glede pravilnosti davčnega obračuna v skladu z 
zakonom. Na zahtevo morajo biti evidence v elektronski obliki 
na voljo tako davčnemu organu v Sloveniji kot davčnemu orga-
nu v državi članici potrošnje. Davčni zavezanec, ki nima sedeža 
znotraj Unije, mora evidence hraniti deset let po koncu leta, ko 
je bila transakcija opravljena.«.

36. člen
Naslov 6.b podpoglavja se spremeni tako, da se glasi:
»6.b Posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo zno-

traj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih 
vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo 
davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v 
državi članici potrošnje«.

37. člen
130.a, 130.b in 130.c člen se spremenijo tako, da se 

glasijo:



Uradni list Republike Slovenije Št. 3 / 7. 1. 2022 / Stran 31 

»130.a člen
(definicije)

(1) Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja »davčni za-
vezanec, ki nima sedeža v državi članici potrošnje« pomeni 
davčnega zavezanca, ki ima sedež svoje dejavnosti ali stalno 
poslovno enoto znotraj Unije, vendar pa na ozemlju države 
članice potrošnje nima niti sedeža svoje dejavnosti niti stalne 
poslovne enote.

(2) Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja »država čla-
nica identifikacije« pomeni:

a) državo članico, v kateri ima davčni zavezanec sedež 
svoje dejavnosti ali, če nima sedeža dejavnosti znotraj Unije, v 
kateri ima stalno poslovno enoto;

b) če davčni zavezanec nima sedeža poslovanja znotraj 
Unije, ima pa več kot eno stalno poslovno enoto znotraj Unije, 
državo članico s stalno poslovno enoto, v kateri davčni zave-
zanec prijavi uporabo posebne ureditve v skladu s 3. oddelkom 
6. poglavja XII. naslova Direktive Sveta 2006/112/ES;

c) kadar davčni zavezanec, ki znotraj Unije nima niti sede-
ža svoje dejavnosti niti stalne poslovne enote, državo članico, 
v kateri se začne odpošiljanje ali prevoz blaga;

d) kadar davčni zavezanec, ki znotraj Unije nima niti sede-
ža svoje dejavnosti niti stalne poslovne enote, opravlja dobave 
blaga, pri katerih se odpošiljanje ali prevoz začne v več kot eni 
državi članici, državo članico, v kateri davčni zavezanec prijavi 
uporabo posebne ureditve v skladu s 3. oddelkom 6. poglavja 
XII. naslova Direktive Sveta 2006/112/ES.

(3) Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja »država čla-
nica potrošnje« pomeni:

a) pri opravljanju storitev državo članico, v kateri se šteje, 
da je bila opravljena storitev v skladu z določbami 3. podpo-
glavja IV. poglavja tega zakona;

b) pri prodaji blaga na daljavo znotraj Unije državo člani-
co, v kateri se konča odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku;

c) pri dobavi blaga, ki jo opravi davčni zavezanec, ki omo-
goča tako dobavo v skladu z drugim odstavkom 6.a člena tega 
zakona, če se odpošiljanje ali prevoz blaga začne in konča v 
isti državi članici, to državo članico.

130.b člen
(uporaba posebne ureditve)

(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v državi članici 
potrošnje, ima pa sedež v Sloveniji ali, če nima sedeža znotraj 
Unije, ima stalno poslovno enoto v Sloveniji, ali če nima niti 
sedeža niti stalne poslovne enote znotraj Unije, opravlja doba-
ve blaga, pri katerih se odpošiljanje ali prevoz blaga začne v 
Sloveniji, in ki za državo članico identifikacije izbere Slovenijo, 
lahko prijavi uporabo posebne ureditve po tem podpoglavju, če:

a) prodaja blago na daljavo znotraj Unije;
b) opravlja dobavo blaga v skladu z drugim odstavkom 

6.a člena tega zakona, če se odpošiljanje ali prevoz blaga 
začne in konča v isti državi članici, ali

c) opravlja storitve osebi, ki ni davčni zavezanec.
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka uporablja 

posebno ureditev iz tega podpoglavja za vse dobave blaga in 
storitev, ki jih opravlja znotraj Unije.

(3) Davčni zavezanec, ki skladno s točko b) in d) drugega 
odstavka 130.a člena tega zakona za državo članico identifika-
cije izbere Slovenijo, mora izpolnjevati obveznosti po posebni 
ureditvi iz tega podpoglavja najmanj za tekoče koledarsko leto 
in za dve naslednji koledarski leti.

130.c člen
(prijava uporabe posebne ureditve davčnemu organu)

(1) Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje iz 130.b člena 
tega zakona, mora davčnemu organu prijaviti, kdaj se začne 
njegova dejavnost, ki jo opravlja kot davčni zavezanec na pod-
lagi posebne ureditve iz tega podpoglavja. Prijavo mora davčni 
zavezanec predložiti v elektronski obliki.

(2) Davčni organ za identifikacijo davčnega zavezanca, ki 
prijavi uporabo posebne ureditve iz tega podpoglavja, uporabi 
identifikacijsko številko za DDV, ki mu je že bila dodeljena.

(3) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev iz 
tega podpoglavja, mora davčnemu organu v elektronski obliki 
sporočiti, kdaj njegova dejavnost po tej ureditvi preneha ali 
se spremeni v tolikšni meri, da se ta ureditev ne more več 
uporabljati.«.

38. člen
V 130.d členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»− ga ta obvesti, da ne opravlja več dobave blaga in sto-

ritev, zajetih v tej posebni ureditvi;«.

39. člen
130.e, 130.f in 130.g člen se spremenijo tako, da se 

glasijo:

»130.e člen
(predložitev posebnega obračuna DDV)

(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ure-
ditve iz tega podpoglavja, mora davčnemu organu predložiti 
poseben obračun DDV za vsako koledarsko trimesečje ne 
glede na to, ali so bile dobave blaga ali storitev, zajete v tej 
posebni ureditvi, opravljene ali ne. Obračun mora predložiti do 
konca meseca po poteku obračunskega obdobja, na katero 
se obračun nanaša. Posebni obračun DDV mora predložiti v 
elektronski obliki.

(2) V posebnem obračunu DDV iz prejšnjega odstavka 
mora davčni zavezanec navesti slovensko identifikacijsko šte-
vilko za DDV iz drugega odstavka 130.c člena tega zakona ter 
za vsako državo članico potrošnje, v kateri je nastala obveznost 
za plačilo DDV, skupno vrednost brez DDV, veljavne stopnje 
DDV, skupni znesek pripadajočega DDV, razdeljen po stopnjah 
DDV, in skupni znesek DDV, ki ga je treba plačati, za naslednje 
dobave, zajete v posebni ureditvi iz tega podpoglavja in izve-
dene v obračunskem obdobju:

a) prodaje blaga na daljavo znotraj Unije;
b) dobave blaga v skladu z drugim odstavkom 6.a člena 

tega zakona, če se odpošiljanje ali prevoz blaga začne in konča 
v isti državi članici;

c) opravljanje storitev.
Posebni obračun DDV vključuje tudi spremembe podatkov iz 
preteklih davčnih obdobij.

(3) Če davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne 
ureditve iz tega podpoglavja, blago odpošlje ali prevaža iz 
drugih držav članic, mora v posebnem obračunu DDV poleg 
podatkov iz prejšnjega odstavka navesti še skupno vrednost 
brez DDV, veljavne stopnje DDV, skupni znesek pripadajočega 
DDV, razdeljen po stopnjah DDV, in skupni znesek DDV, ki ga 
je treba plačati, za naslednje dobave, zajete v posebni ureditvi 
iz tega podpoglavja, za vsako državo članico, iz katere se blago 
odpošlje ali odpelje:

a) prodaja blaga na daljavo znotraj Unije, razen blaga, ki 
ga je prodal davčni zavezanec v skladu z drugim odstavkom 
6.a člena tega zakona;

b) prodaja blaga na daljavo znotraj Unije in dobave blaga, 
če se odpošiljanje ali prevoz blaga začne in konča v isti državi 
članici, ki jo opravi davčni zavezanec v skladu z drugim odstav-
kom 6.a člena tega zakona.

(4) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave iz točke a) prej-
šnjega odstavka, mora v posebnem obračunu DDV navesti tudi 
individualno identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno 
številko, ki jo dodeli vsaka od držav članic, iz katere se blago 
odpošlje ali odpelje. Davčni zavezanec, ki opravlja dobave iz 
točke b) prejšnjega odstavka, mora v posebnem obračunu DDV 
navesti individualno identifikacijsko številko za DDV ali davčno 
sklicno številko, ki mu je bila v državi članici, iz katere se blago 
odpošlje ali odpelje, izdana.
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(5) Podatki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena so 
v posebnem obračunu DDV razčlenjeni po državah članicah 
potrošnje.

(6) Če ima davčni zavezanec, ki opravlja storitve, zajete 
v posebni ureditvi iz tega podpoglavja, poleg stalne poslovne 
enote v Sloveniji eno ali več drugih poslovnih enot, iz katerih 
opravlja storitve, mora v posebnem obračunu DDV navesti tudi 
skupno vrednost brez DDV, veljavne stopnje DDV, skupni zne-
sek pripadajočega DDV, razdeljen po stopnjah DDV, ter skupni 
znesek DDV, ki ga je treba plačati, opravljenih storitev za vsako 
državo članico, v kateri ima poslovno enoto, in individualno 
identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno številko te 
poslovne enote, razčlenjeno po državah članicah potrošnje.

(7) Davčni zavezanec lahko v obdobju treh let od poteka 
roka za predložitev posebnega obračuna DDV iz prvega od-
stavka tega člena predloži spremembe tega obračuna, če po-
zneje ugotovi nepravilnosti. Spremembe se vključijo v enega od 
naslednjih posebnih obračunov DDV, v katerem se opredelijo 
država članica potrošnje, obračunsko obdobje in znesek DDV, 
za katerega se zahtevajo kakršne koli spremembe.

(8) V posebnem obračunu DDV mora davčni zaveza-
nec zneske izkazovati v eurih. Če so bile dobave blaga ali 
opravljene storitve zaračunane v drugih valutah, mora davčni 
zavezanec, ki uporablja to posebno ureditev, v obračunu DDV 
uporabiti menjalni tečaj Evropske centralne banke zadnjega 
dne obračunskega obdobja, ki ga na ta dan, ali če na ta dan ni 
objave, na prvi naslednji dan, objavi Banka Slovenije.

130.f člen
(plačilo DDV)

Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve iz 
tega podpoglavja, mora plačati DDV ob predložitvi posebnega 
obračuna DDV oziroma najpozneje na dan poteka roka za pre-
dložitev obračuna iz 130.e člena tega zakona. Pri plačilu mora 
navesti ustrezen obračun DDV. DDV mora plačati na bančni 
račun, ki je denominiran v eurih in ki ga določi davčni organ.

130.g člen
(odbitek ali vračilo DDV)

(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve 
iz tega podpoglavja, nima pravice do odbitka DDV v skladu s 
prvim odstavkom 63. člena tega zakona, lahko pa uveljavlja 
vračilo plačanega DDV.

(2) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne uredi-
tve iz tega podpoglavja v Sloveniji, lahko ne glede na 1. točko 
2. člena, 3. člen in točko e) prvega odstavka 8. člena Direktive 
Sveta 2008/9/ES uveljavlja vračilo plačanega DDV v drugi 
državi članici v skladu z 2.3. podpoglavjem IX. poglavja tega 
zakona.

(3) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev v 
skladu s 3. oddelkom 6. poglavja XII. naslova Direktive Sveta 
2006/112/ES v drugi državi članici, lahko ne glede na prvi od-
stavek 74. člena in peto alinejo tretjega odstavka 74.b člena 
tega zakona uveljavlja vračilo plačanega DDV v Sloveniji v 
skladu z 2.2. podpoglavjem IX. poglavja tega zakona.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena 
davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev v kateri koli 
državi članici ter v Sloveniji opravlja tudi dejavnosti, ki niso 
zajete v tej posebni ureditvi in za katere se mora identificirati 
za namene DDV, odbije zneske DDV, ki jih plača v Sloveniji, 
povezane z obdavčljivimi dejavnostmi, za katere se uporablja 
ta posebna ureditev, v obračunu DDV, ki ga mora predložiti v 
skladu s 87. členom tega zakona.

(5) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše 
pogoje za uveljavljanje vračila DDV v skladu s tem členom in 
predpisano vsebino zahtevka za vračilo DDV.«.

40. člen
Za 130.h členom se dodajo naslov novega 6.c podpoglav-

ja ter novi 130.i do 130.r člen, ki se glasijo:

»6.c Posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih 
ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga

130.i člen
(definicije)

Po posebni ureditvi iz tega podpoglavja imajo naslednji 
izrazi naslednji pomen:

a) »davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije« je 
davčni zavezanec, ki znotraj Unije nima niti sedeža niti stalne 
poslovne enote;

b) »posrednik« je oseba, ki ima sedež ali stalno poslovno 
enoto znotraj Unije ter jo davčni zavezanec, ki prodaja na da-
ljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženo blago, imenuje 
za osebo, ki je dolžna plačati DDV in izpolnjevati obveznosti 
iz posebne ureditve iz tega podpoglavja v imenu in za račun 
davčnega zavezanca;

c) »država članica identifikacije« pomeni naslednje:
– če davčni zavezanec nima sedeža znotraj Unije, državo 

članico, v kateri davčni zavezanec prijavi uporabo posebne ure-
ditve v skladu z določbami 4. oddelka 6. poglavja XII. naslova 
Direktive Sveta 2006/112/ES;

– če davčni zavezanec nima sedeža znotraj Unije, ima pa 
eno ali več poslovnih enot znotraj Unije, državo članico, v kateri 
ima davčni zavezanec stalno poslovno enoto in v kateri prijavi 
uporabo posebne ureditve v skladu z določbami 4. oddelka 6. 
poglavja XII. naslova Direktive Sveta 2006/112/ES;

– če ima davčni zavezanec sedež v državi članici, to 
državo članico;

– če ima posrednik sedež v državi članici, to državo 
članico;

– če posrednik nima sedeža znotraj Unije, ima pa eno ali 
več stalnih poslovnih enot znotraj Unije, državo članico, v kateri 
ima posrednik stalno poslovno enoto in v kateri prijavi uporabo 
posebne ureditve v skladu z določbami 4. oddelka 6. poglavja 
XII. naslova Direktive Sveta 2006/112/ES;

d) »država članica potrošnje« je država članica, v kateri 
se odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku konča.

130.j člen
(uporaba posebne ureditve)

(1) Davčni zavezanec lahko uporablja posebno ureditev 
po tem podpoglavju, kadar prodaja na daljavo s tretjih ozemelj 
ali iz tretjih držav uvoženo blago, če:

a) ima sedež v Sloveniji;
b) nima sedeža znotraj Unije, ima pa v Sloveniji stalno 

poslovno enoto;
c) nima sedeža znotraj Unije in imenuje posrednika, ki 

ima sedež v Sloveniji;
d) nima sedeža znotraj Unije in imenuje posrednika, ki 

nima sedeža znotraj Unije, ima pa stalno poslovno enoto v 
Sloveniji;

e) ima sedež v tretji državi, s katero je Unija sklenila 
sporazum o medsebojni pomoči, katerega področje uporabe 
je podobno področju uporabe Direktive Sveta 2010/24/EU z 
dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev 
v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi (UL L št. 84 z dne 
31. 3. 2010, str. 1) in Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 z dne 
7. oktobra 2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam 
na področju davka na dodano vrednost (UL L št. 268 z dne 
12. 10. 2010, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) 
2018/1909 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 904/2010 glede izmenjave informacij za namene spremlja-
nja pravilne uporabe ureditev skladiščenja na odpoklic (UL L 
št. 311 z dne 7. 12. 2018, str. 1), ter prodaja blago na daljavo 
iz te tretje države.

(2) Davčni zavezanec za uporabo posebne ureditve iz 
tega podpoglavja ne more imenovati več kot enega posrednika 
hkrati.

(3) Kadar ima davčni zavezanec ali posrednik več po-
slovnih enot znotraj Unije in za državo članico identifikacije 
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izbere Slovenijo, mora posebno ureditev iz tega podpoglavja 
uporabljati najmanj za tekoče koledarsko leto in za dve nasle-
dnji koledarski leti.

(4) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena 
uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja za vse svoje 
prodaje na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvože-
nega blaga, razen trošarinskih izdelkov, v pošiljkah z realno 
vrednostjo največ 150 eurov.

(5) Če je vrednost pošiljke iz prejšnjega odstavka dolo-
čena v nacionalni valuti, ki ni euro, se za preračun vrednosti 
v eure za namene iz prejšnjega odstavka uporabi referenčni 
tečaj Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije. 
Tečaj, ki se pridobi prvi delovni dan v oktobru, se uporablja na-
slednje koledarsko leto. Preračunan znesek v eurih se zaokroži 
na dve decimalki.

130.k člen
(obdavčljivi dogodek)

Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV 
za opravljene dobave blaga, zajete v posebni ureditvi iz tega 
podpoglavja, nastane v trenutku dobave. Šteje se, da je blago 
dobavljeno, ko je prejeto plačilo.

130.l člen
(prijava uporabe posebne ureditve davčnemu organu)

(1) Davčni zavezanec ali posrednik, ki bo v imenu in za 
račun davčnega zavezanca uporabljal posebno ureditev iz tega 
podpoglavja, mora davčnemu organu prijaviti, kdaj se njegova 
dejavnost v okviru posebne ureditve iz tega podpoglavja začne, 
preneha ali spremeni v tolikšni meri, da se ta posebna ureditev 
ne more več uporabiti. Prijavo mora posredovati v elektronski 
obliki.

(2) Davčni zavezanec, ki ne potrebuje posrednika, mora v 
prijavi iz prejšnjega odstavka, ki jo predloži davčnemu organu 
pred začetkom opravljanja prodaje na daljavo s tretjih ozemelj 
ali iz tretjih držav uvoženega blaga, navesti naslednje podatke 
za identifikacijo:

a) ime;
b) poštni naslov;
c) elektronski naslov, vključno z naslovi spletnih strani, in
d) identifikacijsko številko za DDV ali nacionalno davčno 

številko.
(3) Posrednik mora v prijavi iz prvega odstavka tega čle-

na, ki jo predloži davčnemu organu pred začetkom uporabe te 
posebne ureditve, navesti naslednje podatke za identifikacijo:

a) ime;
b) poštni naslov;
c) elektronski naslov in
d) identifikacijsko številko za DDV.
(4) Posrednik iz prejšnjega odstavka mora za vsakega 

davčnega zavezanca, ki ga zastopa, v prijavi iz prvega odstav-
ka tega člena, ki jo predloži davčnemu organu pred začetkom 
uporabe te posebne ureditve, navesti naslednje podatke za 
identifikacijo:

a) ime;
b) poštni naslov;
c) elektronski naslov, vključno z naslovi spletnih strani;
d) identifikacijsko številko za DDV ali nacionalno davčno 

številko in
e) svojo individualno identifikacijsko številko, dodeljeno v 

skladu s prvim stavkom sedmega odstavka tega člena.
(5) Davčni zavezanec ali posrednik, ki uporablja posebno 

ureditev iz tega podpoglavja, mora davčnemu organu sporočiti 
vse spremembe posredovanih podatkov za identifikacijo.

(6) Davčnemu zavezancu iz drugega odstavka tega člena 
davčni organ dodeli individualno identifikacijsko številko DDV 
za uporabo posebne ureditve iz tega podpoglavja. O dodeljeni 
identifikacijski številki davčni organ obvesti davčnega zavezan-
ca v elektronski obliki.

(7) Posredniku iz tretjega odstavka tega člena davčni 
organ dodeli individualno identifikacijsko številko in ga o tej 

številki obvesti v elektronski obliki po elektronskih sredstvih. 
Za uporabo posebne ureditve iz tega podpoglavja davčni organ 
posredniku dodeli še individualno identifikacijsko številko DDV 
za vsakega davčnega zavezanca, ki ga zastopa. O dodeljeni 
identifikacijski številki davčni organ obvesti posrednika v elek-
tronski obliki po elektronskih sredstvih.

(8) Individualna identifikacijska številka DDV iz šestega in 
sedmega odstavka tega člena se uporablja samo za posebno 
ureditev iz tega podpoglavja.

130.m člen
(izključitev davčnega zavezanca iz posebne ureditve  

in izbris posrednika iz posebne evidence)
(1) Davčni organ davčnega zavezanca iz šestega od-

stavka prejšnjega člena izključi iz posebne ureditve iz tega 
podpoglavja, če:

a) ga ta obvesti, da ne prodaja več na daljavo s tretjih 
ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga;

b) davčni organ kakor koli drugače domneva, da ne opra-
vlja več obdavčljive dejavnosti po posebni ureditvi iz tega 
podpoglavja;

c) ne izpolnjuje več potrebnih pogojev za uporabo te 
posebne ureditve ali

d) nenehno krši pravila te posebne ureditve.
(2) Davčni organ posrednika iz sedmega odstavka prej-

šnjega člena izbriše iz posebne evidence, ki jo vodi v skladu s 
122.c členom tega zakona, če:

a) dve zaporedni koledarski trimesečji ne deluje kot posre-
dnik za račun katerega od davčnih zavezancev, ki uporabljajo 
posebno ureditev iz tega podpoglavja;

b) ne izpolnjuje več drugih potrebnih pogojev za delovanje 
kot posrednik ali

c) nenehno krši pravila te posebne ureditve.
(3) Davčni organ davčnega zavezanca, ki ga zastopa 

posrednik, izključi iz posebne ureditve iz tega podpoglavja, če:
a) ga posrednik obvesti, da zadevni davčni zavezanec 

ne prodaja več na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav 
uvoženega blaga;

b) davčni organ kakor koli drugače domneva, da zadevni 
davčni zavezanec ne opravlja več obdavčljive dejavnosti po 
posebni ureditvi iz tega podpoglavja;

c) ne izpolnjuje več potrebnih pogojev za uporabo te 
posebne ureditve;

d) nenehno krši pravila te posebne ureditve ali
e) ga posrednik obvesti, da ne zastopa več zadevnega 

davčnega zavezanca.

130.n člen
(predložitev posebnega obračuna DDV)

(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve 
iz tega podpoglavja, ali njegov posrednik mora davčnemu orga-
nu predložiti poseben obračun DDV za vsak koledarski mesec 
ne glede na to, ali je bila prodaja na daljavo s tretjih ozemelj 
ali iz tretjih držav uvoženega blaga opravljena ali ne. Obračun 
mora predložiti do konca meseca po poteku obračunskega 
obdobja, na katerega se obračun nanaša. Posebni obračun 
DDV mora predložiti v elektronski obliki.

(2) V posebnem obračunu DDV iz prejšnjega odstavka 
mora davčni zavezanec ali njegov posrednik navesti slovensko 
individualno identifikacijsko številko za DDV in za vsako državo 
članico potrošnje, v kateri je nastala obveznost za plačilo DDV, 
skupno vrednost prodaje na daljavo s tretjih ozemelj ali iz 
tretjih držav uvoženega blaga, za katero je nastala obveznost 
obračuna DDV, v obračunskem obdobju brez DDV in skupni 
znesek pripadajočega DDV te države članice, razdeljenega po 
davčnih stopnjah. Davčni zavezanec ali njegov posrednik mora 
v posebnem obračunu navesti tudi uporabljene davčne stopnje 
in skupni znesek dolgovanega DDV.

(3) Davčni zavezanec ali njegov posrednik lahko v obdo-
bju treh let od poteka roka za predložitev posebnega obračuna 
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DDV iz prvega odstavka tega člena predloži spremembe tega 
obračuna, če pozneje ugotovi nepravilnosti. Spremembe se 
vključijo v enega od naslednjih posebnih obračunov DDV, v 
katerem se opredelijo država članica potrošnje, obračunsko 
obdobje in znesek DDV, za katerega se zahtevajo kakršne koli 
spremembe.

(4) V posebnem obračunu DDV mora davčni zavezanec 
ali njegov posrednik zneske izkazovati v eurih.

130.o člen
(plačilo DDV)

Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve iz 
tega podpoglavja, ali njegov posrednik mora plačati DDV ob 
predložitvi posebnega obračuna DDV oziroma najpozneje na 
dan poteka roka za predložitev obračuna iz prejšnjega člena. 
Pri plačilu mora navesti ustrezen obračun DDV. DDV mora 
plačati na bančni račun, ki je denominiran v eurih in ki ga določi 
davčni organ.

130.p člen
(odbitek ali vračilo DDV)

(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije in 
uporablja posebno ureditev iz tega podpoglavja v Sloveniji, 
nima pravice do odbitka DDV v skladu s prvim odstavkom 
63. člena tega zakona, lahko pa uveljavlja vračilo zneskov DDV, 
ki jih plača v Sloveniji v zvezi z opravljenimi dobavami blaga, 
zajetimi v tej posebni ureditvi, v skladu s 74.i členom tega za-
kona ne glede na točko a) drugega odstavka in šesti odstavek 
74.i člena tega zakona.

(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža znotraj Unije in 
uporablja posebno ureditev v skladu s 4. oddelkom 6. poglavja 
XII. naslova Direktive Sveta 2006/112/ES v drugi državi članici, 
lahko uveljavlja vračilo zneskov DDV, ki jih plača v Sloveniji 
v zvezi z opravljenimi dobavami blaga, zajetimi v tej posebni 
ureditvi, v skladu s 74.i členom tega zakona ne glede na točko 
a) drugega odstavka in šesti odstavek 74.i člena tega zakona.

(3) Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, ki 
uporablja posebno ureditev v skladu s 4. oddelkom 6. poglavja 
XII. naslova Direktive Sveta 2006/112/ES, lahko ne glede na 
prvi odstavek 74. člena tega zakona uveljavlja vračilo zneskov 
DDV, ki jih plača v Sloveniji v zvezi z opravljenimi dobavami 
blaga, zajetimi v tej posebni ureditvi, v skladu z 2.2. podpoglav-
jem IX. poglavja tega zakona.

(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena 
davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve v ka-
teri koli državi članici in v Sloveniji opravlja tudi dejavnosti, ki 
niso zajete v tej posebni ureditvi, za katere se mora identificirati 
za namene DDV, odbije zneske DDV, ki jih plača v Sloveniji, 
povezane z obdavčljivimi dejavnostmi, za katere se uporablja 
ta posebna ureditev, v obračunu DDV, ki ga mora predložiti v 
skladu s 87. členom tega zakona.

(5) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejše 
pogoje za uveljavljanje vračila DDV v skladu s tem členom in 
predpisano vsebino zahtevka za vračilo DDV.

130.r člen
(vodenje evidenc)

(1) Davčni zavezanec, ki prijavi uporabo posebne ureditve 
iz tega podpoglavja, ali njegov posrednik mora voditi evidence 
o transakcijah v okviru te posebne ureditve. Posrednik mora 
voditi evidence ločeno za vsakega davčnega zavezanca, ki 
ga zastopa. Te evidence morajo biti dovolj natančne, da lahko 
davčni organi države članice potrošnje ugotovijo, ali je obračun 
DDV pravilen.

(2) Na zahtevo morajo biti evidence v elektronski obliki 
na voljo davčnemu organu v Sloveniji in davčnemu organu v 
državi članici potrošnje.

(3) Davčni zavezanec ali njegov posrednik iz prvega 
odstavka tega člena mora hraniti evidence deset let po poteku 
leta, v katerem je bila opravljena transakcija.«.

41. člen
Za novim 130.r členom se dodajo naslov novega 6.d pod-

poglavja in novi 130.s do 130.u člen, ki se glasijo:

»6.d Posebna ureditev za prijavo in plačilo DDV ob uvozu

130.s člen
(uporaba posebne ureditve)

(1) Kadar davčni zavezanec za uvoz blaga, razen 
trošarinskih izdelkov, v pošiljki z realno vrednostjo največ 
150 eurov, kot je določeno v 48. točki 1. člena Delegirane 
Uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami 
carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2020/877 z dne 3. aprila 2020 o spremembi in popravku 
Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 952/2013 ter spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/341 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku 
Unije (UL L št. 203 z dne 26. 6. 2020, str. 1), ne uporabi po-
sebne ureditve iz prejšnjega podpoglavja, lahko oseba, ki ob 
uvozu predloži blago davčnemu organu za račun osebe, ki ji 
je blago namenjeno, uporabi posebno ureditev za prijavo in 
plačilo DDV ob uvozu v zvezi z blagom, za katero se odpoši-
ljanje ali prevoz konča v Sloveniji. Ta oseba mora razpolagati 
z dovoljenjem za odloženo plačilo uvoznih dajatev v skladu s 
carinskimi predpisi.

(2) Za namene posebne ureditve iz tega podpoglavja se 
šteje, da je pogoj, da je blago predloženo davčnemu organu za 
račun osebe, ki ji je blago namenjeno, izpolnjen, če oseba, ki 
predloži blago davčnemu organu, prijavi s carinsko deklaracijo, 
da namerava uporabiti to posebno ureditev in izterjati DDV od 
osebe, ki ji je blago namenjeno.

(3) Če je vrednost blaga določena v nacionalni valuti, 
ki ni euro, se za preračun vrednosti v eure za namene iz pr-
vega odstavka tega člena uporabi referenčni tečaj Evropske 
centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije. Tečaj, ki se 
pridobi prvi delovni dan v oktobru, se uporablja naslednje 
koledarsko leto. Preračunan znesek v eurih se zaokroži na 
dve decimalki.

130.t člen
(prijava in plačilo DDV ob uvozu)

(1) Oseba, ki ji je blago namenjeno, mora plačati DDV 
ob uvozu.

(2) Oseba, ki uporablja posebno ureditev iz tega podpo-
glavja, pobere DDV od osebe, ki ji je blago namenjeno, prijavi 
DDV v mesečnem poročilu in plača DDV. V trenutku uvoza 
mora davčnemu organu v carinski deklaraciji zagotoviti tudi 
informacijo o davčni osnovi, kot je določena v 38. členu tega 
zakona in stopnji DDV.

(3) Mesečno poročilo mora vsebovati naslednje podatke: 
za vsako pošiljko oznako pošiljke, davčno osnovo in skupni 
znesek pripadajočega DDV po davčnih stopnjah, pobran v za-
devnem koledarskem mesecu v skladu s prejšnjim odstavkom, 
ter skupni znesek DDV za plačilo.

(4) Oseba, ki uporablja to posebno ureditev, predloži 
mesečno poročilo v elektronski obliki in plača DDV ob uvozu 
davčnemu organu do roka plačila, ki velja za odloženo plačilo 
v skladu z dovoljenjem za odloženo plačilo iz prvega odstav-
ka 130.s člena tega zakona. Oseba, ki uporablja to posebno 
ureditev, mora zneske v mesečnem poročilu izkazati v eurih. 
DDV mora plačati na bančni račun, denominiran v eurih, ki ga 
določi davčni organ.

(5) Če oseba, ki uporablja to posebno ureditev, pozneje 
ugotovi nepravilnosti v predloženem mesečnem poročilu, pošlje 
davčnemu organu v elektronski obliki za posamezno pošiljko 
spremembo prijavljenih podatkov.
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130.u člen
(vodenje evidenc)

(1) Oseba, ki uporablja posebno ureditev iz tega podpo-
glavja, mora voditi evidence o transakcijah v okviru te posebne 
ureditve. Te evidence morajo biti dovolj natančne, da lahko 
davčni organ ugotovi, ali je prijavljeni in plačani znesek DDV 
ob uvozu pravilen in morajo vsebovati naslednje informacije:

a) državo članico potrošnje, v katero se uvaža blago;
b) opis in količino uvoženega blaga;
c) datum uvoza blaga;
d) davčno osnovo;
e) morebitno poznejše povečanje ali zmanjšanje davčne 

osnove;
f) uporabljeno stopnjo DDV;
g) znesek DDV, ki ga je treba plačati, z navedbo upora-

bljene valute;
h) informacije, uporabljene za določitev kraja, kjer se zač-

ne in konča odpošiljanje ali prevoz blaga prejemniku;
i) dokaze o morebitnem vračilu blaga, vključno z upora-

bljeno davčno osnovo in stopnjo DDV.
(2) Evidence morajo biti na voljo davčnemu organu v 

elektronski obliki.
(3) Oseba, ki uporablja to posebno ureditev, mora hraniti 

evidence deset let po poteku leta, v katerem je bila opravljena 
transakcija.«.

42. člen
V 137.a členu se za četrtim odstavkom doda nov peti 

odstavek, ki se glasi:
»(5) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev 

v skladu z 6.a ali 6.b podpoglavjem XI. poglavja tega zakona 
ali 2. ali 3. oddelkom 6. poglavja XII. naslova Direktive Sveta 
2006/112/ES, ne sme hkrati uporabljati posebne ureditve iz 
tega podpoglavja tega zakona ali poglavja Direktive Sveta 
2006/112/ES.«.

43. člen
V 137.c členu se v prvem odstavku v točki b) za besedo 

»prvega« dodata besedi »ali petega«.

44. člen
V 140. členu se v prvem odstavku 1. in 2. točka spreme-

nita tako, da se glasita:
»1. ne poroča davčnemu organu o dobavah blaga ali ne 

poroča o dobavah blaga v predpisanem roku ali ne poroča o 
dobavah blaga na predpisan način oziroma o dobavah blaga na 
daljavo poroča nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke 
(sedmi odstavek 20. člena);

2. ne predloži davčnemu organu poročila in izjave s po-
datki iz drugega odstavka 30.f člena tega zakona ali ne predloži 
poročila in izjave v predpisanem roku ali ne predloži poročila 
in izjave na predpisan način oziroma v predloženem poročilu 
oziroma izjavi izkaže nepopolne, nepravilne ali neresnične 
podatke (30.f člen);«.

11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. davčnemu organu ne prijavi, kdaj se njegova dejav-

nost iz 6.a oziroma 6.b oziroma 6.c podpoglavja XI. poglavja 
tega zakona, ki jo opravlja kot davčni zavezanec, začne, spre-
meni ali preneha, ali ne predloži izjave s podatki iz drugega 
odstavka 125. člena tega zakona, ali te prijave oziroma po-
datkov ne prijavi na predpisan način ali pa navede nepopolne, 
nepravilne ali neresnične podatke oziroma ne sporoči spre-
memb posredovanih podatkov (prvi, drugi in četrti odstavek 
125. člena, prvi in tretji odstavek 130.c člena in prvi do peti 
odstavek 130.l člena);«.

45. člen
V 141. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:

»2. ne predloži davčnemu organu obračuna DDV ali po-
sebnega obračuna DDV ali teh obračunov DDV ne predloži v 
predpisanem roku ali na predpisan način ali v teh predloženih 
obračunih DDV navede nepopolne, nepravilne ali neresnične 
podatke (63. do 70. člen, 87. člen, 88. člen, 88.a člen, drugi 
odstavek 122.d člena, 137.e člen ter 63.b člen Izvedbene 
Uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o dolo-
čitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem 
sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 77 z dne 23. 3. 
2011), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 
2019/2026 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 282/2011 v zvezi z dobavo blaga ali opravlja-
njem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in s poseb-
nimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za 
osebe, ki niso davčni zavezanci, ter prodajajo blago na daljavo 
in opravljajo nekatere domače dobave blaga (UL L št. 313 z dne 
4. 12. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 
(EU) št. 282/2011);«.

Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a ne predloži davčnemu organu mesečnega poročila 

ali ga ne predloži v predpisanem roku ali na predpisan način ali 
v njem navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke 
oziroma davčnemu organu ne posreduje spremembe prijavlje-
nih podatkov za posamezno pošiljko (130.t člen);«.

3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. ne plača DDV ali ne plača DDV v predpisanem roku 

ali ne plača DDV na predpisan način (77. člen, 63.b člen Izved-
bene uredbe (EU) št. 282/2011);«.

7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. ne vodi predpisane evidence ali je vodena evidenca 

nepopolna ali ne zagotovi hrambe dokumentacije v predpisa-
nem roku (drugi odstavek 85., 85.a, 122., 130, 130.h, 130.r, 
130.u in 137.g člen);«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
(uveljavljanje odbitka DDV od motornih vozil v skladu  

s 66.b členom ZDDV-1 v obdobju popravka odbitka DDV)
(1) Davčni zavezanec, ki je motorno vozilo iz 66.b člena 

zakona nabavil pred uveljavitvijo 66.b člena zakona, pa obdo-
bje popravka odbitka DDV iz 69. člena ZDDV-1 še ni poteklo, 
lahko od preostanka obdobja popravka izvede popravek od-
bitka DDV v naslednjih letih po uveljavitvi 66.b člena zakona 
v sorazmernem delu glede na upravičenost odbitka DDV v 
preostanku obdobju popravka.

(2) Davčni zavezanec, ki je pri motornem vozilu izkoristil 
popravek odbitka DDV od preostanka obdobja popravka iz 
prejšnjega odstavka, mora od odtujitve oziroma dobave tega 
motornega vozila obračunati DDV.

47. člen
(1) Nova 6.b točka prvega odstavka, spremenjena 7. toč-

ka prvega odstavka in nov tretji odstavek 50. člena, ter spre-
menjeni naslov, nova ab) točka prvega odstavka in nov drugi 
odstavek 54. člena zakona se uporabljajo od 1. januarja 2021.

(2) Spremenjeni 13. člen, nova 8.a točka prvega odstav-
ka, nov četrti odstavek 50. člena, novi d) in f) točka prvega 
odstavka in nov tretji odstavek 54. člena ter spremenjeni drugi 
odstavek in novi deseti odstavek 94. člena zakona se začnejo 
uporabljati 1. julija 2022.

(3) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka 
se uporabljajo določbe 13. člena, prvega in tretjega odstavka 
50. člena, 54. člena in drugega odstavka 94. člena Zakona o 
davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 46/13, 86/14, 
90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 196/21 – ZDOsk).
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48. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnika, ki ureja obveznosti glede 

prodaje blaga in storitev na daljavo in 17. člena ZDavPR)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pra-

vilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi 
z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in 
prodajo blaga na daljavo (Uradni list RS, št. 102/21).

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 
17. člen Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list 
RS, št. 57/15 in 69/17).

49. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 434-02/21-07/15
Ljubljana, dne 27. decembra 2021
EPA 2065-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

VLADA
16. Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike 

Slovenije o soglasju za odprtje Konzulata 
Republike Litve v Republiki Sloveniji 
s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim 
konzulom

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 
in 30/18 – ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve 
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije 
o soglasju za odprtje Konzulata Republike Litve 

v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru,  
na čelu s častnim konzulom

I
V Sklepu Vlade Republike o soglasju za odprtje Konzulata 

Republike Litve v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na 
čelu s častnim konzulom (Uradni list RS, št. 6/14) se točka II 
spremeni tako, da se glasi:

»II
Konzularno območje Konzulata Republike Litve s sede-

žem v Mariboru obsega območje celotnega ozemlja Republike 
Slovenije.«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 55100-3/2021
Ljubljana, dne 22. septembra 2021
EVA 2021-1811-0046

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
17. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomorski 

opremi

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega 
odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14. in 16. čle-
na Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju 
skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in na podlagi prvega 
odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.) minister za 
infrastrukturo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pomorski opremi

1. člen
V Pravilniku o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 1/17) 

se v 1. členu v prvem odstavku v oklepaju črtata podpičje in 
besedilo »v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/90/EU« ter se 
za zaklepajem dodata vejica in besedilo »zadnjič spremenjeno 
z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1206 z dne 30. aprila 
2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2014/90/EU Evropske-
ga parlamenta in Sveta o pomorski opremi glede veljavnega 
standarda za laboratorije, ki jih uporabljajo organi za ugotavlja-
nje skladnosti za pomorsko opremo (UL L št. 261 z dne 22. 7. 
2021, str. 45), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/90/EU)«.

2. člen
V Prilogi 3 se v 19. točki besedilo »EN ISO/IEC 

17025:2005« nadomesti z besedilom »SIST EN ISO/IEC 
17025:2017«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-576/2021/13
Ljubljana, dne 21. decembra 2021
EVA 2021-2430-0124

Jernej Vrtovec
minister

za infrastrukturo

18. Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega 
dela na daljavo

Na podlagi drugega odstavka 104. člena Zakona o zača-
snih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ura-
dni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 
112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21– ZDUPŠOP) 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme

S K L E P
o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela  

na daljavo

I
Zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 se v:
– osnovnih šolah,
– glasbenih šolah,
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– srednjih šolah,
– višjih strokovnih šolah in
– organizacijah za izobraževanje odraslih

vzgojno-izobraževalno delo, v primeru začasne omejitve ali 
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobra-
ževanja, izvaja na daljavo.

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list 
RS, št. 138/21).

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070-1/2022
Ljubljana, dne 5. januarja 2022
EVA 2022-3330-0001

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

19. Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje 
vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih 
šolah v šolskem letu 2021/2022

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 105. člena Za-
kona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 
82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 
– ZDUPŠOP) ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
sprejme

S K L E P
o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-

izobraževalnega dela v osnovnih šolah  
v šolskem letu 2021/2022

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi nemotenega izvajanja vzgojno- 
izobraževalnega dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah, 
osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
določa ocenjevanje znanja učencev v šolskem letu 2021/2022.

2. člen
(ocenjevanje znanja učencev)

(1) Pri vsakem predmetu se znanje učenca ocenjuje skozi 
vse šolsko leto.

(2) Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni 
največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj 
dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina 
ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se 
predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot 
dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje 
učenca oceni najmanj enkrat.

(3) Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni 
več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj 
trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridob-
ljena na podlagi pisnih izdelkov.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0070-158/2021/1
Ljubljana, dne 6. januarja 2022
EVA 2021-3330-0118

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

SODNI SVET
20. 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 7. seji 18. novembra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške službe

Janku Bilbanu, okrožnemu sodniku svetniku na Okro-
žnem sodišču v Kranju, 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

21. 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 7. seji 18. novembra 2021 sprejel

O D L O Č B O
o prenehanju sodniške funkcije

Lari Bartenjev, višji sodnici svetnici na Okrožnem sodišču 
v Ljubljani, preneha sodniška funkcija z iztekom dne 30. 11. 
2021 iz razloga po 6. točki prvega odstavka 74. člena Zakona 
o sodniški službi.

Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

22. Sklep o določitvi nujnih ukrepov v zvezi 
s pojavi aviarne influence pri prostoživečih 
pticah

Na podlagi prvega odstavka 77.a člena Zakona o ve-
terinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št 93/05, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) 
generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja

S K L E P
o določitvi nujnih ukrepov  

v zvezi s pojavi aviarne influence  
pri prostoživečih pticah

I
Zaradi pojava visoko patogene aviarne influence (HPAI) 

pri prostoživečih pticah in situacije HPAI pri perutnini se 
na celotnem območju Republike Slovenije odredijo naslednji 
ukrepi za zmanjšanje tveganja za vnos HPAI v reje perutnine, 
in sicer:

1. zadrževanje perutnine in ptic v ujetništvu je dovoljeno 
le v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s 
prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi; zaradi dobrobiti se 
lahko vodni perutnini omogoči dostop do vode, vendar je pri 
tem treba preprečiti fizični stik s prostoživečimi pticami, pred-
vsem vodnimi;

2. krmljenje in napajanje perutnine in ptic v ujetništvu je 
dovoljeno le v zaprtih oziroma pokritih prostorih; oskrbovanje 
perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo 
dostop prostoživeče vodne ptice, je dovoljeno po obdelavi 
vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. 
prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih 
substanc, kot je npr. kloriranje);

3. prepovedano je krmljenje prostoživečih vodnih ptic; s 
tem se zmanjša nepotrebno zadrževanje ptic na posameznih 
mestih in možnost prenosa virusa med njimi ter na perutnino in 
ptice v ujetništvu preko kontaminirane obutve in obleke;

4. prepovedano je vsakršno zbiranje perutnine in drugih 
ptic v ujetništvu na trgih, predstavah, razstavah in kulturnih 
prireditvah.

II
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Začasni 

sklep o ukrepih zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah 
v Sloveniji, št. U34405-299/2021/7, z dne 29. decembra 2021, 
ki je objavljen na spletni strani Uprave za varno hrano, veteri-
narstvo in varstvo rastlin.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2022
Ljubljana, dne 5. januarja 2022
EVA 2022-2330-0001

Matjaž Guček
generalni direktor

Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin

23. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za december 2021

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

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za december 2021

Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2021 v 
primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.

Št. 9621-274/2021/5
Ljubljana, dne 6. januarja 2022
EVA 2021-1522-0041

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
24. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič 

za leto 2022

Na podlagi 33.b člena Statuta Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Ljubljana Vič, je skupščina Območne obrtno- 
podjetniške zbornice Ljubljana Vič na 8. redni seji dne 22. 11. 
2021 sprejela

S K L E P
o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič  

za leto 2022

I.
Članarino OOZ Ljubljana Vič plačujejo člani Območne 

obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedi-
lu: OOZ Ljubljana Vič) za storitve in naloge, ki jih OOZ Ljubljana 
Vič opravlja skladno z drugim odstavkom 33.a člena Statuta.

II.
Članarina OOZ Ljubljana Vič za leto 2022 znaša 

12,00 EUR mesečno.

III.
Skladno s 33.a členom Statuta OOZ Ljubljana Vič nastopi 

obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič z dnem, ko 
član postane ali je zavezanec za plačilo članarine po Obrtnem 
zakonu. V primeru, ko obveznost plačila članarine nastane 
tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članarine OOZ 
Ljubljana Vič s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma če 
članstvo v OOZ Ljubljana Vič preneha v prvi polovici meseca, 
preneha obveznost plačevanja članarine OOZ Ljubljana Vič 
15. v mesecu, sicer zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
članstvo prenehalo.

IV.
Članarina se plačuje trimesečno, najpozneje do vsakega 

15. v drugem mesecu trimesečnega obdobja. Na pisno zahte-
vo člana se lahko članarina plačuje mesečno, najpozneje do 
vsakega 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec ali letno do 
15. v drugem tekočem mesecu letnega obdobja.
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V.
Članarina se plačuje na podlagi izstavljenega računa za 

vsakega člana posebej, ki ga izda Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Ljubljana Vič.

Članarina se plačuje na podlagi računa OOZ Ljubljana Vič 
na njen transakcijski račun.

Zapadlo in neplačano članarino izterjuje Območna obrtno- 
podjetniška zbornica Ljubljana Vič, skladno s Statutom OOZ 
Ljubljana Vič.

VI.
Ta sklep stopi v veljavo s 1. 1. 2022 in se objavi Uradnem 

listu RS ter se skladno s Statutom OOZ Ljubljana Vič posreduje 
zavezancem za plačilo članarine OOZ Ljubljana Vič.

Jernej Dolinar
predsednik skupščine 

OOZ Ljubljana Vič

25. Koncesijski akt o javno-zasebnem 
partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega 
pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Vič

Na podlagi 11., 36., 37. in 40. člena Zakona o javno- 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadalje-
vanju: ZJZP) ter Sklepa Vlade Republike Slovenije številka 
41100-8/2021/3 z dne 9. 12. 2021 je svet zavoda na 5. dopisni 
seji sprejel

K O N C E S I J S K I   A K T
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi 

projekta energetskega pogodbeništva  
na objektih Dijaškega doma Vič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina akta)

(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projek-
ta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma 
Vič, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih 
z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06).

(2) Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti jav-
nih in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek 
izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja jav-
no-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta energetskega 
pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Vič.

(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka 
sveta zavoda.

2. člen
(opredelitev izrazov)

(1) Izrazi, opredeljeni v tem aktu, pomenijo:
a) »(drug) javni partner« oziroma »koncedent« je Dijaški 

dom Vič, Gerbičeva ulica 53, 1000 Ljubljana;
b) »uporabniki objektov« so osebe, ki uporabljajo objekte, 

ki so opredeljeni v 6. členu tega akta;
c) »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična 

ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega 
partnerstva;

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 objekta za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se 
preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske 
pogodbe, in v okviru katerega storitev plačuje sorazmerno s 
stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s 
koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorje-
nim merilom za energetsko učinkovitost (na primer finančni 
prihranki, stopnja udobja itd.).

(2) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo enako, kot 
je določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št. 127/06), v Energetskem zakonu (Uradni list RS, 
št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 
121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) 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, 158/20 – ZURE, 121/21 
– ZSROVE in 172/21 – ZOEE), Dolgoročne strategije za spod-
bujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdob-
ju 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 prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 
195/20 – odl. US), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni 
podlagi izdelanega Investicijskega programa »ENERGETSKA 
SANACIJA DIJAŠKEGA DOMA VIČ« (maj 2021, GE PROJEKT 
d.o.o.), Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po 
modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) 
ter na njegovi podlagi izdelane ocene o upravičenosti izved-
be projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva »Ocena 
upravičenosti javno zasebnega partnerstva »ENERGETSKA 
SANACIJA DIJAŠKEGA DOMA VIČ« (maj 2021, GE PROJEKT 
d.o.o.) se ugotavlja, da obstaja javni interes za energetsko 
prenovo stavb Dijaškega doma Vič, v obliki javno-zasebnega 
partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 4., 5. ter 6. člena 
tega akta.

III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS 
TRAJANJA JAVNO-ZASEBENEGA 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.
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(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 koncedent in koncesionar podrob-
neje opredelita v koncesijski pogodbi.

6. člen
(območje izvajanja)

(1) Koncesionirana dejavnost se izvaja v sledečih objektih:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI OBJEKTOV
Dijaški dom Vič Gerbičeva ulica 53, 

1000 Ljubljana
Stavba št. 708, k.o. 1722 Trnovsko predmestje,  
ki se nahaja na parc. št. 376/376, k.o. 1722  
Trnovsko predmestje

Dijaški dom Vič

Dijaški dom Vič – 
Stara uprava

Gerbičeva ulica 53, 
1000 Ljubljana

Stavba št. 641, k.o. 1722 Trnovsko predmestje,  
ki se nahaja na parc. št. 376/375, k.o. 1722  
Trnovsko predmestje

Dijaški dom Vič

(2) Za potrebe izvajanja koncesionirane dejavnosti v 
objektih iz prejšnjega odstavka, se lahko posamezna dela izva-
jajo tudi na zemljiških parcelah, ki se nahajajo v okolici stavb iz 
predhodnih odstavkov, če ima koncedent v zvezi z navedenim 
pridobljena ustrezna upravičenja.

(3) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane 
enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnih 
podatkov iz prvega odstavka tega člena.

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 v primeru, da:
a) koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukre-

pov oblasti koncesije ni mogel izvajati,
b) je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki 

so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem 
interesu,
lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, ven-
dar upoštevajoč določbo 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 pomembnih 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 in
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 
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 (na primer vodenje evidenc, obve-
ščanje itd.), 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 izvajanem 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 
določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06), 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 
(Uradni list RS, št. 127/06) in pogoji, določenimi v koncesijski 
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pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo ak-
tivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je 
v lasti koncedenta, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na 
primer 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
(druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja)

Druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja 
se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.

13. člen
(obveznosti uporabnikov objektov)

Uporabniki objektov imajo zlasti dolžnost:
a) upoštevati navodila koncesionarja in koncedenta in 

jima 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 te uredbe 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.

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 (Uradni list RS, št. 127/06).

(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a) navedbo pravne podlage, vključno s to uredbo;
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 pred-

ložitev;
i) zahteve glede vsebine vlog;
j) pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o 

njihovem izpolnjevanju;
k) pogoje za predložitev skupne vloge;
l) merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m) naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
n) rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega 

razpisa;
o) druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zako-

nodajo.
(3) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonom-

sko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev. 
Za ta namen morajo biti v javni razpis 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.

(4) Pri izbiri koncesionarja se morajo upoštevati naslednja 
merila po padajočem zaporedju njihove pomembnosti:

a) višina prihrankov,
b) obseg ponujenih ukrepov,
c) trajanje koncesijskega razmerja in
d) višina investicije.
(5) 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.

15. člen
(strokovna komisija)

(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo 
predmeta koncesije s sklepom imenuje ravnatelj Dijaškega 
doma Vič.

(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva 
člana.

(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti 
najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), da lahko 
zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.

16. člen
(postopek izbire)

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po po-
stopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:

a. faza preverjanja usposobljenosti,
b. faza dialoga,
c. ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposo-

bljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem 
prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje 
iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti. 
Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda 
prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem 
razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem 
pregledu in presoji prijav strokovna komija sestavi 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 prejšnjega 
odstavka ravnatelj Dijaškega doma Vič izda sklep o priznanju 
usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga.

(4) Med prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana 
usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem 
besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen 
ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev 
za zadovoljitev ciljev in potreb koncedenta. Faza dialoga se 
lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandi-
dati se vodi vse dotlej, dokler se ne najde rešitve (rešitev), ki 
ustreza(-jo) ciljem in potrebam koncedenta.

(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in 
ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni doku-
mentaciji 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 razpi-
sne 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 merilom.

(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila 
strokovne komisije iz prejšnjega odstavka sprejme ravnatelj 
Dijaškega doma Vič.

(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega 
odstavka tega člena posreduje svetu zavoda.
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17. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem skle-
ne koncedent, pri čemer je za podpis pooblaščen ravnatelj 
Dijaškega doma Vič.

(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, 
sicer nima pravnega učinka.

(3) 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 jav-
nega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ

18. člen
(prilagoditev razmerij)

(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi 
prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem.

(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij 
med koncesionarjem in koncedentom 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 koncedentu 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 
opravlja koncedent v skladu z Zakonom o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 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 ali
d) s prevzemom koncesije,

na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko 
pogodbo.

X. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(uveljavitev)

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

Št. 349/2021
Ljubljana, dne 29. decembra 2021

Ravnatelj
Rudi Mohorič

26. Revalorizacija minimalne letne tarife

Združenje SAZAS k.o., Špruha 19, 1236 Trzin, ki ga 
zastopa poslovodja Marcel Škerjanc, na podlagi devetega od-
stavka 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in 
sorodnih pravic (ZKUASP) ter na podlagi 7. člena Skupnega 
sporazuma o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja 
Združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji 
št. 2014, ki ga je dne 14. 1. 2014 sklenilo z Gospodarsko zbor-
nico Slovenije – Medijska zbornica, Združenje radiodifuznih 
medijev, objavlja

R E V A L O R I Z A C I J O
minimalne letne tarife

skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 
2021, tako da revalorizirana minimalna letna tarifa od januarja 
2022 do ponovne uskladitve znaša:

Odstotek glasbe v oddajnem času Letna tarifa v €
0 %–33,33 % 392,86 €

33,33 %–66,66 % 3.928,61 €
66,66 %–100 % 7.857,20 €

Vse navedene vrednosti minimalne tarife so v vrednostih 
brez pripadajočega davka na dodano vrednost, zaradi česar je 
potrebno na vrednosti minimalne tarife prišteti še znesek davka 
na dodano vrednost.

Trzin, dne 4. januarja 2022

Poslovodja Združenja SAZAS k.o.
Marcel Škerjanc
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OBČINE
AJDOVŠČINA

27. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega 
sklada Občine Ajdovščina

Na podlagi 157. in 158. člena Stanovanjskega zakona 
/SZ-1/ (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – 
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 
87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – 
ZFRO in 90/21) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine 
Ajdovščina na 25. seji dne 16. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada 

Občine Ajdovščina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(ustanovitev javnega stanovanjskega sklada)

S tem odlokom Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: usta-
noviteljica) ustanovi Javni stanovanjski sklad Občine Ajdovšči-
na (v nadaljevanju: javni sklad).

2. člen
(uporaba predpisov)

(1) Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem 
javnega sklada, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo 
določila zakona, ki ureja javne sklade.

(2) Javni sklad je pravna oseba javnega prava, ustanovlje-
na kot javni sklad po zakonu, ki ureja javne sklade.

3. člen
(pomen izrazov)

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je 
določen v zakonu, ki ureja javne sklade.

II. USTANOVITELJICA JAVNEGA SKLADA

4. člen
(ustanoviteljica)

(1) Ustanoviteljica javnega sklada je Občina Ajdovščina.
(2) V imenu ustanoviteljice Občine Ajdovščina izvaja usta-

noviteljske pravice Občinski svet Občine Ajdovščina.

III. FIRMA, SEDEŽ, NAMEN IN ČAS USTANOVITVE 
JAVNEGA SKLADA

5. člen
(firma in sedež javnega sklada)

(1) Firma javnega sklada je: Javni stanovanjski sklad 
Občine Ajdovščina.

(2) Skrajšana firma javnega sklada je: Stanovanjski sklad 
Ajdovščina.

(3) Sedež javnega sklada je: Ajdovščina.
(4) Javni sklad ima žig okrogle oblike, v sredini žiga je grb 

Občine Ajdovščina, okrog grba pa napis Stanovanjski sklad 
Ajdovščina.

6. člen
(namen ustanovitve)

(1) Javni sklad se ustanovi z namenom zagotavljanja 
javnega interesa na stanovanjskem področju. Javni sklad je 

osrednja občinska institucija za izvajanje stanovanjske politike 
v občini Ajdovščina. Pripravlja in izvaja poslovno politiko za 
naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski program Ob-
čine Ajdovščina, ter opravlja upravne naloge na stanovanjskem 
področju iz pristojnosti Občine Ajdovščina.

(2) Namen ustanovitve javnega sklada je enotno in go-
spodarno ravnanje z nepremičnim premoženjem v lasti javnega 
sklada. Javni sklad upravlja nepremičnine iz tega člena tudi 
tako, da z vzdrževanjem in investicijami v nepremičnine zmanj-
šuje stroške za energijo in povečuje njihovo vrednost.

(3) Na področju stanovanjske oskrbe zagotavlja prido-
bivanje občinskih stanovanj in stanovanjskih hiš z namenom 
zadoščanja potrebam po primernih namenskih, neprofitnih, 
službenih in tržnih stanovanjskih enotah v občini Ajdovščina, 
lahko pa tudi spodbuja gradnjo in izboljšanje kvalitete obstoje-
čih zasebnih stanovanj in stanovanjskih hiš.

(4) Javni sklad skladno s stanovanjskim programom Ob-
čine Ajdovščina skrbi za ohranjanje stanovanjskih najemnih 
razmerij.

(5) S tem odlokom se javnemu skladu podeli javno poo-
blastilo za vodenje postopkov in odločanje v posamičnih uprav-
nih zadevah dodeljevanja stanovanj in v zvezi s tem povezanih 
postopkov iz izvirne pristojnosti ustanoviteljice.

7. člen
(dejavnost)

(1) Javni sklad skrbi zlasti za:
– vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture;
– gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami in 

stavbnimi zemljišči;
– gradnjo, nakup, prenovo in vzdrževanje stanovanj in 

stanovanjskih enot;
– zagotavljanje posojil z ugodno obrestno mero za gra-

dnjo, nakup ali prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– uresničevanje občinskih stanovanjskih programov;
– opravljanje drugih nalog, ki se nanašajo na uresničeva-

nje javnega interesa na stanovanjskem področju.
(2) Za uresničevanje svojega namena javni sklad opravlja 

naslednje dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):

– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali 
najemnih nepremičnin

– 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
– 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih 

stavb
– 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
– 64.920 Drugo kreditiranje
– 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– 68.300 Poslovanje z nepremičninami za plačilo 

ali po pogodbi
– 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo 

ali po pogodbi
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 71.111 Arhitekturno projektiranje
– 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo 

projektiranje
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
– 81.210 Splošno čiščenje stavb
– 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin 

in okolice
– 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
– 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih 

in drugih socialnih storitev, razen obvezne 
socialne varnosti

– 84.130 Urejanje gospodarskih področij 
za učinkovitejše poslovanje

– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje

8. člen
(čas za katerega je javni sklad ustanovljen)

Javni sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
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IV. PREMOŽENJE JAVNEGA SKLADA

9. člen
(premoženje javnega sklada)

(1) Javni sklad razpolaga s premoženjem, ki ga zagotovi 
ustanoviteljica (namensko premoženje), lahko pa tudi s premo-
ženjem iz drugih virov.

(2) Namensko premoženje javnega sklada je premoženje, 
ki ga javni sklad uporablja za uresničevanje namena iz 6. člena 
tega odloka. Ocenjena vrednost namenskega premoženja jav-
nega sklada znaša ob njegovi ustanovitvi 10.028.340 eurov in 
se vpiše v sodni register. Seznam nepremičnin, ki predstavljajo 
namensko premoženje javnega sklada ob njegovi ustanovitvi, 
je priloga tega odloka in njegov sestavni del.

(3) Namensko premoženje iz prejšnjega odstavka so na-
menska sredstva ustanoviteljice v naslednjih oblikah: stanova-
nja in stanovanjske hiše, nepremičnine, ki se bodo prenavljale 
v stanovanja, garaže in parkirna mesta, najnujnejši bivalni 
prostori ter z vsemi temi nepremičninami povezana zemljišča.

10. člen
(sredstva za delo)

(1) Sredstva za poslovanje javnega sklada se zagota-
vljajo:

– v občinskem proračunu iz rednih proračunskih sredstev;
– iz presežka prihodkov nad odhodki;
– z namenskimi sredstvi, ki jih prejme od domačih in tujih 

pravnih in fizičnih oseb;
– s sredstvi zadolževanja dodatno, glede na določbe 

zakona, ki ureja javne sklade, še do 40 % izkazanega namen-
skega premoženja javnega sklada.

(2) Ustanoviteljica lahko ob ustanovitvi zagotovi javnemu 
skladu tudi prostore, opremo in druga sredstva za delo, ki jih 
ustanoviteljica obdrži v svoji lasti in da v uporabo javnemu 
skladu.

(3) Medsebojne pravice in obveznosti glede premoženja 
v uporabi uredita ustanoviteljica in javni sklad s pogodbo o 
prenosu premoženja v uporabo.

(4) Premoženje, ki ga ima javni sklad v uporabi, se ne 
šteje za kapital javnega sklada in se ne vpiše v sodni register.

V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI

11. člen
(odgovornost za obveznosti)

(1) Javni sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti z 
vsem svojim premoženjem.

(2) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti javnega 
sklada.

VI. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJICE  
IN ORGANI JAVNEGA SKLADA

12. člen
(organi javnega sklada)

Organi javnega sklada so:
– nadzorni svet in
– direktor.

13. člen
(nadzorni svet)

(1) Javni sklad ima nadzorni svet, ki šteje pet (5) članov, 
ki jih imenuje ustanoviteljica v skladu s svojimi akti.

(2) Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri 
(4) leta. Člani nadzornega sveta so lahko po preteku man-
datne dobe ponovno imenovani. Nadzorni svet je veljavno 
konstituiran, ko so imenovani vsi njegovi člani in se sestane 
na sklepčni seji.

(3) Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, za-
poslene v javnem skladu in druge osebe, katerih funkcija ali 
dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem 
svetu. Vsaj en (1) član nadzornega sveta mora biti usposobljen 
za računovodsko ali finančno področje, vsaj en (1) član pa za 
pravno področje.

(4) Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna večina 
vseh članov. Nadzorni svet sprejema odločitve z večino glasov 
vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas osebe, ki je 
vodila sejo.

14. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)

Nadzorni svet:
– skrbi, da javni sklad deluje skladno z namenom, zaradi 

katerega je bil ustanovljen;
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo 

javnega sklada;
– sprejme splošne pogoje poslovanja javnega sklada;
– daje mnenje k poslovni politiki javnega sklada, ki jo na 

predlog direktorja nato sprejme ustanoviteljica;
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih 

oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi 
in tujimi pravnimi osebami;

– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja javnega 
sklada;

– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji javnega 
sklada;

– sestavi pisna poročila ustanoviteljici, v katerih zavzame 
stališče do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega 
poročila javnega sklada;

– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad 
odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki javnega 
sklada;

– predlaga imenovanje revizorja;
– na zahtevo ustanoviteljice pripravi poročilo o posame-

znih poslih javnega sklada;
– odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu 

oziroma aktu o ustanovitvi.

15. člen
(direktor)

(1) Direktor zastopa in predstavlja javni sklad ter organi-
zira in vodi delo ter poslovanje javnega sklada.

(2) Direktorja imenuje in razrešuje ustanoviteljica na pre-
dlog nadzornega sveta.

(3) Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktor-
ja na podlagi javnega natečaja.

(4) Ustanoviteljica imenuje direktorja za dobo največ štirih 
let. Po poteku mandata lahko ustanoviteljica na podlagi javne-
ga natečaja isto osebo ponovno imenuje za direktorja javnega 
sklada. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen 
čas, za čas trajanja mandata. Pogodbo o zaposlitvi z direktor-
jem sklene predsednik nadzornega sveta.

16. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)

V skladu z zakonom, ki ureja javne sklade, je za direktorja 
lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na 

vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti ter
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa 

obsodba ni pogojna.

17. člen
(pristojnosti direktorja)

Direktor:
– skrbi za izvajanje poslovne politike javnega sklada;
– predlaga poslovni in finančni načrt javnega sklada ter 

letno poročilo javnega sklada;
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– predlaga nadzornemu svetu ukrepe potrebne za dose-
ganje ciljev poslovne politike javnega sklada;

– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih 
poslih v zvezi z namenskim premoženjem in drugimi zadevami, 
povezanimi s poslovanjem;

– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta;
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti 

javnega sklada;
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidno-

sti javnega sklada ter predlaga sanacijske ukrepe;
– izvršuje finančni načrt in plan dela javnega sklada ter 

odloča o oddaji stanovanj in drugih nepremičnin;
– sprejema in izvaja ukrepe za izvajanje razvojnih usme-

ritev s temelji poslovne politike javnega sklada;
– določi predlog splošnih pogojev poslovanja javnega 

sklada in poslovne politike javnega sklada;
– poroča nadzornemu svetu o poslovni politiki in drugih 

vprašanjih poslovanja javnega sklada;
– skrbi za sodelovanje z lokalno skupnostjo, resornim 

ministrstvom in drugimi javnimi stanovanjskimi skladi z območja 
Republike Slovenije;

– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog jav-
nega sklada;

– opravlja vse ostale naloge določene s predpisi s podro-
čja delovanja javnega sklada in tem odlokom.

VII. POSLOVANJE JAVNEGA SKLADA

18. člen
(poslovna politika javnega sklada)

(1) Javni sklad posluje skladno s poslovno politiko za 
naslednje srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in 
na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanoviteljica.

(2) Poslovna politika javnega sklada vsebuje najmanj 
osnovne smernice glede ciljnih skupin prejemnikov spodbud 
za pravne in fizične osebe oziroma pomoči za fizične osebe, 
skupnega obsega spodbud in naložb v naslednjih poslovnih 
letih, merljivih kazalcev rezultatov delovanja javnega sklada ter 
vrednosti in strukture naložb javnega sklada.

(3) Spodbude javnega sklada po tem odloku so subven-
cije, ugodni krediti, garancije in drugi finančni ukrepi za pospe-
ševanje dejavnosti na stanovanjskem področju.

(4) Pomoči fizičnim osebam po tem odloku so dodelitev 
stanovanja z neprofitno najemnino in subvencije stanovanjskih 
najemnin.

19. člen
(splošni pogoji poslovanja)

(1) Javni sklad mora sprejeti svoje splošne pogoje poslo-
vanja, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.

(2) Splošni pogoji poslovanja javnega sklada, ki podeljuje 
spodbude, morajo določati najmanj:

– merila za določitev upravičencev do spodbud za pravne 
osebe oziroma pomoči za fizične osebe;

– pogoje za pridobitev spodbud oziroma pomoči javnega 
sklada;

– obseg spodbud oziroma sredstev pomoči, ki jih lahko 
prejme posamezen upravičenec;

– medsebojne pravice in obveznosti javnega sklada in 
upravičenca po dodelitvi spodbud oziroma pomoči;

– postopke za izbor upravičencev in podeljevanje spod-
bud oziroma pomoči javnega sklada.

VIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
MED JAVNIM SKLADOM IN USTANOVITELJICO

20. člen
(pristojnosti ustanoviteljice)

Ustanoviteljica:
– določi namen javnega sklada, zaradi katerega je javni 

sklad ustanovljen;

– sprejme poslovno politiko in daje soglasje k splošnim 
pogojem poslovanja;

– odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala javnega 
sklada;

– sprejema poslovni in finančni načrt ter letno poročilo 
javnega sklada;

– odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki jav-
nega sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki 
javnega sklada;

– daje soglasje k sprejetju drugega premoženja od drugih 
oseb in k skupnim projektom javnega sklada z drugimi domači-
mi in tujimi pravnimi osebami;

– imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta in direk-
torja javnega sklada;

– na predlog nadzornega sveta imenuje revizorja oziroma 
revizorko;

– odloča o likvidaciji javnega sklada;
– odloča o drugih zadevah skladno z zakonom in aktom 

o ustanovitvi javnega sklada.

IX. NADZOR NAD DELOM JAVNEGA SKLADA

21. člen
(pristojnosti občinskega sveta)

(1) Nadzor nad delom in poslovanjem javnega sklada 
opravlja Občinski svet Občine Ajdovščina.

(2) Vsak član Občinskega sveta občine Ajdovščina lahko 
od direktorja ali nadzornega sveta javnega sklada zahteva ka-
kršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Direktor 
oziroma predsednik nadzornega sveta pa pošlje zahtevane 
informacije Občinskemu svetu kot organu. Vsak član Občinske-
ga sveta občine Ajdovščina lahko na podlagi prejetih informacij 
predlaga ustreznemu organu inšpekcijski nadzor nad javnim 
skladom.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(uporaba izrazov)

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

23. člen
(konstituiranje prvega nadzornega sveta  

in imenovanje direktorja)
(1) Nadzorni svet mora biti imenovan in konstituiran naj-

kasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Direktorja se imenuje najkasneje v roku 6 mesecev po 

konstituiranju nadzornega sveta.

24. člen
(pričetek delovanja javnega sklada)

Javni sklad prične delovati z dnem vpisa v sodni register. 
S tem dnem na javni sklad preidejo naloge in javno pooblastilo 
po tem odloku.

25. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 3526-0003/2021
Ajdovščina, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin
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Priloga: Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada 
 
Ocenjena tržna vrednost pravic na nepremičnini ob upoštevanju, da je nepremičnina na dan 

ocenjevanja 01.10.2021 dokončana (brez davščin): 
 

Skupaj 114 stanovanj – 10.028.340 EUR 
 

SPISEK STANOVANJ 
 

Stanovanje 1                                                           Vrednost v EUR:                  85.760 EUR 
Stanovanje ID 2392‐967‐2, shramba ID 2392‐967‐94 
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 2                                                           Vrednost v EUR:                  74.340 EUR 
Stanovanje ID 2392‐967‐11, shramba ID 2392‐967‐56 
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 3                                                           Vrednost v EUR:                  74.340 EUR 
Stanovanje ID 2392‐967‐15, shramba ID 2392‐967‐53 
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 4                                                           Vrednost v EUR:                107.500 EUR 
Stanovanje ID 2392‐967‐24, shramba ID 2392‐967‐96 
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 5                                                           Vrednost v EUR:                107.500 EUR 
Stanovanje ID 2392‐967‐25, shramba ID 2392‐967‐59 
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 6                                                           Vrednost v EUR:                123.440 EUR 
Stanovanje ID 2392‐967‐40, shramba ID 2392‐967‐87 
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 7                                                           Vrednost v EUR:                  74.700 EUR 
Stanovanje ID 2392‐967‐43, shramba ID 2392‐967‐83 
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 8                                                           Vrednost v EUR:                  74.340 EUR 
Stanovanje ID 2392‐967‐47, shramba ID 2392‐967‐86 
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 9                                                           Vrednost v EUR:                  81.050 EUR 
Stanovanje ID 2392‐968‐8, shramba ID 2392‐968‐74 
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina  
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Stanovanje 10                                                          Vrednost v EUR:                 81.050 EUR 
Stanovanje ID 2392‐968‐12, shramba ID 2392‐968‐64 
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina  
 
 
Stanovanje 11                                                          Vrednost v EUR:               105.900 EUR 
Stanovanje ID 2392‐968‐29, shramba ID 2392‐968‐93 
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 12                                                          Vrednost v EUR:               107.500 EUR 
Stanovanje ID 2392‐968‐49, shramba ID 2392‐968‐79 
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 13                                                          Vrednost v EUR:               107.500 EUR 
Stanovanje ID 2392‐968‐50, shramba ID 2392‐968‐78 
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 14                                                          Vrednost v EUR:               143.830 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1608‐6, shramba ID 2392‐1608‐62 
Naslov: Bevkova ulica 4, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 15                                                          Vrednost v EUR:               103.790 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1608‐26, shramba ID 2392‐1608‐40 
Naslov: Bevkova ulica 4, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 16                                                          Vrednost v EUR:                 78.350 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1608‐30, shramba ID 2392‐1608‐36 
Naslov: Bevkova ulica 4, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 17                                                          Vrednost v EUR:                 50.410 EUR 
Stanovanje ID 2392‐970‐2, shramba ID 2392‐970‐26 
Naslov: Bevkova ulica 6, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 18                                                          Vrednost v EUR:                 60.380 EUR 
Stanovanje ID 2392‐971‐14, shramba ID 2392‐971‐32 
Naslov: Bevkova ulica 7, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 19                                                          Vrednost v EUR:                 82.500 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1017‐1, shramba ID 2392‐1017‐20 
Naslov: Bevkova ulica 8, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 20                                                          Vrednost v EUR:                 55.300 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1017‐4, shramba ID 2392‐1017‐26 
Naslov: Bevkova ulica 8, 5270 Ajdovščina  
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Stanovanje 21                                                          Vrednost v EUR:               122.500 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1017‐5, shramba ID 2392‐1017‐18 
Naslov: Bevkova ulica 8, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 22                                                          Vrednost v EUR:                 64.550 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1016‐2, shramba ID 2392‐1016‐19 
Naslov: Bevkova ulica 9, 5270 Ajdovščina  
   
 
 
Stanovanje 23                                                          Vrednost v EUR:                 50.590 EUR 
Stanovanje ID 2392‐973‐6, shramba ID 2392‐973‐19 
Naslov: Bevkova ulica 11, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 24                                                          Vrednost v EUR:                 57.120 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1609‐1, shramba ID 2392‐1609‐26 
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 25                                                          Vrednost v EUR:                 75.430 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1609‐2 
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 26                                                          Vrednost v EUR:               148.230 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1609‐7, shramba ID 2392‐1609‐27 
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 27                                                          Vrednost v EUR:               108.740 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1609‐12, shramba ID 2392‐1609‐19 
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 28                                                          Vrednost v EUR:                 70.350 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1609‐14, shramba ID 2392‐1609‐34 
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 29                                                          Vrednost v EUR:                 84.860 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1018‐13, shramba ID 2392‐1018‐29 
Naslov: Bevkova ulica 13, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 30                                                          Vrednost v EUR:                 62.190 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1019‐10, shramba ID 2392‐1019‐35 
Naslov: Bevkova ulica 14, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 31                                                          Vrednost v EUR:                 63.820 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1019‐20, shramba ID 2392‐1019‐45 
Naslov: Bevkova ulica 14, 5270 Ajdovščina  
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Stanovanje 32                                                          Vrednost v EUR:                 51.430 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1611‐9, shramba ID 2392‐1611‐28 
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 33                                                          Vrednost v EUR:                 61.960 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1611‐10, shramba ID 2392‐1611‐29 
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 34                                                          Vrednost v EUR:               111.660 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1611‐12, shramba ID 2392‐1611‐34 
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina  
 
 
 
Stanovanje 35                                                          Vrednost v EUR:                 60.060 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1611‐15, shramba ID 2392‐1611‐30 
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 36                                                          Vrednost v EUR:               101.140 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1611‐16, shramba ID 2392‐1611‐35 
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 37                                                          Vrednost v EUR:               130.130 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1610‐8, shramba ID 2392‐1610‐31 
Naslov: Bevkova ulica 16, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 38                                                          Vrednost v EUR:                 46.250 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1610‐9, shramba ID 2392‐1610‐22 
Naslov: Bevkova ulica 16, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 39                                                          Vrednost v EUR:               127.580 EUR 
Stanovanje ID 2392‐145‐2 
Naslov: Goriška cesta 3, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 40                                                          Vrednost v EUR:               125.790 EUR 
Stanovanje ID 2392‐149‐4 
Naslov: Goriška cesta 7, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 41                                                          Vrednost v EUR:               128.380 EUR 
Stanovanje ID 2392‐149‐5 
Naslov: Goriška cesta 7, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 42                                                          Vrednost v EUR:                 95.230 EUR 
Stanovanje ID 2392‐152‐4 
Naslov: Goriška cesta 12, 5270 Ajdovščina  
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Stanovanje 43                                                          Vrednost v EUR:               124.500 EUR 
Stanovanje ID 2392‐174‐6 
Naslov: Goriška cesta 25a, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 44                                                          Vrednost v EUR:               156.720 EUR 
Stanovanje ID 2392‐174‐7 
Naslov: Goriška cesta 25a, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 45                                                          Vrednost v EUR:                 43.230 EUR 
Stanovanje ID 2392‐188‐4 
Naslov: Goriška cesta 38, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 46                                                          Vrednost v EUR:                 97.620 EUR 
Stanovanje ID 2392‐191‐9 
Naslov: Goriška cesta 40, 5270 Ajdovščina  
 
 
 
Stanovanje 47                                                          Vrednost v EUR:                 77.330 EUR 
Stanovanje ID 2392‐97‐6 
Naslov: Cesta VI. Prekomorske 6, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 48                                                          Vrednost v EUR:                 84.480 EUR 
Stanovanje ID 2392‐97‐10 
Naslov: Cesta VI. Prekomorske 6, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 49                                                          Vrednost v EUR:               103.260 EUR 
Stanovanje ID 2392‐139‐10 
Naslov: Cesta VI. Prekomorske 51, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 50                                                          Vrednost v EUR:                 62.720 EUR 
Stanovanje ID 2392‐139‐25 
Naslov: Cesta VI. Prekomorske 55, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 51                                                          Vrednost v EUR:                 82.860 EUR 
Stanovanje ID 2392‐442‐9 
Naslov: Lokarjev drevored 6, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 52                                                          Vrednost v EUR:                 86.820 EUR 
Stanovanje ID 2392‐443‐10 
Naslov: Lokarjev drevored 7, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 53                                                          Vrednost v EUR:               124.290 EUR 
Stanovanje ID 2392‐2028‐19, ID 2392‐2028‐23 
Naslov: Ulica Milana Klemenčiča 3, 5270 Ajdovščina  
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Stanovanje 54                                                          Vrednost v EUR:                 85.100 EUR 
Stanovanje ID 2392‐2029‐1 
Naslov: Ulica Milana Klemenčiča 4, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 55                                                          Vrednost v EUR:               133.150 EUR 
Stanovanje ID 2392‐453‐3 
Naslov: Na Livadi 4, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 56                                                          Vrednost v EUR:               114.750 EUR 
Stanovanje ID 2392‐454‐2 
Naslov: Na Livadi 5, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 57                                                          Vrednost v EUR:                 96.820 EUR 
Stanovanje ID 2392‐455‐6 
Naslov: Na Livadi 6, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 58                                                          Vrednost v EUR:               109.200 EUR 
Stanovanje ID 2392‐959‐2 
Naslov: Ob Hublju 2, 5270 Ajdovščina  
 
 
 
Stanovanje 59                                                          Vrednost v EUR:               103.460 EUR 
Stanovanje ID 2392‐959‐9 
Naslov: Ob Hublju 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 60                                                          Vrednost v EUR:                 44.830 EUR 
Stanovanje ID 2392‐962‐4 
Naslov: Ob Hublju 5, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 61                                                          Vrednost v EUR:               101.300 EUR 
Stanovanje ID 2392‐965‐7 
Naslov: Ob Hublju 7, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 62                                                          Vrednost v EUR:                 46.280 EUR 
Stanovanje ID 2392‐660‐2 
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 63                                                          Vrednost v EUR:                 46.020 EUR 
Stanovanje ID 2392‐660‐3 
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 64                                                          Vrednost v EUR:                 49.600 EUR 
Stanovanje ID 2392‐660‐5 
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina  
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Stanovanje 65                                                          Vrednost v EUR:                 65.650 EUR 
Stanovanje ID 2392‐660‐6 
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 66                                                          Vrednost v EUR:                 49.590 EUR 
Stanovanje ID 2392‐660‐8 
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 67                                                          Vrednost v EUR:                 93.700 EUR 
Stanovanje ID 2392‐660‐10 
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 68                                                          Vrednost v EUR:                 86.660 EUR 
Stanovanje ID 2392‐661‐3 
Naslov: Tovarniška cesta 3a, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 69                                                          Vrednost v EUR:               120.800 EUR 
Stanovanje ID 2392‐661‐7 
Naslov: Tovarniška cesta 3a, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 70                                                          Vrednost v EUR:               101.660 EUR 
Stanovanje ID 2392‐663‐12 
Naslov: Tovarniška cesta 3c, 5270 Ajdovščina  
 
 
 
Stanovanje 71                                                          Vrednost v EUR:               139.500 EUR 
Stanovanje ID 2392‐663‐12 
Naslov: Tovarniška cesta 3c, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 72                                                          Vrednost v EUR:                 65.150 EUR 
Stanovanje ID 2392‐669‐2 
Naslov: Tovarniška cesta 4, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 73                                                          Vrednost v EUR:                 65.530 EUR 
Stanovanje ID 2392‐669‐3 
Naslov: Tovarniška cesta 4, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 74                                                          Vrednost v EUR:                 47.800 EUR 
Stanovanje ID 2392‐669‐6 
Naslov: Tovarniška cesta 4, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 75                                                          Vrednost v EUR:                 47.300 EUR 
Stanovanje ID 2392‐676‐3 
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina  
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Stanovanje 76                                                          Vrednost v EUR:                 63.490 EUR 
Stanovanje ID 2392‐676‐4 
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 77                                                          Vrednost v EUR:                 47.550 EUR 
Stanovanje ID 2392‐676‐5 
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 78                                                          Vrednost v EUR:                 46.790 EUR 
Stanovanje ID 2392‐676‐8 
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 79                                                          Vrednost v EUR:                 47.550 EUR 
Stanovanje ID 2392‐676‐9 
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 80                                                          Vrednost v EUR:                 47.420 EUR 
Stanovanje ID 2392‐676‐11 
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 81                                                          Vrednost v EUR:                 45.000 EUR 
Stanovanje ID 2392‐678‐3 
Naslov: Tovarniška cesta 12, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 82                                                          Vrednost v EUR:                 47.680 EUR 
Stanovanje ID 2392‐678‐7 
Naslov: Tovarniška cesta 12, 5270 Ajdovščina  
 
 
 
Stanovanje 83                                                          Vrednost v EUR:               112.560 EUR 
Stanovanje ID 2392‐678‐9 
Naslov: Tovarniška cesta 12, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 84                                                          Vrednost v EUR:                 48.190 EUR 
Stanovanje ID 2392‐678‐11 
Naslov: Tovarniška cesta 12, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 85                                                          Vrednost v EUR:               110.050 EUR 
Stanovanje ID 2392‐1621‐3 
Naslov: Vilharjeva ulica 25c, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 86                                                          Vrednost v EUR:                 73.430 EUR 
Stanovanje ID 2392‐729‐1 
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina  
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Stanovanje 87                                                          Vrednost v EUR:                 90.530 EUR 
Stanovanje ID 2392‐729‐2 
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 88                                                          Vrednost v EUR:               110.050 EUR 
Stanovanje ID 2392‐729‐3 
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 89                                                          Vrednost v EUR:               136.200 EUR 
Stanovanje ID 2392‐729‐4 
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 90                                                          Vrednost v EUR:               110.050 EUR 
Stanovanje ID 2392‐729‐5 
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 91                                                          Vrednost v EUR:               109.650 EUR 
Stanovanje ID 2392‐729‐7 
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 92                                                          Vrednost v EUR:                 93.950 EUR 
Stanovanje ID 2392‐732‐101 
Naslov: Vilharjeva ulica 26b, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 93                                                          Vrednost v EUR:               108.240 EUR 
Stanovanje ID 2392‐732‐106 
Naslov: Vilharjeva ulica 26b, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 94                                                          Vrednost v EUR:                 76.250 EUR 
Stanovanje ID 2392‐732‐201 
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina  
 
 
 
Stanovanje 95                                                          Vrednost v EUR:               138.210 EUR 
Stanovanje ID 2392‐732‐203 
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 96                                                          Vrednost v EUR:               111.860 EUR 
Stanovanje ID 2392‐732‐204 
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 97                                                          Vrednost v EUR:               137.410 EUR 
Stanovanje ID 2392‐732‐205 
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina  
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Stanovanje 98                                                          Vrednost v EUR:               112.660 EUR 
Stanovanje ID 2392‐732‐206 
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 99                                                          Vrednost v EUR:                 97.950 EUR 
Stanovanje ID 2392‐808‐1 
Naslov: Župančičeva ulica 3a, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 100                                                        Vrednost v EUR:                 97.780 EUR 
Stanovanje ID 2392‐808‐4 
Naslov: Župančičeva ulica 3a, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 101                                                        Vrednost v EUR:                 97.780 EUR 
Stanovanje ID 2392‐808‐6 
Naslov: Župančičeva ulica 3a, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 102                                                        Vrednost v EUR:                 97.780 EUR 
Stanovanje ID 2392‐808‐14 
Naslov: Župančičeva ulica 3b, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 103                                                        Vrednost v EUR:                 61.680 EUR 
Stanovanje ID 2392‐307‐5 
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 104                                                        Vrednost v EUR:                 97.950 EUR 
Stanovanje ID 2392‐307‐6 
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 105                                                        Vrednost v EUR:                 81.600 EUR 
Stanovanje ID 2392‐307‐8 
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 106                                                        Vrednost v EUR:                 89.360 EUR 
Stanovanje ID 2392‐307‐9 
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina  
 
 
 
Stanovanje 107                                                        Vrednost v EUR:                 86.130 EUR 
Stanovanje ID 2392‐307‐11 
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina  
 
Stanovanje 108                                                        Vrednost v EUR:                 97.700 EUR 
Stanovanje 1 v stavbi Batuje 5, stavba ni etažirana 
Naslov: Batuje 5, 5262 Črniče 
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Stanovanje 109                                                        Vrednost v EUR:                 97.700 EUR 
Stanovanje 3 v stavbi Batuje 5, stavba ni etažirana 
Naslov: Batuje 5, 5262 Črniče 
 
Stanovanje 110                                                        Vrednost v EUR:               111.150 EUR 
Stanovanje 1 v stavbi Selo 39, stavba ni etažirana 
Naslov: Selo 39, 5262 Črniče 
 
Stanovanje 111                                                        Vrednost v EUR:                 62.500 EUR 
Stanovanje ID 2381‐161‐1 
Naslov: Lokavec 74, 5270 Ajdovščina 
 
Stanovanje 112                                                        Vrednost v EUR:                 62.360 EUR 
Stanovanje ID 2381‐161‐2 
Naslov: Lokavec 74, 5270 Ajdovščina 
 
Stanovanje 113                                                        Vrednost v EUR:                 62.360 EUR 
Stanovanje ID 2381‐161‐4 
Naslov: Lokavec 74, 5270 Ajdovščina 
 
Stanovanje 114                                                        Vrednost v EUR:               116.590 EUR 
Stanovanje 1 v stavbi Dobravlje 2, stavba ni etažirana 
Naslov: Dobravlje 2, 5263 Dobravlje 
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BOROVNICA

28. Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah 
Ureditvenega načrta za Lesnoindustrijski 
kombinat Liko v Borovnici

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), v povezavi z 61. členom Zakona o prostor-
skem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 
14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 15. člena 
Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občin-
ski svet Občine Borovnica na 17. redni seji dne 22. decembra 
2021 sprejel

O D L O K
o tretjih spremembah in dopolnitvah 

Ureditvenega načrta za Lesnoindustrijski 
kombinat Liko v Borovnici

1. člen
(1) V Odloku o ureditvenem načrtu za Lesnoindustrijski 

kombinat Liko v Borovnici (Uradni list SRS, št. 13/89 ter Uradni 
list RS, št. 51/05 in 61/18) se spremeni naslov tako, da se glasi: 
»Odlok o ureditvenem načrtu območja Struge v Borovnici«.

(2) S tem odlokom se ob upoštevanju Občinskega pro-
storskega načrta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14, 
24/15 in 100/20) (v nadaljnjem besedilu: OPN) sprejmejo tretje 
spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta območja Struge 
v Borovnici (v nadaljnjem besedilu: SDUN), ki jih je izdelalo 
podjetje BD projektiranje d.o.o., decembra 2021, pod št. OPPN 
11/18.

(3) SDUN se nanašajo tako na tekstualni kot na grafični 
del Ureditvenega načrta območja Struge v Borovnici (Uradni 
list SRS, št. 13/89 ter Uradni list RS, št. 51/05 in 61/18) (v 
nadaljnjem besedilu: UN), pri čemer grafični del UN preneha 
veljati v celoti. Spremembe tekstualnega dela UN obsegajo 
spremembe odloka o UN.

2. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(1) Besedilni in grafični del SDUN sta izdelana v digitalni 

in analogni obliki. Grafični del SDUN vsebuje naslednje karte:
1. Izsek iz veljavnega OPN
2. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
3. Prikaz varstvenih območij
4. Prikaz območja urejanja  

na geodetskem načrtu M 1:500
5. Prikaz ureditvenih enot M 1:1000
6. Prikaz ureditvene situacije M 1:500
6.a Prikaz protipoplavnih ureditev M 1:500
7. Prikaz prereza A-A M 1:250
8. Prikaz gradbenih parcel M 1:1000
9. Prikaz cestnega omrežja M 1:500
10. 1 Vzdolžni profil ceste »A« M 1:1000/100
10. 2 Vzdolžni profil ceste »B« M 1:1000/100
11. Zbirna situacija komunalne  

infrastrukture M 1:500
(2) Priloge SDUN so:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostor-

skega akta
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Odločba o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov 

na okolje

(3) Priloge SDUN so sestavine vezane mape SDUN, 
razen dela strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega odstavka, 
ki so shranjene v posebnih mapah in se hranijo na sedežu 
Občine Borovnica.«.

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

»3. člen
(območje urejanja)

(1) Območje urejanja teh SDUN meri 5,4 ha in leži v 
celoti znotraj k.o. Borovnica. V območje urejanja so zaje-
te naslednje parcele oziroma njihovi deli: 3586/25, 3586/26, 
3643/1, 3643/2, 3586/27, 3586/30, 3586/31, 3586/24, 3586/23, 
3586/22, 3586/28, 3586/29, 3586/41, 3586/39, 3586/40, 
3586/46, 3586/45, 3586/52, 3586/53, 3586/34, 3586/48, 
3586/49, 3586/44, 3586/47, 3586/43, 3586/51, 3586/74, 
3586/67, 3586/66, 3586/65, 3586/68, 3586/69, 3586/70, 
3586/71, 3586/63, 3586/62, 3586/80, 3586/81, 3586/82, 
3586/83, 3586/84, 3644/2, 3586/58, 3586/72, 3586/50, 
3586/73, 3586/32, 3586/57, 3586/56, 3586/55, 3586/75, 429/4, 
428/10, 428/11, 428/8, 3586/37, 3586/36, 3586/35, 302/5, 
302/4, 3586/33, 328/9, 314/8, 328/10, 328/11, 329/4 in 314/7.

(2) Zaradi nove parcelacije in ureditve cestnega omrežja 
je območje urejanja v SDUN glede na območje urejanja iz OPN 
korigirano.«.

4. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

(1) S SDUN se načrtuje ureditev:
– območja proizvodnih in servisnih dejavnosti, z vsemi 

potrebnimi objekti in ureditvami, ob upoštevanju lege v središču 
naselja Borovnica,

– parkirnih in servisnih površin, ki pripadajo osnovni šoli,
– javnih in zasebnih zelenic, vključno z manjšo parkovno 

površino,
– območja javnih cest, ob upoštevanju mešanega pro-

meta,
– notranjih prometnih poti in manipulativnih površin v 

proizvodno-servisnem predelu,
– preostale opreme območja z gospodarsko javno infra-

strukturo.
(2) Območje urejanja se po namenu in načinu urejanja 

deli na naslednje ureditvene enote (UE):
– območje proizvodnih in servisnih dejavnosti: UE PS1, 

UE PS2 in UE PS3,
– območje, ki pripada osnovni šoli: UE OŠ1 in OŠ2,
– javni park in zelenice: UE Z1, Z2 in Z3,
– javne ceste: UE C1, C2 in C3.«.

5. člen
Peti člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji de-
javnosti in OPN so v UE PS1 in PS2 dopustne naslednje 
dejavnosti:

– C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI: 16 Obdelava in pre-
delava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, 
razen pohištva; 17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in karto-
na; 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 
22.2 Proizvodnja plastičnih izdelkov; 25 Proizvodnja kovinskih 
izdelkov, razen strojev in naprav (vse razen: 25.4 Proizvodnja 
orožja in streliva); 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih 
in optičnih izdelkov; 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav; 
29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila; 31 Proi-
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zvodnja pohištva; 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavno-
sti; 33 Popravila in montaža strojev in naprav;

– D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO: 35.119 Druga proizvodnja električne energije; 
35.12 Prenos električne energije; 35.13 Distribucija električne 
energije; 35.3 Oskrba s paro in vročo vodo;

– F GRADBENIŠTVO;
– G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MO-

TORNIH VOZIL: 45.3 Trgovina z rezervnimi deli in opremo za 
motorna vozila; 45.4 Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo;

– H PROMET IN SKLADIŠČENJE: 49.4 Cestni tovorni 
promet in selitvena dejavnost; 53 Poštna in kurirska dejavnost;

– J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNO-
STI: 58 Založništvo; 62 Računalniško programiranje, svetova-
nje in druge s tem povezane dejavnosti;

– M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DE-
JAVNOSTI: 70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslov-
no svetovanje; 72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 
področju naravoslovja in tehnologije; 74.1 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74.2 Fotografska dejavnost;

– N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNO-
STI: 77 Dajanje v najem in zakup; 80 Varovanje in poizvedoval-
ne dejavnosti; 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice;

– R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 
DEJAVNOSTI: 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas;

– S DRUGE DEJAVNOSTI: 95 Popravila računalnikov in 
izdelkov za široko rabo.

(2) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejav-
nosti in OPN so v UE PS3 dopustne naslednje dejavnosti:

– C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI: 16 Obdelava in pre-
delava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, 
razen pohištva; 17.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in karto-
na; 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 
25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov; 26 Proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov; 31 Proizvodnja 
pohištva; 33.11 Popravila kovinskih izdelkov;

– H PROMET IN SKLADIŠČENJE: 49.42 Selitvena dejav-
nost, 52.1 Skladiščenje;

– J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNO-
STI – vse razen: 61 Telekomunikacijske dejavnosti;

– M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DE-
JAVNOSTI: 70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in po-
slovno svetovanje; 72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost 
na področju naravoslovja in tehnologije; 73 Oglaševanje in 
raziskovanje trga; 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti;

– N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNO-
STI: 77.39 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 
sredstev v najem in zakup; 80 Varovanje in poizvedovalne 
dejavnosti; 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice; 82.3 Organi-
ziranje razstav, sejmov, srečanj;

– R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 
DEJAVNOSTI: 91.02 Dejavnost muzejev, 93.13 Obratovanje 
fitnes objektov;

– S DRUGE DEJAVNOSTI: 95 Popravila računalnikov in 
izdelkov za široko rabo.

(3) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejav-
nosti in OPN so v UE OŠ1 dopustne naslednje dejavnosti:

– H PROMET IN SKLADIŠČENJE: 49.3 Drug kopenski 
potniški promet;

– P IZOBRAŽEVANJE: 85.2 Osnovnošolsko izobraževa-
nje; 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.

(4) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejav-
nosti in OPN so v UE OŠ2 dopustne naslednje dejavnosti:

– OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM 
IN PARO: 35.119 Druga proizvodnja električne energije; 
35.3 Oskrba s paro in vročo vodo;

– H PROMET IN SKLADIŠČENJE: 52.1 Skladiščenje;
– M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DE-

JAVNOSTI: 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost;
– N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNO-

STI: 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice;

– P IZOBRAŽEVANJE: 85.2 Osnovnošolsko izobraževa-
nje; 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;

(5) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji de-
javnosti in OPN so v UE Z1, Z2 in Z3 dopustne naslednje 
dejavnosti:

– R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE 
DEJAVNOSTI: 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za pro-
sti čas.

(6) Na podlagi predpisov o standardni klasifikaciji dejav-
nosti in OPN so v UE C1, C2 in C3 ter smiselno na celotnem 
območju urejanja SDUN dopustne naslednje dejavnosti:

– D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN 
PARO: 35.12 Prenos električne energije; 35.13 Distribucija ele-
ktrične energije; 35.22 Distribucija plinastih goriv po plinovodni 
mreži; 35.3 Oskrba s paro in vročo vodo;

– E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA: 36 Zbiranje, prečiščevanje 
in distribucija vode; 37 Ravnanje z odplakami, 38.11 Zbiranje 
in odvoz nenevarnih odpadkov;

– H PROMET IN SKLADIŠČENJE: 49.3 Drug kopenski 
potniški promet; 49.41 Cestni tovorni promet; 49.5 Cevovodni 
transport;

– J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNO-
STI: 61.1 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih in 61.2 Brez-
žične telekomunikacijske dejavnosti.

(7) Dejavnost iz kategorije E 38.11 Zbiranje in odvoz 
nenevarnih odpadkov, navedena v prejšnjem odstavku, se do-
pušča za namen zbiranja in odvažanja odpadkov, ki nastajajo 
pri izvajanju dejavnosti v območju urejanja tega prostorskega 
akta.«.

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

»6. člen
(vrste del in gradenj)

Dopustne so novogradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje 
objektov, vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev in spre-
memba namembnosti, dela v zvezi z urejanjem javnih in drugih 
zunanjih površin in dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodet-
sko dejavnost.«.

7. člen
Za šestim členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:

»6.a člen
(vrste dopustnih objektov in posegov)

(1) Na podlagi prepisov o razvrščanju objektov je v UE 
PS1, PS2 in PS3 dopustna izvedba naslednjih objektov in 
posegov:

– 12 Nestanovanjske stavbe: 12203 Druge poslovne stav-
be; 12301 Trgovske stavbe; 12304 Stavbe za storitvene de-
javnosti; 1242 Garažne stavbe; 125 Industrijske in skladiščne 
stavbe (razen stavb za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih 
snovi ter nevarnih odpadkov; rezervoarji in cisterne za vodo in 
druge tekočine ter rezervoarji za nafto in plin so dopustni samo 
kot enostavni in nezahtevni objekti); 1262 Muzeji, arhivi in 
knjižnice, 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-
valno delo: stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, znanstve-
noraziskovalni laboratorij; 1265 Stavbe za šport; 1274 Druge 
stavbe, ki niso uvrščene drugje: zaklonišča, nadstrešnice;

– 21 Objekti prometne infrastrukture: 21121 Lokalne ceste 
in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: interne 
ceste, prometne površine zunaj vozišča, počivališča, parkirišča, 
trgi, avtobusna postajališča, obračališča, površine za pešce in 
kolesarje v cestišču, prometna signalizacija in prometna opre-
ma; 21122 Samostojna parkirišča;

– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-
ski vodi: 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroe-
nergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja;



Uradni list Republike Slovenije Št. 3 / 7. 1. 2022 / Stran 59 

– 23 Industrijski gradbeni kompleksi: 23020 Elektrarne in 
drugi energetski objekti: sončne elektrarne in toplarne s sopro-
izvodnjo električne energije;

– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 24205 Drugi grad-
beni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: ograje, oporni 
zidovi;

– 31 Trajno reliefno preoblikovanje terena;
– 32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin;
– 33 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni drugje: 

33140 Merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, narav-
nih virov in stanja okolja.

(2) Na podlagi prepisov o razvrščanju objektov je v UE 
OŠ1 dopustna izvedba naslednjih objektov in posegov:

– 21 Objekti prometne infrastrukture: 21121 Lokalne ce-
ste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste; 
21122 Samostojna parkirišča;

– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-
ski vodi: 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroe-
nergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja;

– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 24122 Drugi grad-
beni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: javni 
vrtovi in parki; 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje: ograje, oporni zidovi;

– 31 Trajno reliefno preoblikovanje terena;
– 32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
(3) Na podlagi prepisov o razvrščanju objektov je v UE 

OŠ2 dopustna izvedba naslednjih objektov in posegov:
– 12 Nestanovanjske stavbe: 122 Poslovne in upravne 

stavbe; 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti; 12420 Garažne 
stavbe; 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (razen 
stavb za skladiščenje radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevar-
nih odpadkov; rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine 
ter rezervoarji za nafto in plin so dopustni samo kot enostavni 
in nezahtevni objekti); 1263 Stavbe za izobraževanje in znan-
stvenoraziskovalno delo; 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene 
drugje: zaklonišča, nadstrešnice;

– 21 Objekti prometne infrastrukture: 21122 Samostojna 
parkirišča;

– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-
ski vodi: 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroe-
nergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja;

– 23 Industrijski gradbeni kompleksi: 23020 Elektrarne in 
drugi energetski objekti: sončne elektrarne in toplarne s sopro-
izvodnjo električne energije;

– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 24122 Drugi grad-
beni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: javni 
vrtovi in parki; 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje: ograje, oporni zidovi;

– 31 Trajno reliefno preoblikovanje terena;
– 32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
(4) Na podlagi prepisov o razvrščanju objektov je v UE 

Z1, Z2 in Z3 dopustna izvedba naslednjih objektov in posegov:
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-

ski vodi: 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroe-
nergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja;

– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 24122 Drugi grad-
beni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: javni 
vrtovi in parki; 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje: ograje, oporni zidovi;

– 31 Trajno reliefno preoblikovanje terena;
– 32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.
(5) Na podlagi prepisov o razvrščanju objektov je v UE C1 

in C2 dopustna izvedba naslednjih objektov in posegov:
– 21 Objekti prometne infrastrukture: 21121 Lokalne ce-

ste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste; 
21122 Samostojna parkirišča;

– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-
ski vodi: 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroe-
nergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.

– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 24122 Drugi grad-
beni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: javni 

vrtovi in parki; 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje: ograje, oporni zidovi;

– 31 Trajno reliefno preoblikovanje terena;
– 32 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin.«.

8. člen
Sedmi člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja – splošno)

(1) Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, po-
trebne za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako 
da njegove emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih 
vrednosti. Povzročitelj obremenitve mora pri svojem ravna-
nju upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje 
in zmanjševanje obremenjevanja okolja. Morebitne emisije v 
okolje je potrebno sanirati na samem izvoru.

(2) Tekom gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne 
varnostne ukrepe in organizirati gradbišče tako, da bo pre-
prečeno onesnaženje okolja (hrup, prah, druge emisije itd.). 
Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na 
njihovo sestavo, rodovitna zemlja se uporabi pri končni uredi-
tvi območja oziroma posamezne lokacije ali se jo odpelje na 
ustrezno deponijo, prav tako se (na ustrezno deponijo) odpelje 
odvečni gradbeni material ter gradbene odpadke.«.

9. člen
Za sedmim členom se dodajo novi 7.a, 7.b, 7.c, 7.č in 

7.d. člen, ki se glasijo:

»7.a člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Za zmanjšanje hrupa v okolju se med gradnjo upo-
rablja sodobna gradbena mehanizacija, ki je opremljena s 
certifikati o zvočni moči in ne presega s predpisi določenih 
mejnih vrednosti.

(2) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekon-
strukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za poseg 
v prostor ali za spremembo namembnosti ali za pridobitev 
obratovalnega dovoljenja izpolnjevati naslednja pogoja:

– raven hrupa, ki je posledica uporabe ali obratovanja 
vira, ne sme presegati predpisane mejne ravni za vir hrupa,

– zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred hrupom za 
preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledice upora-
be ali obratovanja vira na najmanjšo možno mero.

(3) Ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati med izvajanjem 
SDUN:

– pred začetkom urejanja območja s tem prostorskim 
aktom je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripra-
vljen tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s 
hrupom na dovoljeni ravni;

– pri izvedbi naj se uporabljajo brezhibni in predpisom 
ustrezni delovni stroji in naprave, ki bodo prilagojeni zahtevani 
ravni obremenitve gradbišča kot vira hrupa;

– vsi prostori znotraj območja urejanja, v katerih bodo 
nameščeni hrupnejši agregati in naprave, naj se protihrupno 
izolirajo;

– v obravnavano območje se lahko umeščajo le tiste 
dejavnosti, ki ne povzročajo stalnega impulznega čezmernega 
hrupa;

– pri umeščanju dejavnosti v območje je potrebno de-
javnosti, ki povzročajo večji hrup umestiti tako, da se preveri 
potreba po morebitni izvedbi ukrepov, tako da dopustne ravni 
kazalcev hrupa pri okoliških objektih ne bodo presežene;

– tehnološke konstrukcije in naprave (zunanje enote hla-
dilnih naprav, vse vrste strojnih in tehnoloških naprav ter nape-
ljav ipd.) na stavbah se ne smejo nahajati na fasadah stavb, ki 
so obrnjene proti stanovanjskih objektom.
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7.b člen
(varstvo zraka)

(1) Pri vgradnji oziroma rekonstrukciji naprav mora inve-
stitor izbrati v praksi uspešno preizkušeno in na trgu dosto-
pno tehnologijo, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti 
onesnaženja zraka niso presežene in hkrati omogoča najnižjo 
tehnično dosegljivo emisijo.

(2) Ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati med izvajanjem 
SDUN:

– med izvajanjem gradenj na območju je treba prepre-
čevati prašenje z odkritih delov gradbišča, in sicer z rednim 
vlaženjem odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu 
ter preprečiti nekontroliran raznos gradbenega materiala z 
območja gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da se 
prekriva sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na 
javne prometne površine;

– med izvajanjem gradnje je treba izvajati ukrepe za pre-
prečevanje in zmanjševanje prašnih delcev v zrak, tako da se 
uredi čim krajše poti za prevoze za potrebe gradbišča, izvaja 
sprotno rekultiviranje območij večjih posegov;

– v času gradnje je treba upoštevati predpise o prepreče-
vanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč;

– dostopne ceste na gradbišče je potrebno redno čistiti 
z vlažnimi ali mokrimi postopki ali z učinkovitimi pometalnimi 
stroji z mokrim čiščenjem, ki ne povzročajo prašenja;

– za zunanje prometne površine na območju, vključno z 
zunanjimi parkirišči, je obvezno zagotoviti redno strojno (mo-
kro) čiščenje v primeru dolgotrajnejšega suhega vremena, s 
čimer se bodo zmanjšale emisije prahu (delcev) v okolico;

– vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) mora-
jo biti opremljeni z ustreznimi filtri, tako da parametri na izpustu 
v celoti ustrezajo zahtevam.

7.c člen
(varstvo pred elektromagnetnimi sevanji)

Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za vsak nov ali re-
konstruiran objekt ali napravo, ki je vir elektromagnetnega 
sevanja, mora biti izpolnjen pogoj, da elektromagnetno polje 
kot posledica uporabe ali obratovanja vira ne sme presegati 
mejnih vrednosti količin elektromagnetnega polja v posame-
znih območjih naravnega in življenjskega okolja, določenih z 
veljavnimi predpisi.

7.č člen
(varstvo plodne zemlje)

(1) Objekti, ki bi lahko ogrožali tla, plodno zemljo in narav-
ne dobrine, niso dopustni.

(2) Tla pod delovnimi stroji v času gradnje objektov in 
izvajanja dejavnosti morajo biti ustrezno utrjena in zaščitena, 
tako da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi iz strojev 
direktno v tla. Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in vnetlji-
vimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila) mora 
biti v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se ob morebitnem 
razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži. Ob napove-
danih poplavah (rdeče hidrološko opozorilo ARSO za območje 
Ljubljanice) ali nastopu visokih voda se morajo vse snovi, ki bi 
utegnile ogroziti tla, odstraniti iz poplavnega območja.

7.d člen
(varstvo voda)

(1) Območje urejanja je zajeto v Vodovarstveno območje 
Ljubljana, zanj pa velja III. vodovarstveni režim.

(2) Vse fekalne odpadne vode morajo biti priključene na 
javni kanalizacijski sistem. Padavinske vode se prek lovilcev olj 
odvajajo po meteorni kanalizaciji v potok Borovniščica z ustre-
zno izvedbo iztočnih objektov (protierozijski ukrepi, povratna 
zaklopka na izpustu ipd.). Za potrebe zadrževalnika meteornih 
voda služi meteorni kanal na območju ceste »A«. Ta meteorni 
kanal je potrebno predimenzionirati tako, da sprejme 3,5 m3/s 
poplavnih voda.

(3) Ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati med izvajanjem 
SDUN:

– posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do 
poslabšanja stanja voda, in da ni onemogočeno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda;

– odvajanje padavinskih voda v površinske odvodnike ali 
na ponikanje v tla je dovoljeno, v kolikor so izpolnjeni pogoji 
skladno z zahtevami predpisov;

– padavinske vode z manipulativnih površin, kjer se poja-
vlja manipulacija z naftnimi derivati in drugimi nevarnimi snov-
mi, s katerimi se lahko obremenijo padavinske vode, je treba 
pred izpustom očistiti na lovilcu olj ali drugi tovrstni napravi;

– v bližnji vodotok (Borovniščica) se lahko odvajajo le 
čiste padavinske vode. Odpadne padavinske vode s površin, ki 
so lahko kontaminirane, pa morajo biti pred izpustom speljane 
preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov (peskolovov) in 
lovilnika olj v skladu s standardom SIST EN 858;

– na območju tega prostorskega akta ni dopustno ume-
ščati objektov in dejavnosti za skladiščenje, pretakanje ali 
proizvodnjo nevarnih snovi, ki predstavljajo nevarnost za one-
snaženje vodnega telesa;

– industrijski objekti, pri katerih se pojavljajo snovi, ki 
predstavljajo nevarnost za onesnaženje vode, je dopustno 
umeščati samo v primeru, če je tak poseg sprejemljiv, kar se 
preveri z analizo tveganja za onesnaženje v skladu z določili 
Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja 
(Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16);

– površine ob objektih, na katerih prihaja do manipulacije 
s stroji in vozili, ter se pojavljajo snovi, ki predstavljajo nevar-
nost za potencialno onesnaženje zaradi nezgod (razlitje ali 
razsutje), morajo biti izvedene v vodonepropustni obliki brez 
možnosti neposrednih iztokov v tla ali vode;

– vse zunanje površine, namenjene prevozu, manipulaciji 
ali parkiranju, je treba utrditi tako, da zagotavljajo neprepu-
stnost in so obrobljene z robniki, padavinsko vodo s teh površin 
pa odvajati preko lovilnika olj. Lovilniki olj morajo biti izvedeni 
v skladu s standardom SIST EN 858 in jih je treba v primeru 
poškodb takoj sanirati;

– tla prostorov, kjer se pojavlja ravnanje z nevarnimi snov-
mi, je treba izvesti v nepropustni izvedbi, redno pregledovati in 
v primeru poškodb takoj le-te sanirati. Tovrstni prostori morajo 
biti vodotesni in odporni na lastnosti snovi, ki se skladiščijo.

(4) Med gradnjo je treba preprečiti možnost onesnaženja 
voda in po zaključku gradnje prizadete površine sanirati. V pro-
jektni dokumentaciji je potrebno prikazati deponijo izkopanega 
in drugega materiala. Viškov materiala se ne sme nekontro-
lirano odlagati na teren in z njim zasipavati vodotok. Tla pod 
delovnimi stroji morajo biti ustrezno utrjena in zaščitena, tako 
da ne obstaja možnost izliva nevarnih snovi iz strojev direktno 
v tla (podtalnico). Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in vne-
tljivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila) mora 
biti v pokritih prostorih ter urejeno tako, da se ob morebitnem 
razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži. Ob napove-
danih poplavah (rdeče hidrološko opozorilo ARSO za območje 
Ljubljanice) ali nastopu visokih voda se morajo vse snovi, ki 
bi utegnile ogroziti vode, odstraniti iz poplavnega območja.«.

10. člen
Osmi člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(varstvo kulturne dediščine in zavarovanih območij narave)

(1) Območje urejanja je zajeto v območje Kulturne krajine 
Ljubljansko barje, kakor tudi v Ekološko pomembno območje: 
Območje življenjskega prostora velikih zveri.

(2) Ukrepi za celostno integracijo proizvodno-servisne 
cone v naselje ter zavarovana območja kulturne dediščine in 
narave so opisani drugje v tem odloku.«.

11. člen
Deveti člen se spremeni tako, da se glasi:
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»9. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov mora biti urejeno v 
skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.

(2) Novi objekti v okviru območja urejanja tega prostor-
skega akta morajo biti zgrajeni tako, da upoštevajo obvezne 
protipožarne odmike oziroma morajo imeti zagotovljene druge 
protipožarne ukrepe, če so odmiki manjši (npr. protipožarno 
zasnovane vmesne fasade).

(3) V primeru požara mora biti zagotovljena možnost 
varnega umika ljudi in živali.

(4) Cestni sistem omogoča neposreden dostop do objek-
tov, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za 
razmeščanje opreme za gasilce (glej karto 6. Prikaz ureditvene 
situacije iz grafičnega dela tega odloka, ki prikazuje tudi dosto-
pe za intervencijska vozila).«.

12. člen
Za devetim členom se dodajo novi 9.a, 9.b in 9.c členi, 

ki se glasijo:

»9.a člen
(varstvo pred poplavami)

(1) Območje SDUN spada med ogrožena območja zaradi 
poplav, srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti, ka-
terih vir sta potoka Borovniščica in Malenca. V ta namen je bila 
za potrebe teh SDUN izdelana Hidrološko hidravlične študija 
za območje nekdanje tovarne Liko v Borovnici (Urbikom, hidro-
loško-hidravlične študije, Matej Hozjan s.p., junij 2019 in do-
polnitvi – september 2020 in junij 2021), s katero so predvideni 
varovalni, omilitveni in izravnalni ukrepi, in katere je potrebno 
upoštevati. Predvideni posegi, gradnja proizvodno-servisnih 
stavb in parkirišč na območju Struge z upoštevanjem varoval-
nih, varnostnih in ob izvedbi izravnalnih ukrepov ne bodo imeli 
bistvenega vpliva na tok poplavnih voda. Predvideni posegi ne 
bodo imeli bistvenega vpliva na poplavno nevarnost, na vodni 
režim in na stanje voda. V primeru za zdaj še neznanih morebi-
tnih novih okoliščin je dopustna izvedba tudi drugih protipoplav-
nih ukrepov, ki s temi SDUN niso predvidene, ob istočasnem 
upoštevanju lege v središču naselja in zavarovanih območij.

(2) Varovalni in omilitveni ukrepi:
1. dvig pritličja novo zgrajenih stavb v:
– UE PS1: vzhodni objekt ob Borovniščici na vsaj 

296,75 m n. v., zahodni objekt na vsaj 296,55 m n. v., severni 
objekti na vsaj 296,40 m n. v.,

– UE PS2 na vsaj 297,15 m n. v.,
– UE PS3 na vsaj 296,80 m n. v.,
– UE OŠ1 na vsaj 296,55 m n. v. ter
– UE OŠ2 na vsaj 296,45 m n. v.;
2. osrednja javna cesta po območju urejanja (cesta A) 

predstavlja najnižji del območja s predimenzioniranim meteor-
nim kanalom, ki sprejme še za 3,5 m³/s poplavnih voda;

3. parkirišče v UE OŠ1 naj bo opremljeno z opozorilno 
tablo, da gre za območje, kjer je srednja poplavna nevarnost. 
Ob napovedanih poplavah (rdeče hidrološko opozorilo ARSO 
za območje Ljubljanice) ali nastopu visokih voda se mora vsa 
vozila s parkirišča odstraniti izven poplavnega območja in za-
preti vstop na parkirišče;

4. pasivni tehnični ukrepi, ki veljajo pri rekonstrukciji ob-
stoječih objektov, kot alternativa dvigu pritličja, in za varovanje 
obstoječih objektov:

– na vstopnih inštalacijah v objekte naj bodo protipovra-
tni ventili, vsi preboji skozi temeljno ploščo naj bodo 100 % 
zatesnjeni. Hidroizolacija objekta naj bo vsaj do predpisane 
minimalne kote pritličja iz prve točke tega odstavka izvedena 
brezhibno. Vse zunanje omarice (elektro, telekomunikacijske 
in CATV) naj bodo vgrajene višje od kote pritličja iz prve točke 
tega odstavka,

– vsaj do kote pritličja iz prve točke tega odstavka naj 
se vgrajuje hidrofobne materiale (to so npr. zunanji in notranji 

ometi, fasada, po tleh keramika ali druga podobna talna obloga, 
ki je odporna na vodo ipd.),

– električne in druge inštalacije, ki bi jim lahko voda ško-
dovala, naj se dvigne nad predpisano minimalno koto pritličja 
iz prve točke tega odstavka, hkrati mora biti to vsaj 30 cm nad 
okoliškim terenom,

– vgradi naj se vodoneprepustna okna in vrata v vse od-
prtine, ki so nižje od predpisane minimalne kote pritličja iz prve 
točke tega odstavka, ali pa se dobavi protipoplavne panele v 
višini 50 cm za namestitev v odprtine vrat in oken pri tleh ter 
izvede predpripravo za njihovo namestitev,

– smiselna je izvedba enega ali več črpalnih jaškov v 
pritličju za namestitev ustrezne potopne črpalke;

5. začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v 
času gradnje treba urediti tako, da jih ne ogroža erozija in da ni 
oviran odtok zalednih voda. Začasne deponije naj se nahajajo 
izven poplavnega območja. Po končani gradnji je potrebno 
odstraniti začasno postavljene objekte in vse ostanke začasnih 
deponij. Na poškodovanih travnatih površinah je potrebno po 
zaključku zemeljskih del v čim krajšem času vzpostaviti dobro 
razraščeno travno rušo, da bodo te površine odporne na more-
bitno površinsko erozijo. Vsa začasna skladišča in pretakališča 
goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena 
pred možnostjo izliva v okolje. Delavci na gradbišču morajo biti 
usposobljeni za takojšnje ukrepanje v primeru nezgod, ki bi na-
stale zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in 
drugih nevarnih snovi. Gradnja mora biti organizirana na način, 
da ne zadržuje voda ob večjih nalivih v času gradnje. Gradbene 
stroje je potrebno umakniti iz poplavnega območja v kolikor je 
za porečje Ljubljanice s strani ARSO razglašeno rdeče hidro-
loško opozorilo, ki pomeni obsežne, silovite poplave. Izvajalec 
naj spremlja vremensko napoved in hidrološka opozorila;

(3) Pri novozgrajenih stavbah je potrebno izvesti izravnal-
ni ukrep za izravnavo dviga pritličja in omogočanja ohranitve 
razlivanja poplavnih voda. Izračun nadomestnega volumna 
je izdelan glede na maksimalno zazidano zemljišče in znaša 
skupno 161 m³. V kolikor bo dejanski objekt manjši se ustrezno 
zmanjša tudi izravnalni volumen. Izravnalni ukrep se izvede na 
naslednjih površinah:

1. v UE PS1 znaša volumen izravnalnega ukrepa 93 m³. 
Izravnalni ukrep se izvede na zelenici vzdolž severnega in 
zahodnega roba UE PS1, v velikosti minimalno 460 m² in pov-
prečno poglobitvijo 0,20 m;

2. v UE OŠ2 znaša volumen izravnalnega ukrepa 47 m³. 
Izravnalni ukrep se izvede na zelenici ob robovih UE OŠ2, v 
velikosti 470 m² in povprečno poglobitvijo 0,10 m;

3. v UE OŠ1 znaša volumen izravnalnega ukrepa 21 m³. 
Izravnalni ukrep se izvede na zelenici ob parkirišču, v velikosti 
420 m² in povprečno poglobitvijo 0,05 m;

4. v točkah od 1 do 3 je določena minimalna površina ze-
lenice. V kolikor se pri izdelavi projektne dokumentacije površi-
na zelenice poveča, se lahko ustrezno prilagodi tudi povprečna 
poglobitev terena tako, da predpisani volumen izravnalnega 
ukrepa ostaja enak, kot je za vsako ureditveno enoto iz prvih 
treh točk tega odstavka navedeno;

5. območje UE PS3 se v pretežnem delu nahaja izven 
območja Q100. Potrebna nadomestitev volumna je manjša od 
5 m³. V kolikor se bodo novi objekti izvajali na območju poplav 
Q100, se nadomesti 5 m³;

6. na območjih obstoječih objektov se izvedejo varovalni 
ukrepi, navedeni pod točko 4 drugega odstavka tega člena. Na 
teh območjih izravnalni ukrepi niso potrebni, saj gre za varo-
vanje obstoječih objektov in se razlivnih površin za poplavne 
vode ne zmanjšuje.

(4) Dodatni ukrepi za varstvo pred poplavami:
1. pri umeščanju objektov in dejavnosti v območje ureja-

nja tega prostorskega akta je potrebno predhodno preveriti, ali 
je to skladno z ukrepi, ki izhajajo iz Uredbe o pogojih in omeji-
tvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08);
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2. gradnja objektov s klasifikacijo »12420 Garažne stav-
be« in »12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene 
drugje« skladno z ukrepi, ki izhajajo iz Uredbe o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije 
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) v razredu 
srednje nevarnosti (Ps) ni dopustna;

3. gradnja objektov s klasifikacijo »1252-Rezervoarji, silo-
si in skladišča« na območju razreda srednje nevarnosti (Ps) ni 
dopustna. Pod pogojem, da se ne poslabšuje poplavnih razmer 
in ne spreminja razmer v okolici, se lahko umestijo rezervoarji 
za zemeljski plin ter silosi in skladišča nenevarnih snovi in to le 
na območju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti, 
kadar je mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in 
v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja zagotoviti, 
da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven.

9.b člen
(varstvo pred potresom)

Pri načrtovanju dozidave in gradnje novih objektov je 
potrebno upoštevati projektni pospešek tal g=0,225.

9.c člen
(obramba)

(1) Pri pripravi projektnih dokumentacij je glede obrambe 
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in podzakonske akte.

(2) V primeru vojne nevarnosti se je potrebno ravnati v 
skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi oziroma 
programi.«.

13. člen
Deseti, enajsti in dvanajsti člen se črtajo.

14. člen
Trinajsti člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
(lega objektov na zemljišču)

(1) Objekti se gradijo na gradbeni parceli, ki obsega ze-
mljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih 
delov, na katerem stojijo oziroma na katerem so predvideni 
objekti ali površine, ki služijo načrtovanemu objektu (v nadalje-
vanju: gradbena parcela).

(2) Nove stavbe ali prizidki obstoječih stavb ter nadstre-
šnice se gradijo znotraj gradbene meje, ki označuje črto, katere 
načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo 
ali so od nje odmaknjeni v notranjost območja označenega s to 
mejo. Stavbe se gradijo pravokotno oziroma vzporedno z grad-
beno mrežo ter skladno z grafičnim delom SDUN. Gradbena 
meja in gradbena mreža sta prikazani v grafičnem delu SDUN, 
na karti: 6. Prikaz ureditvene situacije. Opredelitev gradbene 
meje za gradnjo stavb v grafičnem delu SDUN ne pomeni, da je 
gradnja stavb v tem območju obvezna – to površino je mogoče 
izkoristiti tudi za druge ureditve, ki so v posamezni ureditveni 
enoti dopustne, kot na primer za parkirišča, zunanje manipula-
tivne površine in zelenice.

(3) V UE PS1 se v delih, kjer to ureditveno enoto od 
okolice ne ločijo stene objektov, zaradi varnosti izvedejo viso-
ke ograje. Izvedba ograj je možna tudi v UE PS3, vendar na 
odmiku vsaj 1 m od roba pločnika. V UE PS2, kjer je večina 
ureditvene enote pozidana z obstoječim velikim objektom in 
odprte površine predstavljajo vmesni prostor med stavbo in 
javno cesto, namenjen parkiranju in manipulaciji, pa ograje niso 
dopustne. Lega bistvenih ograj v PS1 je okvirno označena na 
karti: 6. Prikaz ureditvene situacije. Ograje ne smejo biti posta-
vljene tako, da bi zaradi svojih vplivov lahko ovirale promet po 
javnih cestah.

(4) Na mejo med UE OŠ 2 in zasebno gradbeno parcelo 
na zahodu, ki leži izven območja urejanja tega prostorskega 
akta, je možno postaviti zidano ograjo do višine 1,5 m.«.

15. člen
Štirinajsti člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(velikost in zmogljivost objektov)

(1) Novi in rekonstruirani objekti imajo lahko naslednje 
najvišje dopustne višine, merjeno od tal do najvišje točke 
objekta:

– v UE PS1: do 9 m, razen objekta, ki je na karti »6. Prikaz 
ureditvene situacije« označen s črko: A – le-ta je lahko visok 
do 12,5 m,

– v UE PS2: do 10 m,
– v UE PS3 in OŠ2: do 8 m.
(2) Tlorisne dimenzije stavb so označene z gradbeno 

mejo, pri čemer lahko stavbe zasedejo tudi celotno površino 
znotraj te meje, ni pa nujno. Prostor znotraj gradbene meje, ki 
ne bo pozidan s stavbami, se uporabi za zunanje manipulativne 
površine, parkiranje tovornih vozil in avtomobilov zaposlenih 
ter zelenice.

(3) Celotni delovni proces in skladiščenje se morata za-
gotoviti znotraj stavb oziroma zaprtih prostorov, zato mora biti 
kapaciteta proizvodnje, servisnih in drugih dejavnosti prilago-
jena zmogljivosti teh objektov.

(4) Zaradi poplavne nevarnosti mora biti kota pritličja 
novo zgrajenih stavb v UE PS1 in PS2 na vsaj 296,40 m nm.v., 
v UE PS3 na vsaj 296,80 m nm.v. ter v UE OŠ2 na vsaj 
296,45 m nm.v.

(5) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena viši-
na drugih novih visokih elementov ureditve območja, kot so na 
primer antene in drogovi z reflektorji za osvetlitev manipulativ-
nih površin, silosi, filtri, zračniki ipd., ne sme presegati 15 m. 
Ograje so lahko visoke do 2,5 m.

(6) Obstoječi dimniki se po prenehanju uporabe porušijo.

16. člen
Petnajsti člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Pri oblikovanju vseh objektov in stavb v območju 
urejanja tega prostorskega akta je potrebno upoštevati njihovo 
lego v središču naselja, tik ob objektih osnovne šole in stavbah 
starega zgodovinskega jedra, torej njihov velik pomen pri soo-
blikovanju skladne urbane podobe centra Borovnice. Poslovne 
hale in druge stavbe se glede zunanjega izgleda oblikovno 
poenotijo in barvno uskladijo, ob upoštevanju zgodovinskega 
arhitekturnega značaja bližnjih pomembnih stavb. Pri novo-
gradnji in rekonstrukciji se uporabijo zidane in armiranobeton-
ske konstrukcije, strehe nizkih naklonov ter kvalitetni materiali. 
Fasade se omečejo in pobarvajo v odtenkih sive, oker in bele 
barve na apneni osnovi, z možnimi detajli drugih barv. Kjer je 
le mogoče, se na stavbah izvedejo okna, ki naj s tako nastalimi 
aktivnimi fasadami prispevajo k oživitvi predela. Zasteklitve ne 
smejo imeti svetlečega, odbojnega efekta.

(2) Ograje v UE PS1 in PS3 se oblikujejo urbanemu okolju 
primerno: zidana ograja z dodatkom kovinske na vrhu ali kovin-
ska s pokončnimi prečkami, in ne mrežna.«

17. člen
Šestnajsti člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(ureditev odprtih površin)

(1) Tehnični pogoji za ureditev prometnih površin in javne-
ga cestnega omrežja so opisani v poglavju: »V. POGOJI PRO-
METNEGA IN KOMUNALNEGA UREJANJA«, splošni pogoji 
za ureditev prometnih in manipulativnih površin pa so sledeči:

– v območju cone se izvede zmogljiva osrednja javna 
cesta, z dovolj širokim voziščem, širokim enostranskim ploč-
nikom po celotni dolžini te ceste in ulično razsvetljavo, da bo 
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omogočen varen mešan promet. Ob zaključku razširjenega 
vozišča na JZ cone se izvede obračališče za tovornjake, ob 
njem, v UE PS2, pa prostor za pretovarjanje na viličarje, od 
koder se tovor odpelje do tistih delov velike obstoječe hale v 
UE PS2, ki nimajo dostopa do tovornjakom namenjenega dela 
osrednje javne ceste;

– z načrtovano ureditvijo se promet na cesti vzdolž poto-
ka Borovniščica zmanjšuje na najmanjšo možno mero. Težki 
tovorni promet in motorni promet namenjen v jugovzhodni del 
Borovnice se usmeri na osrednjo javno cesto v coni, dostava do 
poslovnih prostorov, ki se odpirajo proti potoku (vzhodna stran 
hale v UE PS2), pa se izvaja s kombiji oziroma viličarji od obra-
čališča za tovornjake, s pretovarjanjem. Ker zaradi prostorske 
stiske pločnika vzdolž ceste ob Borovniščici ni možno izvesti, 
se za varno hojo pešcev v območju urejanja SDUN hodnik za 
pešce izvede ob osrednji javni cesti v poslovni coni. Priključek 
te ceste na cesto ob Borovniščici se izvede s takšnimi elementi, 
ki ne omogočajo vožnje težkim tovornjakom;

– dostope z vozili do vzhodnega dela obstoječe hale v UE 
PS2 je potrebno urediti tako, da ti pripeljejo direktno v objekt. 
Zaradi pomanjkanja prostora pred vzhodno fasado te hale se 
vsa manipulacija izvaja znotraj objekta (nakladanje in razkla-
danje materiala ipd.);

– okrog velike hale na jugu območja urejanja (UE PS2) 
se uredi asfaltirani in višinsko poenoteni plato, ki naj omogoči 
vožnjo z viličarji in drugimi lažjimi vozili okrog objekta, kakor 
tudi parkiranje za zaposlene in obiskovalce. Ta prostor, ki leži 
med veliko halo v UE PS2 in javnim cestnim prostorom, je vi-
talna sestavina transportnih poti za tovor med obračališčem za 
tovornjake in preostalimi deli te ureditvene enote, obenem pa 
ima v doživljajskem smislu poljavni značaj. Zato ga ni možno 
uporabljati za zasebna industrijska dvorišča oziroma na njem 
postavljati ograj ali kako drugače preprečevati razvoz tovora z 
viličarji in drugimi manjšimi vozili med obračališčem za tovor-
njake in vsemi deli velike hale v UE PS2;

– v severnem delu proizvodno servisne cone (UE PS1), 
kjer je prisotnih več različnih objektov in dejavnosti ter nekaj 
prostora za zapolnitve z objekti, se zagotovi prosta notranja pot 
za tovornjake, ki naj z dvema priključkoma na osrednjo javno 
cesto omogoči krožni promet. Cesta se uredi kot zasebna, z 
več lastninskim deležem, od javne ceste pa se loči z drsnimi 
vrati;

– tudi v UE PS1 in PS3 se manipulativne zunanje povr-
šine asfaltirajo in višinsko poenotijo. Odvodnjavanje zasebnih 
odprtih površin mora biti urejeno tako, da padavinske vode 
ne odtekajo na javno cesto. Ureditev zasebnih parkirišč mora 
biti takšna, da pri njihovi uporabi ne bo oviran promet na javni 
cesti. Uvozi in izvozi z zasebnih površin na javno cesto se v 
nadaljnjih fazah projektiranja načrtujejo tako, da je njihovo 
število čim manjše;

– v veliki obstoječi hali v UE PS2 se zaradi njene velikosti 
zagotovi prosti prehod z vozili znotraj objekta, po njegovi sre-
dini, ki naj služi tudi kot intervencijska pot;

– vse parkiranje za potrebe proizvodno servisnih dejavno-
sti se uredi znotraj gradbenih parcel teh dejavnosti;

– v UE OŠ1 se uredi postajališče šolskega avtobusa in 
parkirišče za zaposleno osebje osnovne šole in vrtca. Parki-
ranje za potrebe osnovne šole in vrtca se lahko uredi tudi v 
UE OŠ2.

(2) UE Z1 in Z2 se namenita ureditvi dveh manjših javnih 
parkov s klopmi, cvetličnjaki, avtohtonim visokoraslim listnatim 
drevjem, travnatimi površinami in grmovjem domačih sort. UE 
Z3 obsega zeleni pas z drevjem ne meji med proizvodno-ser-
visnim predelom in osnovno šolo.

(3) Na stiku poslovnega dela s šolskim območjem in 
pokopališčem se izvede ozelenitev z avtohtonim visokoraslim 
listnatim drevjem.

(4) Vse površine, ki niso namenjene gradnji objektov in 
prometnim ali manipulativnim površinam, se ozelenijo s travo 
in visokoraslim listnatim drevjem. V UE PS1 in OŠ2 se zelenici 
izvedeta poglobljeno glede na okoliški teren, kot zadrževalnik 

voda ob morebitnih poplavah, kot je opisano v 9.a členu (var-
stvo pred poplavami).

18. člen
Sedemnajsti člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(parcelacija in gradbene parcele)

(1) V grafičnem delu tega prostorskega akta so določene 
gradbene parcele. Zemljiške parcele se v območju, ki se ureja 
s tem prostorskim aktom, lahko delijo ali združujejo le skladno 
s karto št. »8. Prikaz gradbenih parcel«.

(2) Zemljiške parcele se lahko delijo ali združujejo le 
skladno z opredeljenimi gradbenimi parcelami. Odstopanja od 
pogojev za določitev gradbenih parcel so dopustna, kadar so 
posledica prilagajanja pozicijski natančnosti geodetskih postop-
kov ter kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem prostorskim 
aktom, pride do spremenjenih funkcionalnih, oblikovalskih ali 
tehničnih rešitev in s tem do spremenjene oblike in lege objek-
tov ali cestnih površin.

(3) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice 
v javno korist so dopustne delitve in drugi geodetski postopki 
vseh zemljiških parcel, ki so potrebne za gradnjo javnih cest 
in drugih objektov, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih 
služb.«.

19. člen
Osemnajsti in devetnajsti člen se črtata.

20. člen
Dvajseti člen se spremeni tako, da se glasi:

»20. člen
(cestno omrežje)

(1) Pri projektiranju in izvedbi cestnega omrežje se upo-
števajo predpisi, ki urejajo predmetno področje.

(2) Koncept prometne ureditve temelji na izboljšavi obsto-
ječih notranjih cest in logističnih poti ter ureditvi novih notranjih 
cest, kar je razvidno iz grafičnega dela SDUN, na prikazih 
cestnega omrežja. Cestno omrežje sestavljajo:

– Cesta »A«: na odseku od priključka na lokalno cesto 
LC 016101 do novega priključka na cesto LK 016221. Cesta 
predstavlja osrednjo javno cestno povezavo. Uredi se novi pri-
ključek na cesto LK 016221. Ob zaključku razširjenega vozišča 
na JZ cone se izvede obračališče za tovornjake – prepovedan 
je izvoz težkih tovornih vozil na lokalno cesto LK 016221. Cesta 
se izvede v asfaltu. Za potrebe peš prometa se vzdolž ceste iz-
vede hodnik za pešce. Ob cesti »A« se hodnik za pešce izvede 
kot nivojsko ločena površina. Skupna dolžina ceste je 495 m;

– Cesta »B«: notranja cestna povezava, ki se z dvema 
priključkoma priključuje na osrednjo javno cesto (cesto »A«). 
Dolžina ceste je 226 m.

– Cesta »C«: predstavlja povezavo med obstoječo javno 
potjo JP 516171 in osrednjo javno cestno povezavo (cesto 
»A«);

– Cesti »D« in »E«: predstavljata dostop do območja šol-
skega parkirišča in postajališča šolskega avtobusa;

– Cesta »F«: notranja cestna povezava (zasebna cesta), 
ki omogoča prosti prehod vozil znotraj območja in služi tudi za 
potrebe intervencije;

– Cesta »G«: je obstoječa cesta LK 016221, ki se ohranja 
in se ne spreminja. Na južnem delu območja se nanjo priklju-
čuje cesta »A«.

(3) Tipski prečni profil ceste »A« na odseku od km 0.000 
do km 0.090 znaša:

– vozni pas 2 x 3,25 = 6,50 m
– hodnik za pešce 2 x 1,50 = 3,00 m
– bankina 2 x 0,50 = 1,00 m
– skupaj  = 10,50 m
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(4) Tipski prečni profil ceste »A« na odseku od km 0.090 
do km 0.330 znaša:

– vozni pas 2 x 3,25 = 6,50 m
– hodnik za pešce 1 x 1,50 = 1,50 m
– bankina 2 x 0,50 = 1,00 m
– skupaj  = 9,00 m
(5) Tipski prečni profil ceste »A« na odseku od km 0.330 

do km 0.495 znaša:
– vozni pas 1 x 4,00 m = 4,00 m
– hodnik za pešce 1 x 1,5 m = 1,5 m
– bankina 1 x 0,50 m = 0,5 m
– skupaj  = 6,00 m
(6) Tipski prečni profil ceste »B« znaša:
– vozni pas 1 x 4,00 = 4,00 m
– hodnik za pešce 1 x 1,50 = 1,50 m
– bankina 2 x 0,50 = 1,00 m
– skupaj  = 8,00 m
(7) Tipski prečni profil ceste »C« znaša:
– vozni pas 2 x 2,75 = 5.50 m
– bankina 2 x 0,50 = 1,00 m
– skupaj  = 6,50 m
(8) Tipski prečni profil ceste »D« in »E« znaša:
– vozni pas 2 x 3,00 = 6.00 m
– skupaj  = 6,00 m
(9) Tipski prečni profil ceste »F« znaša:
– vozni pas 1 x 3,50 = 3.50 m
– skupaj  = 3,50 m
(10) Končno debelino posameznega sloja cestišča se 

določi v projektni dokumentaciji glede na predvideno prome-
tno obremenitev, ugo tovljeno nosilnost osnovne posteljice in 
geoloških raziskav.«.

21. člen
Za dvajsetim členom se dodajo novi 20.a, 20.b in 20.c čle-

ni, ki se glasijo:

»20.a člen
(mirujoči promet)

(1) Vsa parkirišča za potrebe proizvodno servisnih dejav-
nosti se uredi znotraj gradbenih parcel posameznih objektov 
teh dejavnosti. Zadostijo naj potrebam po parkiranju tako za 
zaposlene kot za obiskovalce.

(2) Za potrebe zaposlenega osebja osnovne šole in vrtca 
se v UE OŠ1, lahko pa tudi v UE OŠ2, uredijo parkirna mesta 
za osebna vozila. Del parkirišč se nameni tudi staršem otrok 
iz osnovne šole in vrtca ter drugim obiskovalcem teh dveh 
ustanov.

(3) Število parkirnih mest, navedeno v drugem odstavku 
tega člena ter prikazano v grafičnem delu odloka, je okvirno; 
natančno število parkirnih mest se določi v fazi izdelave projek-
tne dokumentacije, skladno z veljavno zakonodajo.

(4) V UE OŠ 1 je načrtovano postajališče šolskega avto-
busa (cesta »E«), območje pa služi tudi staršem za dostavo 
otrok v šolo in vrtec.

20.b člen
(požarne in dostopne ceste)

Kot požarne poti so opredeljene vse servisne in dostopne 
ceste. Njihova označitev na terenu se izvede skladno s predpisi 
o varstvu pred požarom. Požarni in intervencijski dostopi so 
prikazani v grafičnem delu tega OPPN.

20.c člen
(železnica)

V bližini obravnavanega območja je železniška infrastruk-
tura, katere progovni varovalni pas sega tudi v območje ureja-
nja tega prostorskega akta. Progovni varovalni pas je prikazan 
na karti 6. Prikaz ureditvene situacije. Za vse posege v progov-
nem in varovalnem progovnem pasu je treba od upravljavca 
javne železniške infrastrukture pridobiti projektne pogoje in 
mnenje k projektni dokumentaciji.«.

22. člen
Pod navedbo enaindvajsetega člena se doda naslov tega 

člena:

»21. člen
(hortikulturna ureditev)«.

23. člen
Dvaindvajseti člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
(kanalizacija)

(1) Znotraj območja urejanja tega prostorskega akta je 
urejena interna kanalizacija, ki je delno urejena kot meteorna, 
mešana in sanitarna kanalizacija. Javna kanalizacija poteka 
vzdolžno v cesti »G«. Vse stare obstoječe priključke in interne 
kanale je potrebno pregledati, ločiti odpadne vode na meteorne 
in sanitarne kanale in jih po potrebi rekonstruirati. Obstoječe 
kanale se rekonstruira na mestih križanja z obstoječim javnim 
kanalizacijskim omrežjem, ki poteka v cesti »G« in posega v 
obstoječ javni kanalizacijski sistem.

(2) Predmetno območje urejanja se uredi z ločenim javnim 
sanitarnim kanalizacijskim omrežjem. Za vse objekte in upo-
rabnike znotraj območja urejanja se predvidi možnost priklopa 
na javni sanitarni kanal, na katerega se lahko priključujejo 
samo komunalne odpadne vode. Javno sanitarno kanalizacij-
sko omrežje lahko poteka po javnih površinah ali po zasebnih, 
na podlagi pridobljene služnostne pravice.

(3) Meteorne vode se vodi ločeno od sanitarnih odpadnih 
voda. Iz območja urejanja se vodijo meteorne vode v potok 
Borovniščica preko treh obstoječih izpustov. Obstoječe izpuste 
v potok je potrebno urediti; izvedejo se iztočne glave in name-
stijo protipovratne lopute. Po potrebi se poveča profil izpusta 
v potok. Ker po Mejačevi ulici poteka meteorni kanal, se nanj 
lahko priključi del meteornih voda obravnavanega območja pod 
pogojem, da se preveri hidravlična zmogljivost obstoječega 
meteornega kanala in da je le-ta ustrezna. Hidravlična preverba 
mora biti priloga k dokumentaciji za pridobitev mnenja k DGD. 
Ker je pretežni del območja urejanja namenjen za potrebe 
predvidenih dejavnosti, je zelenih površin zelo malo, zato ni 
možno predvideti ponikanja padavinskih voda. Meteorni kanal 
na območju ceste »A«, ki predstavlja najnižji del območja, je 
potrebno predimenzionirati tako, da sprejme 3.5 m3/s poplavnih 
voda. Meteorne vode s streh in zasebnih utrjenih površin se 
priključujejo na javni meteorni kanal preko internih meteornih 
kanalov posameznih zasebnih uporabnikov.

(4) Pred iztokom padavinskih voda v kanalizacijo oziroma 
površinske odvodnike je potrebno zagotoviti zadrževanje voda.

(5) Priklop na obstoječo javno sanitarno kanalizacijo se 
izvede preko revizijskega jaška.

(6) Onesnažene padavinske vode iz parkirišč in utrjenih 
površin se pred izpustom v načrtovano javno meteorno kanali-
zacijo predhodno ustrezno očisti.

(7) Kanalizacija znotraj obravnavanega območja mora biti 
vodotesna, opremljena z revizijskimi jaški, ki so vedno dosto-
pni za čiščenje in pregled kanalizacijskega omrežja. Odpadne 
vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal, 
navedenim v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju od-
padnih voda v vode in javno kanalizacijo in Uredbi o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode.

(8) Pri dejavnostih, pri katerih se pojavljajo obremenjene 
odpadne vode, se morajo te predhodno dodatno obdelati tako, 
da je možna kontrola pred izpustom v javno kanalizacijo. Od-
padne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni 
kanal, ki so navedeni v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

(9) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije se upošteva 
vsa veljavna zakonodaja, ki se nanaša na odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne in padavinske vode.
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(10) Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje po-
sameznih objektov znotraj območja urejanja mora investitor 
predložiti ustrezno dokumentacijo za priključitev na javno kana-
lizacijsko omrežje. Pri tem je potrebno navesti vrsto industrijske 
dejavnosti. Priključki in interna oziroma zasebna kanalizacija 
morajo biti projektirani tako, da je možno nadzirati iztok sani-
tarnih odpadnih voda posameznega objekta oziroma enote v 
zasebni lasti.«.

24. člen
Za dvaindvajsetim členom se doda novi, 22.a člen, ki se 

glasi:

»22.a člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)

(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen 
s predpisi o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Borovnica.

(2) Prostor, namenjen posodam za zbiranje odpadkov, 
se nahaja v sklopu gradbene parcele posameznega objekta. 
Dovoz do njih je omogočen preko cestnega omrežja. Posode 
za ločeno zbiranje odpadkov je potrebno postaviti na ekološko 
tehnično ustrezen prostor.

(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta, 
je potrebno deponirati skladno s predpisi o ravnanju z grad-
benimi odpadki in predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem 
odpadkov.«.

25. člen
Triindvajseti člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen
(vodovod)

(1) Predmetno območje je možno priključiti na primarni 
javni vodovod, ki poteka po Mejačevi ulici (LC 016101). Vodo-
vodno omrežje lahko poteka po javnih površinah ali po zaseb-
nih, na podlagi pridobljene služnostne pravice.

(2) Zgradi se nov sekundarni javni vodovod s cevjo 
PE Φ 110 po cesti predvideni za notranji promet (cesta »A«), 
ki se krožno izvede po celotni vzhodni strani, ob cesti »G« 
(LK 016221), na zemljišču s parc. št.: 3643/1, k.o. Borovnica 
in se zaključi na obstoječem javnem vodovodu LŽ Φ160, ki 
poteka po Mejačevi ulici (LC 016101). Zagotovi se priključitev 
predvidenega sekundarnega voda, ki poteka po cesti »A« in 
»G« na primarni vodovod, ki poteka po Mejačevi ulici. Možnost 
krožne zaključitve je tudi na obstoječi javni vodovod PE Φ 110 
na zemljišču s parc. št.: 3276/3, k.o. Borovnica.

(3) Priključitve posameznih bodočih objektov se izvede na 
novozgrajeni sekundarni javni vodovod. V primeru, kjer bo več 
različnih dejavnosti (podjetij), se zunaj, ob javnem vodovodu 
zgradi večji vodomerni jašek, v katerega se vgradijo vodomeri, 
sicer se zgradijo samostojni vodomerni jaški z vodomernim 
števcem. Lokacije vodomernih jaškov naj bodo čim bližje pote-
ku sekundarnega voda.

(4) Za zagotovitev požarne varnosti se postavijo nadze-
mni hidranti. Le-ti se postavijo na oddaljenosti 80 m, oziroma 
glede na zahteve, ki jih bo imela posamezna dejavnost v objek-
tih. To določi projektant v požarnem načrtu.

(5) Pri projektiranju vodovodnega omrežja se upoštevajo 
predpisi, ki urejajo področje oskrbe s pitno vodo.

(6) Pri dimenzioniranju cevovoda se predvidi maksimalna 
poraba z upoštevanjem požarne vode.«.

26. člen
Štiriindvajseti člen se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen
(elektrika)

(1) Predmetno območje se napaja iz lastne transforma-
torske postaje.

(2) Za potrebe načrtovanih prostorskih ureditev se uredi 
novo nizkonapetostno omrežje. Potek NN omrežja se izvede po 
ceveh EKK. Cevi EKK naj potekajo preko betonskih kabelskih 
jaškov ustreznih dimenzij s pokrovi litoželezne izvedbe ustre-
zne nosilnosti glede na mesto postavitve. Betonske kabelske 
jaške se projektira na maksimalno razdaljo 60 m, ustrezne 
globine. Minimalni odmik od sosednjih komunalnih vodov in 
naprav ter križanja se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi 
in normativi. Nova odjemna mesta bodo v omaricah, veliko-
sti glede na število in velikost odjema, locirane na mestih, ki 
omogočajo stalen dostop. Vgradijo se lahko omarice za več 
odjemnih mest. Tehnični parametri naj bodo podani v soglasju 
za priključitev za posamezno odjemno mesto.

(3) Kablovodi morajo biti pod povoznimi površinami zašči-
teni z obbetonirani PVC cevmi Ø 160 mm.

(4) Na strehah velikih obstoječih objektov v območju ure-
janja je trenutno nameščena fotovoltaična elektrarna, ki se po 
prenehanju pogodbenega razmerja lahko odstrani.«.

27. člen
Petindvajseti člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen
(telekomunikacije)

(1) Zaradi predvidenih ureditev bo delno tangirano obsto-
ječe telekomunikacijsko kabelsko omrežje, ki se ga ustrezno 
zaščiti. Uporabijo se betonski kabelski jaški ustreznih dimenzij. 
Pokrovi vseh jaškov so litoželezne izvedbe ustrezne nosilnosti 
glede na mesto postavitve. Betonske kabelske jaške se doda 
na obstoječo traso na mestih odcepov vodnikov. Obstoječe 
tangirane kabelske jaške se ustrezno nivojsko in obtežbeno 
prilagodi glede na mesto postavitve.

(2) Za načrtovane prostorske ureditve se skladno s pogoji 
in potrebami upravljalca ustrezno dopolni telekomunikacijsko 
omrežje, in sicer s TK kabelsko kanalizacijo s pomožnimi 
kabelskimi jaški in pripadajočimi kabelskimi objekti ustreznih 
dimenzij z navezavo na obstoječo TK kabelsko kanalizacijo. 
Kabelski objekti bodo predmet kasnejše projektne dokumenta-
cije in se izvedejo skladno s potrebami novih odjemalcev oziro-
ma investitorjev. Izhodiščne podatke za projektno obdelavo TK 
priključka bo podal predstavnik sektorja za kabelska omrežja. 
Pred pričetkom del je za vse nove gradnje TK povezav in 
prestavitve kablov v okviru zaščite obstoječega TK omrežja 
potrebno skleniti pogodbe o ureditvi služnosti z upravljalcem 
telekomunikacijskih vodov.

(3) Investitor si mora pridobiti soglasje k projektni do-
kumentaciji, katere sestavni del mora biti tudi (PZI) načrt za 
zaščito in prestavitev TK instalacij ter projekt za izgradnjo TK 
priključka.

(4) Vsa križanja in vzporedno vodenje telekomunikacijskih 
vodov se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi in normativi.«.

28. člen
Šestindvajseti člen se spremeni tako, da se glasi:

»26. člen
(ogrevanje)

(1) Posamezni poslovni subjekti v območju urejanja za-
gotavljajo ogrevanje samostojno, pri čemer se uporablja: bio-
masa, toplotne črpalke, elektrika, toplota kot stranski produkt 
proizvodnega procesa in drugi okolju prijazni viri ogrevanja. 
Poslovni subjekti z viškom toplote lahko dobavljajo toploto tudi 
drugim uporabnikom, vključno sosednji osnovni šoli.«.

(2) Pri izvajanju SDUN se zasledujejo priporočila:
– prednostno se uvaja učinkovita raba energije in uporaba 

sistemov, ki vsebujejo manj ogljika (toplotne črpalke, biomasa) 
ali uporaba alternativnih virov energije;

– novi objekti se načrtujejo kot energetsko učinkoviti, v 
največji meri se za ogrevanje in elektriko uporabijo obnovljivi 
viri energije.
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29. člen
Sedemindvajseti člen se spremeni tako, da se glasi:

»27. člen
(javna razsvetljava)

(1) Uredi se klasična cestna razsvetljava osrednje cestne 
povezave (cesta A) in parkirnih površin ter avtobusnega posta-
jališča. Svetilke so tipizirane in skladne z veljavno zakonodajo. 
Svetilke cestne razsvetljave se navežejo na obstoječe omrežje. 
Kabli se vodijo ob cestišču in pod hodnikom za pešce v cevni 
kabelski kanalizaciji. Tip kandelabrov in njihova višina se določi 
v fazi izdelave projektne dokumentacije. Priporočajo se svetilke 
z ravnim steklom in sijalko ustrezne moči, ustreznim svetlobnim 
tokom ter barvno temperaturo. Kandelabri morajo biti vroče 
cinkane izvedbe s sidrno ploščo z ustreznim nivojem cinka ter 
1. cono vetra. Kabli so tipske zemeljske izvedbe za polaganje 
v stigmafleks cevi.

(2) Razsvetljava ostalega cestnega omrežja in manipula-
tivnih platojev se lahko izvede na način, da so svetilke pritrjene 
na fasado objektov, lahko pa so tudi samostoječe.«.

30. člen
Poglavje: VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UREDITVE-

NEGA NAČRTA in 28. člen iz tega poglavja se črtata.

31. člen
Naslov poglavja pred 29. členom se spremeni tako, da 

se glasi:

»VII. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA  
IN DOPUSTNA ODSTOPANJA«

32. člen
Trideseti člen se spremeni tako, da se glasi:

»30. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Rešitve, ki so s tem prostorskim aktom določene 
okvirno, se podrobneje opredelijo v projektni dokumentaciji. Pri 
realizaciji SDUN so dopustna manjša odstopanja od tehničnih 
rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrob-
nejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hi-
droloških, lastniških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, 
ki so primernejše s prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika.

(2) Pri izvedbi javnih cest in drugih prostorskih ureditev, 
načrtovanih s tem odlokom, je zaradi zagotavljanja funkcio-
nalnosti gradnje in uporabe navedenih prostorskih ureditev v 
času gradnje ali času fazne/etapne izvedbe investicij dopustno 
z brežinami in drugimi ukrepi za prilagoditev raščenemu reliefu 
in začasnimi infrastrukturnimi ureditvami posegati tudi na povr-
šine drugih gradbenih parcel izven območja gradbene parcele, 
na kateri je prostorska ureditev načrtovana. Po izvedenem 
posegu je potrebno prizadete površine sanirati.

(3) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz 
prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, prometne sheme, načrtovanih programov, ne sme-
jo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju SDUN 
oziroma na sosednjih območjih in ne smejo biti v nasprotju z 
javnimi koristmi. V primeru odstopanj, morajo nosilci urejanja 
prostora soglašati.

33. člen
Za peto alinejo prvega odstavka 31. člena se dodajo nove 

alineje:
»– investitor(ji) krije(jo) stroške gradnje načrtovanih stavb 

in ureditve njihovih funkcionalnih površin, hkrati pa tudi stroške 
projektne in tehnične dokumentacije ter gradnje prometne, ko-

munalne in energetske infrastrukture ter vseh ostalih ureditev, 
ki bodo potrebne zaradi umestitve novih stavb in objektov v 
prostor znotraj SDUN;

– investitor(ji) krijejo stroške prestavitve in zaščite vseh 
drugih primarnih infrastrukturnih vodov znotraj urejanja SDUN 
oziroma izven, če so le-te potrebne za izvedbo ureditev njihovih 
poslovnih območij oziroma so njena posledica;

– financiranje izgradnje in prestavitev infrastrukture bo 
potekalo v dogovoru med investitorji, upravljavci in Občino 
Borovnica ob upoštevanju določb tega člena in obveznosti 
investitorjev v skladu z določili tega odloka. Za komunalno 
opremo, ki je v pristojnosti lokalne skupnosti, se sklene po-
godba o opremljanju na podlagi pristojnega zakona, v kateri 
se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih 
strank. Za ostalo infrastrukturo se investitorji in upravljavci 
v medsebojnih pogodbah podrobneje dogovorijo o pogojih 
financiranja;

– pred pričetkom posegov v prostor je treba pravoča-
sno pridobiti podatke o legi in globini infrastrukturnih objektov 
in naprav ter obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih 
naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, 
prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov 
ter nadzora nad izvajanjem del;

– pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov 
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi 
oziroma navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in 
horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe ni-
velete cestišča in globine infrastrukturnih vodov;

– objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po 
pogojih upravljavca;

– v primeru poškodb energetske ali komunalne infrastruk-
ture mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca omrežja;

– po končanih delih na sosednjih zemljiščih izven območja 
SDUN, ki bodo tangirana zaradi gradnje nove ali rekonstrukcije 
obstoječe infrastrukture, se vzpostavi prvotno stanje terena, ze-
lenic, prometnih površin in pešpoti oziroma hodnikov za pešce;

– investitorji oziroma izvajalci del morajo pristojnim služ-
bam s področja gospodarske javne infrastrukture ter s področja 
zaščite in reševanja, varstva okolja in naravnih virov, ohranjanja 
narave in varstva kulturne dediščine omogočiti spremljanje 
stanja na terenu oziroma opravljanje strokovnega nadzora v 
času izvajanja zemeljskih in gradbenih del.«.

34. člen
V naslovu poglavja IX. KONČNE DOLOČBE se za števil-

ko poglavja dodata besedi: PREHODNE IN.

35. člen
32. člen se črta.

36. člen
(hramba SDUN)

SDUN se v analogni in digitalni obliki hranijo na sedežu 
Občine Borovnica in sedežu Upravne enote Vrhnika. V prime-
ru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna 
oblika.

37. člen
(začetek veljavnosti)

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

Grafični del se objavi na spletni strani Občine Borovnica.

Št. 3500-0001/2018-57
Borovnica, dne 22. decembra 2021

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela
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ČRNOMELJ

29. Odlok o pokopališkem redu v Občini Črnomelj

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (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), 
4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – 
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. 
US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), 4. in 8. člena Od-
loka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni 
list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07, 41/17) ter 16. člena 
Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 
66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 
16. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Črnomelj

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(splošne določbe)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, 
kot ga določa zakon (ZPPDej), ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost, in podzakonski predpisi, izdani na njegovi podlagi.

(2) Uporaba javnih dobrin je v skladu s tem odlokom za-
gotovljena vsakomur pod enakimi pogoji pri čemer se upošteva 
posebnosti pokopališča.

(3) Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in po-
kopališke dejavnosti ter v zvezi z izvajanjem 24-urne dežurne 
službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo 
državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in 
pokopališke dejavnosti.

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

2. člen 
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se predpiše pokopališki red, ki določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– pogoje za pokop zunaj pokopališča;
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na poko-

pališčih ni mrliške vežice;
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
– obratovanje mrliških vežic;
– obseg prve ureditve groba;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 

obnovo spomenikov in vsak drug poseg v prostor na pokopa-
lišču;

– vrste grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– mirovalno dobo za grobove;
– način določitve cenika uporabe pokopališča, pokopa-

liških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na 

enojni grob;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti 

ter uporabnikov.
(2) Prekop umrlih določa Zakon.

3. člen 
(izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti)

(1) Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata skla-
dno s predpisi, na krajevno običajen način z dostojanstvom in 
spoštovanjem do pokojnih in njihovih svojcev.

(2) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne 
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna 
služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo 
in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.

(3) Pokopališka dejavnost je v pristojnosti občine ter ob-
sega upravljanje in urejanje pokopališč.

4. člen 
(upravljalec pokopališč)

Upravljavec pokopališč v Občini Črnomelj (v nadaljeva-
nju: občina) je Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., ki pa 
lahko prenese posamezna opravila pokopališke dejavnosti na 
podlagi izkazanega interesa na posamezno krajevno skupnost 
ali drugega izvajalca.

5. člen 
(pokopališča v Občini Črnomelj)

(1) Na območju občine so urejena pokopališča v nasle-
dnjih krajevnih skupnostih (v nadaljevanju KS):

1. v KS Adlešiči – v Adlešičih, Marindolu, Miličih in Pau-
novičih,

2. v KS Butoraj – v Butoraju,
3. v KS Črnomelj – v Vojni vasi,
4. v KS Dobliče – v Dobličah,
5. v KS Dragatuš – v Dragatušu, Dragovanji vasi, Goleku, 

Obrhu, Pustem Gradcu, Tanči gori in Zapudju,
6. v KS Griblje – v Gribljah,
7. v KS Petrova vas – v Petrovi vasi in Rožancu,
8. v KS Sinji vrh – na Sinjem vrhu, Špeharjih in Damlju,
9. v KS Stari trg ob Kolpi – v Radencih in Starem trgu,
10. v KS Talčji vrh – v Naklem, Otovcu in Tuševem dolu,
11. v KS Tribuče – v Desincu in Tribučah,
12. v KS Vinica – v Bojancih, Preloki, Vinici in Ziljah.
(2) V KS Kanižarica ni pokopališča.

2. POGREBNA DEJAVNOST

6. člen 
(24-urna dežurna služba)

Z Odlokom o načinu opravljanja obvezne občinske go-
spodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe 
v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 62/19) je urejen način 
zagotavljanja 24-urne dežurne pogrebne službe.

7. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti)

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred 
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.

(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita 
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti.

(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo 
voljo in na način, določen s tem odlokom ter praviloma traja 
45 minut. Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski 
obred, ki traja do 30 minut, v soglasju z upravljalcem pokopa-
lišča pa lahko tudi več. Pogrebna slovesnost se ne organizira, 
če se skladno z voljo pokojnika ali njegovih družinskih članov 
le-to odklanja.

(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in 
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba, na kra-
jevno običajen način oziroma način, ki ni v nasprotju z moralo.

(5) Govorniki pri pogrebu so dolžni upoštevati pieteto 
do pokojnika in družine ter se distancirati od verske, rasne ali 
politične nestrpnosti.
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(6) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da so na čelu nosil-
ci zastav, verskih simbolov in praporov, nosilci javnih odlikovanj 
in drugih priznanj ter duhovniki s spremstvom.

(7) Uporaba zastave Republike Slovenije je dovoljena tudi 
v primeru cerkvenih pogrebov, v kolikor je v cerkvi izobešena 
in postavljena na častno mesto. Pri tem je potrebno upoštevati 
določila tega odloka, krajevne običaje, pa tudi voljo pokojnika 
oziroma njegovih svojcev.

(8) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi pred-
stavniki verskih skupnosti in društev. Če se javne pogreb-
ne svečanosti udeležijo enote stanovskih organizacij (gasilci, 
lovci …), enote slovenske vojske oziroma policije, se le-ti 
razporedijo v pogrebni sprevod na način, ki ga opredeljujejo 
pravila posamezne organizacije, kar je potrebno ob naročilu 
pogreba oziroma pred samo pogrebno slovesnostjo natančno 
uskladiti z izvajalcem pogrebne svečanosti in pokopa.

8. člen 
(osnovni obseg pogreba)

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo 
pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s 
pogrebno opremo, skladno s standardi in normativi za osnovni 
pogreb.

9. člen 
(prijava pokopa)

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega 
odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavno-
sti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izva-
jalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni 
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matič-
nega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

10. člen 
(priprava pokojnika)

Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upe-
pelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne slove-
snosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko 
dejavnost.

11. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost)

Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno 
pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz 
mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa, ozi-
roma če pokojnik leži doma, se krsta z umrlim/žara pripelje 
na pokopališče, kjer se bo izvedel pokop, neposredno pred 
pričetkom pokopa.

12. člen 
(pokop)

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmr-
tnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni 
prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, 
določen s tem odlokom.

(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča 
pa le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih pred-
stavnikov v grobnice verskih skupnosti, kot to določa 16. člen 
tega odloka.

13. člen 
(vrste pokopov)

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste po-
kopov:

– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in poko-
plje v grob,

– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shra-
nijo v žaro in pokopljejo v grob,

– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem pro-
storu na pokopališču ali zunaj njega,

– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobi-
šča ali prikrita vojna grobišča.

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi 
in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.

(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopa-
lišča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne 
dejavnosti.

14. člen 
(čas pokopa)

(1) Pokopi na pokopališčih v občini se lahko opravljajo 
vsak dan, razen ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih 
v Republiki Sloveniji, od 9. do 17. ure, upoštevajoč možnost 
obveznega zasutja in začasne ureditve groba še v času dnevne 
svetlobe.

(2) Ura pokopa lahko odstopa od določbe iz prejšnjega 
odstavka tega člena na podlagi soglasja upravljavca.

(3) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in na-
ročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

(4) Za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu se lahko 
sporočijo podatki o imenu in priimku pokojnika, starosti pokoj-
nika, datumu pogreba, vežici in pokopališču. Če je pokojnik 
pisno prepovedal razkritje svojih podatkov, ali je to prepovedal 
naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo 
le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov 
pooblaščeni z zakonom.

15. člen 

(način pokopa, če je plačnik občina)
(1) Če je plačnik občina, se opravi pokop z raztrosom 

pepela, ki se opravi na prostoru določenem za raztros pepela.
(2) Izjemoma se lahko opravi pokop z žaro v grob, pod 

pogojem, da najemnik grobne parcele poda soglasje za pokop 
v grobno parcelo, ki jo ima v najemu, s tem da poravna tudi 
razliko stroškov med pokopom z raztrosom pepela in pokopom 
žare v grob.

(3) Izjemoma se lahko opravi pokop v krsto, če nastanejo 
posebni pogoji in zaradi njih tako odloči pristojni občinski organ.

16. člen 
(pokop zunaj pokopališča)

V občini je dovoljen pokop zunaj pokopališč, in sicer le kot 
raztros pepela ali pokop stanovskih predstavnikov v grobnice 
verskih skupnosti, vendar le ob predhodnem soglasju občinske 
uprave.

17. člen 
(mrliške vežice)

(1) Uporaba mrliške vežice je obvezna na pokopališčih: 
v Adlešičih, Miličih, Vojni vasi, Dobličih, Dragatušu, Gribljah, 
Petrovi vasi, Sinjem vrhu, Radencih, Starem trgu, Tribučah, Bo-
jancih, Vinici in Ziljah. Na navedenih pokopališčih se pokojnika 
do pokopa ne sme zadrževati v prostorih izven mrliške vežice.

(2) Na pokopališčih, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki, ki 
bodo pokopani na teh pokopališčih, do pogreba v mrliški vežici 
na drugem pokopališču ali se lahko namesto vežice uporabi 
hiša z največ dvema stanovanjema, kot je v skladu z 39. čle-
nom Zakona (ZPPDej).

(3) Uporaba mrliške vežice ni obvezna v primeru, ko gre 
za pokop stanovskih predstavnikov verskih skupnosti.

(4) Uporaba mrliške vežice ni obvezna v primeru, ko gre 
za minimalno pogrebno slovesnost.

(5) O obratovanju posamezne mrliške vežice odloča upra-
vljavec pokopališča.

(6) Za uporabo mrliških vežic so uporabniki dolžni pla-
čevati najemnino skladno s cenikom upravljavca pokopališča.
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(7) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika 
do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljalcem poko-
pališča, izvajalcem tržne pogrebne dejavnosti in naročnikom 
pogreba.

18. člen 
(prva ureditev groba)

(1) Prva ureditev groba zajema:
– izkop grobne jame,
– zasutje grobne jame, kar se opravi takoj po končanem 

pogrebu,
– postavitev začasnega nagrobnega obeležja,
– ureditev groba z okvirjem,
– odvoz odvečne zemlje in uvelega cvetja na odlagališče.
(2) Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik 

groba.

3. POKOPALIŠKA DEJAVNOST

19. člen 
(upravljanje in urejanje pokopališč)

(1) Upravljanje pokopališč je izbirna gospodarska javna 
služba, ki jo izvaja Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. 
in obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje in-
vesticij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, 
vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na 
območju pokopališč ter se izvaja na celotnem območju občine.

(2) Urejanje pokopališča obsega naslednje storitve:
– vzdrževanje pokopališča ter pokopaliških objektov in 

naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav;
– storitve grobarjev.
(3) Storitve iz druge in tretje alineje prejšnjega odstav-

ka tega člena upravljalec pokopališča zaračuna izvajalcem 
pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot ga določa ta poko-
pališki red.

(4) Upravljanje pokopališč občina uredi s pogodbo med 
občino in upravljalcem pokopališča.

20. člen 
(financiranje upravljalca pokopališča)

Upravljanje pokopališč se lahko financira iz:
– grobnin;
– najemnin za uporabo pokopaliških objektov in naprav;
– plačil za storitve grobarjev;
– proračuna občine;
– drugih virov.

21. člen 
(dolžnosti upravljalca pokopališča)

Upravljalec pokopališč je dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev upravljanja po-

kopališč;
– spremljati in predlagati izboljšave v investicijsko vzdr-

ževanje pokopališč;
– upoštevati normative in standarde predpisane za upra-

vljanje pokopališč;
– omogočiti nemoten nadzor nad upravljanjem pokopa-

lišč;
– pripravljati predloge cen storitev najema pokopaliških 

objektov in naprav, storitve grobarjev ter grobnin;
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 

pogrebno in pokopališko dejavnost, zakonom, ki ureja stvarno 
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, pod-
zakonskimi predpisi ter tem odlokom;

– izdajati soglasja za postavitev nagrobnih obeležij;
– nadzorovati in koordinirati delo zunanjih izvajalcev na 

pokopališčih.

22. člen 
(vzdrževanje reda in čistoče na pokopališču)

Upravljalec pokopališča vzdržuje red in čistočo na poko-
pališču tako, da:

– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopali-
ške objekte;

– oddaja prostore in grobove v najem in vodi evidenco 
najemnikov grobov;

– izdela in vodi načrt razdelitve pokopališča na pokopali-
ške oddelke ter ga javno izobesi na pokopališču;

– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni 
dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem 
pogrebne dejavnosti;

– vodi evidenco o grobovih – kataster o pokopih;
– organizira in nadzira dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi ne-

posredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in nje-

nega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja električni priključek uporabnikom in izvajal-

cem del (slednjim proti plačilu) – v kolikor je to možno;
– zagotavlja ogrevanje mrliške vežice v zimskem času;
– zagotavlja čiščenje snega na poti od vežice do mesta 

pokopa;
– zagotavlja praznjenje zabojnikov za odpadke;
– zagotavlja storitve grobarjev.

23. člen 
(prepovedi)

Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je: vpitje, glasno smejanje, 

razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove, 
prostorih za raztros pepela ter prostorih za anonimni pokop;

– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v 

pokopališke kapacitete za odpadke;
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in 

naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na ob-

močju pokopališča, razen, če gre za pse, ki služijo človeku kot 
vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote;

– odtujevanje predmetov in rastlin s tujih grobov, pokopa-
liških prostorov in z objektov v območju pokopališča;

– v času napovedane pogrebne svečanosti opravljati pre-
vozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih 
del, ki povzročijo hrup in/ali motijo obred;

– brez dovoljenja upravljavca pokopališča opravljati prevo-
zov, zidarskih, kamnoseških, ključavničarskih in podobnih del;

– opravljati kamnoseških in drugih del ob nedeljah in pra-
znikih ter v času od 30. oktobra do 3. novembra;

– uporabljati prevoznih sredstev, razen otroških, invalid-
skih in ročnih vozičkov, službenih vozil upravljalca pokopališča, 
vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil, vozil policije in 
medobčinskega redarstva, vozil izvajalca pogrebnih storitev za 
potrebe izvajanja teh storitev ter dostavnih vozil izvajalca stori-
tvenih dejavnosti (kamnosek, vrtnar ipd.). Izvajalec storitvenih 
dejavnosti je uporabo vozila dolžan napovedati v priglasitvi 
oziroma vlogi za izdajo soglasja opredeljeni v 27. členu odloka;

– nameščanje reklamnih sporočila na območju pokopali-
šča, razen uradnih obvestil upravljavca;

– odlagati gradbene odpadke nastale ob postavitvi, po-
pravilu, vzdrževanju, obnovi ali odstranitvi grobne opreme, v 
zabojnike na pokopališčih. Izvajalec teh storitev jih mora takoj 
odpeljati z območja pokopališča. V kolikor tega ne naredi, to 
naredi upravljalec pokopališča na stroške izvajalca del.

24. člen 
(oddaja grobov v najem)

(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na 
podlagi pisne najemne pogodbe v skladu s tem odlokom in 
zakonom.
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(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična 
oseba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je 
poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.

(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v na-
jemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s 
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti 
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj 
pokopališča.

(4) V kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob 
naročilu pogreba predložiti pisno dovoljenje najemnika groba, 
da dovoljuje pokop.

(5) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto 
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene 
druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pi-
snem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne 
pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.

(6) Najemnik je dolžan izvajalca pokopališke dejavnosti 
tekoče obveščati o spremembah svojega naslova. V primeru 
kršitve prejšnjega stavka, ne more izvajalec, zaradi predpisov 
o varovanju osebnih podatkov, prevzeti nobene odgovornosti.

(7) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po 

predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim 

redom in določbami najemne pogodbe;
– če najemnik groba odstopi od najemne pogodbe;
– če se opusti pokopališče;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
(8) Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do 

konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje 
in odda drugemu najemniku.

25. člen 
(pogodba o najemu groba)

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne grobnine in način pla-

čevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja groba oziroma 

prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemoje-

malca iz te pogodbe.

26. člen 
(grobnina)

(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravlja-

nja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izraču-
nan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij 
do enojnega groba.

(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost po-
kopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.

(4) Višino grobnine na predlog upravljalca pokopališča, 
upoštevajoč predhodna odstavka, s sklepom določi občinski 
svet, ki pri tem upošteva druga sredstva, namenjena upravlja-
nju določenega pokopališča.

(5) Grobnina se lahko plača le za obdobje enega leta. 
Grobnina se zaračuna praviloma do 6. meseca v letu za teko-
če leto in so jo najemniki dolžni plačati skladno z izstavljenim 
računom.

(6) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v soraz-
mernem delu do konca letnega obdobja.

(7) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe 
pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca 
poteka mirovalne dobe.

(8) Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni po-
kop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne 
najemnine za žarni grob.

27. člen 
(posegi v prostor na pokopališču)

(1) Upravljavec pokopališča daje predhodno soglasja za 
postavitev, spreminjanje, popravilo, odstranitev spomenikov 
in drugih nagrobnih obeležij, dostop vozil na pokopališče ter 
vsak drug poseg v prostor na območju pokopališča v skladu z 
zakonom in tem odlokom.

(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh 
od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti 
kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja 
odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave 
je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.

(3) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in 
barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij 
ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopali-
šča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.

28. člen 
(zvrsti grobov)

(1) Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in 
namenskih prostorov:

– enojni in dvojni grobni prostor,
– kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
(2) Razdalja med grobovi in pokopališkimi potmi se določi 

s pokopališkim načrtom.

29. člen 
(dimenzije grobov)

(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle 
osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni 
grobovi so talni ali zidni. Talni enojni grobovi so globoki 1,8 m 
in se lahko poglobijo, če to dopuščajo geološki pogoji, tako da 
znaša plast zemlje nad krsto najmanj 1,6 m. Širina enojnega 
groba je od 100 do 149 cm, dolžina pa 220 cm.

(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste 
poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg 
krst pokopavajo tudi žare. Dvojni grobovi so globoki 1,8 m in se 
lahko poglobijo, če to dopuščajo geološki pogoji, tako da znaša 
plast zemlje nad krsto najmanj 1,6 m. Širina dvojnega groba je 
od 150 do 200 cm, dolžina pa 220 cm.

(3) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimen-
zij od standardnega grobnega prostora.

30. člen 
(žarni grobovi)

(1) Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo 
le žare.

(2) Talni žarni grob je širok 100 cm, dolg 100 cm, in globok 
100 cm.

(3) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.

31. člen 
(mirovalna doba za grobove)

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega po-
kopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop 
s krsto je deset let, kadar se ilovnata zemlja za zasip meša s 
peskom v razmerju vsaj 1:1 v korist peska. Kadar se za zasip 
uporablja ilovnata zemlja, se mirovalna doba podaljša na 25 let.

(2) Mirovalna doba sme biti izjemoma krajša od desetih 
let, kadar je grobna jama predhodno poglobljena in kadar nad 
spodnjo krsto ostane vsaj 0,1 m zemlje, zgornja plast zemljine 
pa je visoka najmanj 1,5 m.

(3) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v 
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku 
mirovalne dobe.
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4. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA,  
POKOPALIŠKIH OBJKETOV IN NAPRAV  

TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE

32. člen 
(cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav 

ter druge pokopališke infrastrukture)
Uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav in 

druge pokopališke infrastrukture plačujejo po ceniku uporabniki 
oziroma naročniki pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne 
dejavnosti. O določitvi in spreminjanju cenika odloča občinski 
svet na obrazložen predlog upravljavca pokopališča ob soglas-
ju posamezne krajevne skupnosti. Potrjen cenik mora biti javno 
objavljen in dostopen.

33. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba  

glede na enojni grob)
Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina 

za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne 
grobnine in znaša:

– za dvojni grob – 1,5 x osnovne grobnine;
– povečan grobni prostor – 2 x osnovne grobnine;
– za grobnice 3 x osnovne grobnine;
– za žarni grob na ločenem pokopališkem polju, namenje-

nem samo žarnim pokopom – 1 x osnovne grobnine;
– za žarni grob na pokopališkem polju, namenjenemu 

žarnim pokopom in pokopom s krsto – 1 x osnovne grobnine;
– za žarni grob na pokopališkem polju, namenjenemu 

žarnim pokopom in pokopom s krsto, ki ga zaradi prostorskih 
omejitev ni mogoče spremeniti v enojni klasični grob – 1 x 
osnovne grobnine;

– prostor za raztros pepela – 0,5 x osnovne grobnine;
– prostor za anonimni pokop z žaro na posebej določe-

nem mestu za anonimni pokop ter prostor za raztros pepela v 
primeru pokopa brez označbe imena (anonimni raztros pepela) 
– 5 x osnovne grobnine enkratno ob prijavi pokopa;

– prostor za anonimni pokop s krsto na posebej dolo-
čenem mestu za anonimni pokop – 10 x osnovne grobnine 
enkratno ob prijavi pokopa.

5. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

34. člen 
(nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja 
medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine.

35. člen
(1) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, 

ki krši določila 23. člena in posameznik, ki ravna v nasprotju z 
določbami 17. in 27. člena.

(2) Z denarno kaznijo 400 EUR se kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost ter pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, 
kadar ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 14., 23. 
in 27. člena.

6. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBE

36. člen
Upravljavec mora v roku enega leta od uveljavitev tega 

odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki 
uporabljajo brez pogodbe.

Po prejemu poziva s strani upravljavca je najemnik dolžan 
skleniti najemno pogodbo v roku enega meseca, v nasprotnem 
primeru mu najemno razmerje oziroma pravica do sklenitve 
najemnega razmerja preneha.

37. člen
Upravljavec prevzame v upravljanje pokopališča, mrliške 

vežice in ostalo pokopališko infrastrukturo najkasneje v roku 
9 mesecev po uveljaviti tega odloka.

Krajevne skupnosti kot dosedanji upravljavci pokopališč 
so v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka dolžni prenesti na 
upravljavca vso dokumentacijo, ki jo vodijo v zvezi z upravlja-
njem pokopališč in sklepanjem najemnih pogodb za grobove.

Upravljavec pokopališč je dolžan v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka predložiti pristojnemu organu občine v 
sprejem cenik iz 32. člena tega odloka.

38. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o po-
kopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 28/92).

39. člen 
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0025/2021
Črnomelj, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

30. Pravilnik o merilih za delno oprostitev 
pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka 
za območje občine Črnomelj

Na podlagi 10. in 11. člena Odloka o podlagah za odme-
ro komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 200/20, v 
nadaljnjem besedilu: Odlok) in na podlagi 227. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet 
Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za delno oprostitev pri odmeri  

in plačilu komunalnega prispevka  
za območje občine Črnomelj

I. VSEBINA PRAVILNIKA

1. člen
Ta pravilnik določa:
(1) delno oprostitev pri plačilu komunalnega prispevka;
(2) podrobnejša merila za odobritev delne oprostitve pri 

plačilu komunalnega prispevka z vidika pravil o pomoči de mi-
nimis.

Namen tega pravilnika je spodbujanje gospodarske in 
kmetijske dejavnosti v Občini Črnomelj.

2. člen
Delna oprostitev pri odmeri in plačilu komunalnega pri-

spevka po tem pravilniku se dodeli kot pomoč de minimis v 
skladu z:

(1) Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 
24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 



Stran 72 / Št. 3 / 7. 1. 2022 Uradni list Republike Slovenije

št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem 
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z 
dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 
(EU) št. 1407/2013);

(2) Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno 
z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 z dne 22. 2. 2019, str. 1), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013).

3. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov spodbujanja gospodarske in 
kmetijske dejavnosti v obliki delne oprostitve plačila komunal-
nega prispevka v Občini Črnomelj se zagotavljajo v proračunu 
Občine Črnomelj na proračunski postavki z nazivom »Subven-
cioniranje komunalnega prispevka«.

Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine 
Črnomelj za tekoče leto.

4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

men:
(1) »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode, navedene 

v Prilogi 1 k Pogodbi o delovanju Evropske unije (Prečiščena 
različica Pogodbe o delovanju Evropske unije, UL C št. 202 z 
dne 7. 6. 2016, str. 47, zadnjič spremenjena s Sklepom Sveta 
(EU) 2019/1255 z dne 18. julija 2019 o spremembi Protokola 
št. 5 o Statutu Evropske investicijske banke, UL L 196 z dne 
24. 7. 2019, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Pogodba), razen 
ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki jih ureja 
Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb 
Sveta (ES) št. 1184 /2006 in (ES) št 1224/2009 ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 
2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2020/560 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spre-
membi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede po-
sebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor 
ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11);

(2) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak po-
stopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za 
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(3) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi 
ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, doba-
vljati ali na kakršen koli drug način dajati na trg, razen prve 
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu ter vseh dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi 
za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec 
končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v 
ločenih, za to namenjenih prostorih;

(4) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, 
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom dav-
kov ali drugih dajatev;

(5) »primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov« pomeni 
proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v 
Prilogi 1 k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki 
bi spremenili naravo takih proizvodov;

(6) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
proizvodnjo kmetijskih proizvodov;

(7) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega 
podjetja;

c) pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni 
pogodbi ali statutu daje pravico enemu podjetju, da izvršuje 
prevladujoč vpliv na drugo podjetje;

d) eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) pre-
ko enega ali več drugih podjetij, so prav tako enotno podjetje.

II. DELNA OPROSTITEV PRI PLAČILU  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
Delna oprostitev po tem pravilniku predstavlja delno opro-

stitev plačila komunalnega prispevka na podlagi 10. in 11. člena 
Odloka.

6. člen
(vloga za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka)

Za možnost delne oprostitve plačila komunalnega pri-
spevka lahko zaprosi investitor, ki je hkrati zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka in ki ima namen investirati v nesta-
novanjski objekt s klasifikacijsko ravnijo razreda CC-SI, ki so 
določene v 10. členu Odloka.

Vloga za delno oprostitev komunalnega prispevka mora 
biti na občinsko upravo vložena v času pred izdajo odmerne 
odločbe o komunalnem prispevku ali najkasneje 15 dni po vro-
čitvi odmerne odločbe. Podrobni kriteriji in merila za določitev 
višine delne oprostitve komunalnega prispevka so določeni v 
naslednjem členu.

Na podlagi pravilno izpolnjene vloge za delno oprostitev 
komunalnega prispevka občinska uprava odloči v skladu z 
10. členom Odloka. Občinska uprava v tem primeru na prvi 
stopnji izda odločbo z ustrezno znižanim zneskom komunal-
nega prispevka.

Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka se višina 
delne oprostitve ustrezno zniža, če bi z odobreno oprostitvijo:

(1) za dejavnosti primarne proizvodnje kmetijskih proi-
zvodov presegli zgornje meje pomoči de minimis iz drugega 
odstavka 11. člena tega pravilnika;

(2) za dejavnosti po de minimis pomoči za gospodarstvo 
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz petega odstavka 
9. člena tega pravilnika ali

(3) če bi bile z dodelitvijo pomoči presežene omejitve 
glede kumulacije pomoči iz tretjega odstavka 10. člena in iz 
13. člena tega pravilnika.

V primeru, kadar je investitorju priznana delna oprostitev 
za plačilo komunalnega prispevka že po izdaji odmerne odloč-
be in plačilu celotnega zneska komunalnega prispevka s strani 
investitorja, se lahko priznana delna oprostitev vrne investitorju 
na podlagi nove odločbe o vračilu dela že plačanega komu-
nalnega prispevka v višini priznane delne oprostitve. Odločba 
o vračilu deleža komunalnega prispevka mora biti sprejeta na 
podlagi kriterijev, ki jih določa ta pravilnik.

7. člen
(kriteriji in merila za delno oprostitev plačila  

komunalnega prispevka)
Investitor iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki je hkrati 

zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in ki vloži vlogo 
za delno oprostitev komunalnega prispevka, mora imeti regi-
strirano dejavnost v naslednjih oblikah:

(1) samostojni podjetnik (s.p.);
(2) družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.);
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(3) delniška družba (d.d.);
(4) družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.);
(5) nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v regi-

ster kmetijskih gospodarstev in ima status kmeta, ki ga nosilec 
dokaže z ustreznim potrdilom, ki ga izda pristojna upravna 
enota;

(6) socialna podjetja, registrirana v skladu z Zakonom 
o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – 
ZDU-1l in 13/18), ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki 
jo vodi pristojno ministrstvo);

(7) nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v ZSo-
cP in ki nameravajo poslovati kot socialno podjetje in bodo 
začele s postopkom registracije skladno z ZSocP, v obsegu, 
ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila 
ustanovljena.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko vloži 
vlogo za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka v 
primeru novogradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in 
legalizacije objekta, za katerega je zavezan k plačilu komu-
nalnega prispevka. Vloga za delno oprostitev plačila komunal-
nega prispevka se lahko vloži samo za investicije v objekte in 
poslovne enote, ki se nahajajo na območju Občine Črnomelj.

Investitor mora v vlogi za delno oprostitev plačila komu-
nalnega prispevka s svojim podpisom in žigom izpolniti vse 
izjave, ki so del vloge. Dokazila, ki morajo biti priložena k vlogi 
za delno olajšavo komunalnega prispevka, so navedena v 
14. členu tega pravilnika.

Dodatni kriteriji in merila za delno oprostitev plačila komu-
nalnega prispevka so določeni v III. razdelku tega pravilnika.

III. POMOČ DE MINIMIS

8. člen
Delna oprostitev komunalnega prispevka po Odloku se 

dodeli kot pomoč de minimis.
Glede na potrebe delne oprostitve komunalnega prispev-

ka za investicijo v nestanovanjski objekt z značajem kmetijske 
proizvodnje se končni izračun komunalnega prispevka raz-
deli na del objekta, ki bo služil primarni proizvodnji kmetijskih 
proizvodov in na preostali del, ki bo služil predelavi in trženju 
kmetijskih in živilskih proizvodov ali pa bo služil dejavnosti, 
ki po svoji naravi spada med druge gospodarske dejavnosti. 
Kriterij za delitev je delež bruto tlorisne površine v objektu za 
vsak posamezen del nestanovanjske stavbe, ki je predmet iz-
računa komunalnega prispevka. Ta določba se nanaša na tiste 
vrste kmetijskih objektov, ki služijo tako primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov kot tudi dejavnosti predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov, oziroma sekundarni kmetijski proizvodnji 
ali drugi gospodarski dejavnosti. Delež bruto tlorisne površine 
določi projektant, ki izdeluje projektno dokumentacijo za nave-
deni objekt. Sorazmerno glede na določen delež bruto tlorisne 
površine objekta se razdeli višina komunalnega prispevka na 
vsak posamezen del obravnavanega objekta, na podlagi tega 
pa se določi znesek olajšave pri plačilu komunalnega prispev-
ka.

9. člen
(pomoči, dodeljene po Uredbi Komisije (EU) 

št. 1407(2020)/2013(972)) – gospodarski sektor
Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407(2020)/2013(972), z dne 18. decembra 2013, niso 
upravičeni subjekti, ki:

(1) so iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v primeru, če 
je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce;

(2) so na dan oddaje vloge v stečajnem postopku, po-
stopku prisilne poravnave ali likvidacije in je zoper subjekt tak 
postopek začet oziroma je prijavitelj kapitalsko ali kako drugače 
povezan s takim podjetjem ter v primeru, če je vlagatelj kazno-
van oziroma je zoper njega začet kazenski postopek;

(3) so na dan oddaje vloge v stanju kapitalske neustre-
znosti po Zakonu o finančnem poslovanju, oziroma je začet tak 
postopek zoper prijavitelja;

(4) so na dan oddaje vloge opredeljeni kot podjetja v 
težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju 
družb v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem 
programu za reševanje in prestrukturiranje. Podjetje je v teža-
vah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico 
osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta 
ali če podjetje dobiva državno pomoč za reševanje in prestruk-
turiranje;

(5) so za isti namen že prejeli sredstva bodisi iz lokalnih, 
regionalnih, državnih ali mednarodnih virov;

(6) na dan oddaje vloge nimajo poravnanih obveznosti do 
Občine Črnomelj in do države iz naslova davkov in prispevkov;

(7) so pridobili nepremično premoženje na način, kot 
je opredeljen v 21. členu Pravilnika o dodeljevanju finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15, 
spremembe in dopolnitve 36/19, 61/20, 58/21).

Neizpolnjevanje katerega koli od navedenih pogojev je 
razlog za zavrnitev vloge za delno oprostitev komunalnega 
prispevka. Če se ugotovi, da prijavitelj na dan oddaje vloge ni 
izpolnjeval vseh navedenih pogojev, se vloga kot nepopolna 
zavrne.

Pomoč v obliki delne oprostitve komunalnega prispevka 
ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred 
uvoženimi.

Pomoč v obliki delne oprostitve komunalnega prispevka ni 
namenjena za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države 
ali države članice.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in 
srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem 
poslovanju, po postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno 
besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so ka-
pitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta 
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu 
(enotnemu podjetju) na podlagi pravila »de minimis« v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407(2020)/2013(972), ne sme pre-
seči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komer-
cialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR) v katerem koli obdobju treh 
poslovnih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Če podjetje opravlja komercialno cestne prevoze tovora in 
tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja zgornja dovoljena 
meja pomoči do 200.000,00 EUR, se uporablja zgornja meja 
pomoči v višini 200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje 
ločeno vodi stroške poslovanja po dejavnostih v komercialno 
cestnem tovornem prevozu in ločeno za druge dejavnosti, ter 
zagotovi, da korist za dejavnost komercialno cestne prevoze 
tovora, ne presega 100.000,00 EUR v dovoljenem obdobju.

10. člen
(kumulacija)

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomo-
čjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za 
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407(2020)/2013(972), se lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2021 o uporabi členov 107 
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in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena 
(UL L 114/8); Uredbo Komisije (EU) 2018/1923 z dne 7. de-
cembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede 
njenega obdobja uporabe (UL L 312/2); Uredbo Komisije (EU) 
št. 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe 
in časovno omejenega odstopanja za podjetje v težavah, da 
bi se upošteval učinke pandemije COVID-19 (UL L 337/1); v 
nadaljnem besedilu Uredba 360 (2018) (2020)/2021 (1923) 
(1474) do zgornje meje, ki je določena v Uredbi 360 (2018) 
(2020)/2021 (1923) (1474).

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407(2020)/2013(972), se lahko kumulira s pomočjo de 
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).

V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa prejšnja 
pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli od podjetij, ude-
leženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč 
»de minimis« za novo ali prevzemno podjetje presega ustrezno 
zgornjo mejo. Pomoč »de minimis«, ki je bila dodeljena pred 
združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita.

Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se 
pomoč »de minimis«, dodeljena pred razdelitvijo, dodeli pod-
jetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to podjetje, ki prevzame 
dejavnosti, za katere se je pomoč »de minimis« uporabila. Če 
taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de minimis« dodeli soraz-
merno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala 
novih podjetij na dejanski datum razdelitve.

11. člen
(pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1408/2013 – primarna proizvodnja  
kmetijskih proizvodov)

Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1408/2013 so upravičeni investitorji, ki so dejavni v primarni 
proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:

(1) pomoči za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno po-
vezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

(2) pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se domačim 
proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi;

(3) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali 
količine proizvodov, danih na trg.

Skupni znesek vseh pomoči de minimis v primarni pro-
izvodnji kmetijskih proizvodov, ki se odobri in izplača upravi-
čencu ali enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 
3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.

12. člen
(upravičeni stroški in intenzivnost pomoči)

Delna oprostitev pri plačilu komunalnega prispevka, ki 
se odobri v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, 
vključuje stroške odmere komunalnega prispevka v povezavi z 
nestanovanjskimi objekti klasifikacijske ravni 1271, po CC-SI, 
ki so določene v 10. členu Odloka.

Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno delno 
oprostitvijo iz prejšnjega odstavka presegli zgornje meje pomo-
či de minimis iz drugega odstavka prejšnjega člena.

13. člen
(kumulacija)

Poleg pomoči de minimis po tem pravilniku se v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu 
oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, 
če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi pre-

segala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega 
primera v predpisih Evropske unije.

Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetij-
skih proizvodov dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja 
dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se pomoč de minimis, dodeljena za de-
javnosti v sektorju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, lahko kumu-
lira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavno-
stim, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407(2020)/2013(972), do zgornje meje, določene v slednji 
uredbi, če upravičenec z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zago-
tovi, da dejavnost primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov 
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407(2020)/2013(972).

Če je upravičenec razen v primarni proizvodnji kmetijskih 
proizvodov dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se po-
moč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju primarne 
proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1408/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, 
določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. ju-
nija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in 
akvakulutre (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič 
spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z 
dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, 
(EU) št. 717/2014, in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem 
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L 
št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
Komisije (EU) št. 717/2014), če upravičenec z ločitvijo dejav-
nosti ali stroškov zagotovi, da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.

IV. OBVEZNOSTI VLAGATELJA PRI VLOŽITVI VLOGE  
ZA DELNO OPROSTITEV PLAČILA  

KOMUNALNEGA PRISPEVKA

14. člen
Občina Črnomelj bo od vlagatelja pred delno oprostitvijo 

plačila komunalnega prispevka pridobila pisno izjavo o (priloge 
k vlogi o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka):

(1) vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je vlagatelj že 
prejel na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh poslov-
nih letih in v tekočem poslovnem letu;

(2) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške;

(3) seznamu podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako 
da se preveri skupen znesek že prejetih pomoči de minimis za 
vsa z njim povezana podjetja in zagotovila, da z dodeljenim 
zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de 
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

(4) vlagatelj na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, 
postopku prisilne poravnave ali likvidacije in da zoper prejemni-
ka pomoči tak postopek ni začet oziroma je prejemnik pomoči 
kapitalsko ali kako drugače povezan s takim podjetjem;

(5) vlagatelj na dan oddaje vloge ni v stanju kapitalske 
neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju oziroma ni 
pričet tak postopek zoper možnega prejemnika pomoči;

(6) vlagatelj na dan oddaje vloge ni opredeljen kot pod-
jetje v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestruk-
turiranju družb v težavah in pridobivajo državno pomoč po 
posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje. Podjetje 
je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega 
polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodne-
ga leta ali če podjetje dobiva državno pomoč za reševanje in 
prestrukturiranje;

(7) izjavo, da za isti namen niso prejeli sredstev bodisi iz 
lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih virov;
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(8) izjavo, da imajo na dan oddaje vloge poravnane vse 
obveznosti do Občine Črnomelj in do države iz naslova davkov 
in prispevkov;

(9) izjavo, da vlagatelj redno izplačuje plače in socialne 
prispevke zaposlenim.

Pomoč se šteje za dodeljeno (datum dodelitve pomoči) z 
dnem pravnomočnosti izdane odločbe o odmeri komunalnega 
prispevka z olajšavo.

V. OBVEZNOSTI DAJALCA POMOČI

15. člen
Občina Črnomelj pisno obvesti upravičenca o višini po-

moči (višina delne oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
ter da je pomoč dodeljena v skladu z uredbo EU o pomoči de 
minimis, pri čemer v izreku izdane odločbe z olajšavo o komu-
nalnem prispevku navede celoten naslov ustrezne uredbe in 
sklic na objavo v uradnem glasilu.

Občina Črnomelj evidence o individualni pomoči de mini-
mis hrani 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči. Občina 
Črnomelj evidence o shemi pomoči de minimis hrani 10 po-
slovnih let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja individualna 
pomoč v okviru take sheme.

Občina Črnomelj pred dodelitvijo pomoči de minimis pre-
veri znesek dodeljene pomoči de minimis za posameznega 
vlagatelja v evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribi-
štvo, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo, 
in v evidenci pomoči de minimis za druge gospodarske dejav-
nosti, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance, na način, kot 
ga pristojno ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave GOV.SI.

Občina Črnomelj v 15 dneh po dodelitvi pomoči posame-
znemu upravičencu poroča pristojnemu ministrstvu o dodeljeni 
pomoči de minimis na način, kot ga pristojno ministrstvo objavi 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

VI. NADZOR IN SANKCIJE

16. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja pristojni 

občinski organ.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po 

tem pravilniku, neporavnanih vseh obveznosti zaradi sklepa 
Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in ne-
združljivo z notranjim trgom, in drugih nepravilnosti oziroma 
podajanja zavajajočih izjav ter napačnih podatkov za potrebe 
realizacije s strani prejemnika pomoči, mora prejemnik sredstva 
v obliki delne oprostitve plačila komunalnega prispevka vrniti 
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi 
tudi pravico do pridobitve drugih sredstev iz proračuna občine 
za naslednji dve leti.

V primeru, da občinski organ ugotovi, da je katera od izjav 
iz 14. člena tega pravilnika netočna, mora prejemnik sredstva 
v obliki delne oprostitve plačila komunalnega prispevka vrniti v 
celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.

V primeru, da prejemnik pomoči v obliki delne oprostitve 
plačila komunalnega prispevka ne realizira investicije, za katero 
je že plačal delno oproščen komunalni prispevek, Občina Črno-
melj ukrepa v skladu z 225. členom Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), ki ureja možnost vračila že 
plačanega dela komunalnega prispevka, ter obvesti pristojna 
organa ministrstev o nerealizirani pomoči de minimis dodeljeni 
na podlagi tega pravilnika.

17. člen
(prenehanje in začetek veljavnosti pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega pri-
spevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 66/16).

Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Črnomelj in 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati 
petnajsti dan po objavi.

Št. 007-10/2019
Črnomelj, dne 16. decembra 2021

Župan 
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

31. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet 
Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 16. 12. 2021 sprejel 
naslednji

S K L E P

I.
Nepremičnini parc. št. 1789/5 k.o. 1548 – Golek se ukine 

status javnega dobra (grajeno javno dobro lokalnega pomena).

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z 

dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-450/2020
Črnomelj, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

KOMEN

32. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr, 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, 
št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
18. redni seji dne 22. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2023 določa-
jo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin 
kontov se za leto 2023 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 

leta 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 7.707.360
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.195.455

70 DAVČNI PRIHODKI 3.219.600
700 Davki na dohodek in dobiček 2.725.480
703 Davki na premoženje 392.920
704 Domači davki na blago in storitve 101.200
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 975.855
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 704.605
711 Takse in pristojbine 6.900
712 Globe in druge denarne kazni 28.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100.350
714 Drugi nedavčni prihodki 135.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 250.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 250.000

73 PREJETE DONACIJE 1.878
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.878
731 Prejete donacija iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.260.027
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.301.727
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.958.300

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.015.386
40 TEKOČI ODHODKI 1.820.191

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 514.700
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 80.850
402 Izdatki za blago in storitve 1.185.841
403 Plačila domačih obresti 18.800
409 Rezerve 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.181.994
410 Subvencije 220.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 856.035
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 211.645
413 Drugi tekoči domači transferi 894.314
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.948.758
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.948.758

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 64.443
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 30.774

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 33.669

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (.I-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –308.026

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 naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 220.153
55 ODPLAČILA DOLGA 220.153

550 Odplačilo domačega dolga 220.153
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –528.179

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –220.153
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 308.026
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
(ocena) 529.000

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, predpisane s 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Komen.

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.
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Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim poračunom.

4. člen
(prevzemanje obveznosti)

Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so 
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obve-
znosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za po-
samezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva 
za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za 
tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.

5. člen
(poraba sredstev glavarine vaških skupnosti)

Sredstva zagotovljena na postavki 110235 Glavarina va-
ških skupnosti so namenjena izvrševanju zadev, ki v skladu s 
Statutom Občine Komen in Odlokom o imenovanju, organizaciji 
in nalogah vaških skupnosti Občine Komen sodijo v pristojnost 
vaških skupnosti. Izdatki za reprezentančne stroške praviloma 
ne smejo presegati 20 % pripadajoče glavarine za posamezno 
vaško skupnost.

Neporabljena glavarina posamezne vaške skupnosti v 
mandatnem obdobju vaškega odbora se lahko prenaša iz leta 
v leto, vendar pa jo bo potrebno porabiti do konca mandatnega 
obdobja vaškega odbora, ki je vezan na mandat župana. Ne-
porabljena glavarina iz proračunskih let 2023, 2024, 2025 in 
2026 bo morala biti porabljena najkasneje do 31. avgusta 2026.

6. člen
(vključevanje novih obveznosti)

Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni pred-
pis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski 
proračun, je župan dolžan na odhodkovni strani določiti novo 
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov 
ali s prerazporeditvijo sredstev.

Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, 
da se odpre nova postavka in opredeli višina za nov namen.

7. člen
(odpiranje novih postavk za namenska sredstva)

V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso 
bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova 
postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.

8. člen
(podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna)

Proračunska sredstva se lahko uporabljajo le, če so iz-
polnjeni vsi z zakonom in s tem odlokom predpisani pogoji za 
uporabo sredstev. Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za 
podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje 
obveznost za plačilo.

9. člen
(dodeljevanje sredstev neposrednim  

in posrednim uporabnikom)
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim prora-

čunskih uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo meseč-
no v obliki dvanajstin oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. 
Župan lahko v utemeljenih primerih določi tudi drugačno obliko 
dinamike nakazil donacij.

Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osno-
vi dokumentacije o že opravljenih investicijah.

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih 
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov 
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo 
za zakonsko določene naloge, opredeljene v posebnem delu 

proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delo-
vanje uporabnikov.

10. člen
(dodeljevanje sredstev društvom in drugim organizacijam,  

ki niso proračunski uporabniki)
Sredstva proračunskih postavk, namenjena društvom in 

drugim organizacijam, ki niso posredni ali neposredni prora-
čunski uporabniki, se razdelijo na osnovi razpisa oziroma na 
podlagi neposredne pogodbe društvom v javnem interesu.

11. člen
(roki za plačevanje obveznosti)

Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo 
enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v za-
konu o izvrševanju proračuna.

12. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna za leto 2023 so poleg pri-
hodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse, po Zakonu o varstvu pred 
požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;

– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komu-
nalne opreme;

– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva okolja in 
vlaganj v naravne vire;

– koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki se 
uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turi-
stično infrastrukturo;

– samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
– prejeti prispevki fizičnih ali pravnih oseb za sofinanci-

ranje posameznih investicij ali drugih projektov ter sredstva 
donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem 
proračunu niso bila predvidena;

– prihodki od turistične takse;
– druga sredstva, ki jih občina prejme namensko za finan-

ciranje določenih nalog.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 

ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov 
povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje 
obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpo-
ložljivih sredstev.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega 
člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v 
proračun ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in 
podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem 
letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti na-
men.

13. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejeti prora-
čun, sprememba ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa odloča župan.

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v po-
sebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.

O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračun-
ske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali 
zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 
20 % obsega področja proračunske porabe.
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V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so 
potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski 
klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne proračunske rezer-
vacije.

Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne 
postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja 
druge postavke proračuna.

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto 
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na po-
stavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe naloge. 
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in 
v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki.

Župan mora dvakrat letno poročati občinskemu svetu o 
veljavnemu proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji, in 
sicer s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in 
po koncu leta z zaključnim računom.

14. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko za posamezen investicijski 

projekt, ki se financira preko več let, v tekočem letu razpiše 
javno naročilo in prevzame obveznosti do višine sredstev, dolo-
čenih v načrtu razvojnih programov, če so zanj načrtovane pra-
vice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Za posamezen investicijski projekt se lahko prevzemajo 
obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je 
že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena 
v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki 
bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicij-
skih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 
70 % sredstev skupine odhodkov kontov skupine 42 in 43 v 
bilanci proračuna.

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih iz naslova tekočih od-
hodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, če 
je že odprta postavka v proračunu tekočega leta, vendar skupni 
znesek teh obveznosti ne sme presegati 50 % sredstev, zago-
tovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.

Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se 
ne nanašajo na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodba-
mi in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so nujna za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prav tako se omejitve ne nanašajo na prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, 
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se 
nanašajo.

15. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

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.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-
meni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede 
na določilo prvega odstavka tega člena. Sprememba po tem 
odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta ra-

zvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih 
sredstev.

Župan lahko spreminja naziv projektov, ki so uvrščeni v 
načrtu razvojnih programov, ali naziv proračunskih postavk, v 
kolikor je to potrebno zaradi črpanja namenskih sredstev sofi-
nanciranja projektov.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.

16. člen
(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija)

Proračunski sklad je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 

10.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financi-

ranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, 
poplava, zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, 
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bole-
zni) in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke 
nesreče.

Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje 
posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se v letu 
2023 oblikuje v višini 10.000 EUR. O porabi sredstev splošne 
proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča 
občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

17. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga. Župan lahko odpiše oziroma delno 
odpiše dolg dolžniku tudi v primeru, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi 
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni 
mogoče izterjati.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

18. člen
(ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem občine)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprej-
me občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz druge-
ga odstavka tega člena.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za 
nepremičnine v posamični vrednosti pod zneskom 10.000 EUR 
in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katere-
ga se uvrsti posamično premično premoženje nad vrednostjo 
10.000 EUR, sprejme župan.

Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem 
se lahko v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma med letom 
spreminjata in dopolnjujeta.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb Občine Ko-
men, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah 
na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene pravni posel, 
ki ni predviden v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, 
in sicer do vrednosti 80.000 EUR.

O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem ob-
čine odloči in sklene pravni posel župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

19. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Komen se v letu 2023 ne bo dodatno zadolževala.

20. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Občina sme dati poroštva za izpolnitev obveznosti javne-
ga podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ 
do višine 5 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo.

O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 
2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o začasnem financiranju.

22. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-47/2021
Komen, dne 22. decembra 2021

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

33. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 
Občine Komen

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE 
in 158/20), 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. člena Zakona o pre-
krških (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), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 16. člena Statuta Ob-
čine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski 
svet Občine Komen na 18. redni seji dne 22. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju  

Občine Komen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa pogoje za zagotavljanje in uporabo stori-
tev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, pogoje pri 

lastni oskrbi s pitno vodo, način izvajanja oskrbe s pitno vodo, 
meritve in obračun porabe vode, odjem vode iz hidrantov ter 
pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavcev na območju 
Občine Komen.

Podrobnejšo vsebino o tehnični izvedbi in uporabi objek-
tov in naprav za izvajanje javne službe opredeli upravljavec v 
svojem Tehničnem pravilniku.

2. člen
(namen odloka)

Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z 

učinkovitim izvajanjem javne službe,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov 

financiranja in nadzora nad izvajanjem gospodarske javne 
službe,

– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno 
vodo in varstvo virov pitne vode,

– obveznosti občin, izvajalcev in uporabnikov javne služ-
be oskrbe s pitno vodo.

3. člen
(pojmi)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Interni vodomer je naprava, ki je nameščena za obra-

čunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazde-
litev stroškov pitne vode ter ga upravljavec ne vzdržuje.

– Interno vodovodno omrežje je vodovod z vsemi elemen-
ti, ki so priključeni za obračunskim vodomerom.

– Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
je pravna oseba, ki ji je občina poverila izvajanje gospodarske 
javne službe. Izvajalec mora biti tehnično opremljen in strokov-
no usposobljen za opravljanje te dejavnosti in je odgovoren za 
kakovostno izvajanje gospodarske javne službe.

– Javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospo-
darska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; 
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za 
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim 
vodovodom.

– Javno hidrantno omrežje so objekti in naprave name-
njeni izključno za gašenje požarov.

– Lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih 
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne 
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali 
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izda-
nega v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

– Območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje ob-
močja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena območja 
ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inženirske 
objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne službe 
ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje javne 
službe iz enega javnega vodovoda.

– Območje poselitve je območje, določeno v operativnem 
programu oskrbe s pitno vodo.

– Obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe pi-
tne vode iz javnega vodovoda, predstavlja razmejitveno mesto 
vodovodnega priključka in internega vodovodnega omrežja. Vsi 
elementi za obračunskim vodomerom so del interne instalacije, 
ki je v upravljanju in vzdrževanju lastnika oziroma uporabnika

– Odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne na-
peljave z obračunskim vodomerom.

– Omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infra-
strukture javne službe oskrbe s pitno vodo.

– Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno 
vodo.

– Posebna storitev je oskrba z vodo iz javnega vodovoda, 
ki se ne šteje za javno službo.

– Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: vodovodni priključek) 
je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in 
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njegova oprema; elementi spoja na javni vodovod, odjemno 
mesto in obračunski vodomer so sestavni deli vodovodnega 
priključka.

– Priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki 
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v 
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo.

– Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: 
vodovodni sistem ali vodovod) je sistem elementov vodovoda, 
kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pi-
tne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega 
obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen 
od drugih vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so 
del vodovoda.

– Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja 
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma uporablja 
vodo iz javnega vodovoda.

– Upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo 
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali 
izbere za izvajalca javne službe.

– Upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična 
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno 
pogodbo o njegovem upravljanju.

– Vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja 
storitev javne službe oskrbe s pitno vodo.

– Vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu 
s predpisi, ki urejajo vode.

– Zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in 
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo.

– Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je zbirni 
kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastruktu-
re, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 
predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,

Ostali pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen 
kot je določeno v zakonih, v podzakonskih predpisih ali tehnič-
nem pravilniku upravljavca javnega vodovoda.

II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO

4. člen
(oskrba s pitno vodo)

Oskrba s pitno vodo na območju občine zagotavlja:
– iz javnih vodovodnih sistemov (izvajanje javne službe),
– iz zasebnih vodovodnih sistemov (lastna oskrba),
– kot samooskrba objekta s pitno vodo (kjer se ne zago-

tavlja javna služba ali lastna oskrba).

5. člen
(storitve javne službe)

V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih 
inženirskih objektov iz javnega vodovoda, če v njih redno ali 
občasno bivajo ljudje ali če so vezani na poslovno ali kmetijsko 
dejavnost.

Za javno službo se ne šteje oskrba nestanovanjskih stavb 
in gradbenih inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov 
v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se 
zagotavlja iz javnega vodovoda, če:

– se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo za 
ljudi in živino ter za katerega je treba pridobiti vodno pravico v 
skladu s predpisom, ki ureja vode,

– iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s 
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih vod v vode in javno kanalizacijo,

– če se voda uporablja za izdelavo produktov in storitev, 
ki se prodajajo na trgu.

Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se oskrba 
s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno službo 
šteje:

– oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno 
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne 

službe ter druge dejavnosti javnega pomena (vaški domovi, 
pokopališča),

– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih 
površin,

– oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje po-
žarov s pitno vodo,

– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenje-
na splošni rabi,

– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, 
ki pripadajo stavbi, če letna količina vode ne presega 50 m3.

6. člen
(uporabniki javne službe)

Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni 
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.

Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt v 
solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz prej-
šnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med njimi 
o tem dosežen pisni dogovor.

V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega 
ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih 
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik 
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov 
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstano-
vanjskih stavb.

7. člen
(upravljalec javnega vodovoda)

Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 
je javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o., Bazoviška 
cesta 6, 6210 Sežana (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).

Upravljalec mora biti tehnično opremljen in strokovno 
usposobljen za kakovostno izvajanje javne službe. Zagotavljati 
mora zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s 
pitno vodo, upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise 
s področja oskrbe s pitno vodo.

8. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)

Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na 
poselitvenih območjih, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja 
v okviru storitev javne službe.

V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni vodo-
vod imeti upravljavca, če oskrbuje:

– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet 
ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebiva-
liščem,

– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi sta-
novanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih 
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb 
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje 
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb 
splošnega družbenega pomena in

– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov, 
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.

Lastniki zasebnega vodovoda morajo skleniti pogodbo 
o upravljanju zasebnega vodovoda s pravno ali fizično osebo 
in o upravljavcu zasebnega vodovoda pisno obvestiti občino.

Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov 
in njenih upravljavcev na svojem območju.

9. člen
(vodenje katastra)

Vodenje katastra javnega vodovoda zagotavljajo občine 
v sodelovanju z upravljavcem javnega vodovoda in ga je upra-
vljavec dolžan voditi v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko 
načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost ter ga 
stalno dopolnjevati. Stroški izdelave in vodenja katastra gospo-
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darske javne infrastrukture, se skladno s Pogodbo o vodenju 
katastra javne infrastrukture krijejo iz proračunskih sredstev 
občin lastnic.

III. STANDARDI OPREMLJENOSTI

10. člen
(opremljenost naselij)

Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti 
opremljeno z javnim vodovodom, če je število prebivalcev, ki 
stalno prebivajo na tem območju, večje od 50 ali če je letna 
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo večja od 10 m3 
pitne vode na dan.

Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim 
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti 
opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:

– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu območju 
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev 
ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega 
10 m3 pitne vode na dan ali

– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni 
oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje 
alineje.

11. člen
(določitev območij javnih vodovodov)

Območja javnega vodovoda so določena s predpisom 
občine in so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi po-
ligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v držav-
nem koordinatnem sistemu in so prikazana v katastru javnega 
vodovodnega omrežja izvajalca javne službe oskrbe s pitno 
vodo, ločeno za:

– območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim 
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
izvaja javna služba,

– območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim 
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
predvideno izvajanje javne službe,

– območja javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja, 
čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 1. točke tega 
odstavka in

– območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje 
javne službe, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 
2. točke tega odstavka.

12. člen
(obveznost priključitve)

Na oskrbovalnem območju, kjer se zagotavlja oskrba s 
pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena lastna oskrbo 
s pitno vodo.

Stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki leži znotraj ob-
močja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba in so 
izpolnjeni tehnično dobavni pogoji mora biti priključena na javni 
vodovod v skladu s tehničnim pravilnikom.

Občina v svojem programu komunalnega opremljanja 
naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele, 
kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključe-
vali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov 
priključitve.

Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali 
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagoto-
vljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se v primerih, ko 
se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, 
ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika, s 
pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko za-
gotavlja odjem pitne vode na enem odjemnem mestu.

Povsod tam, kjer je zgrajen oziroma se zgradi nov javni 
vodovod, mora upravljavec bodoče uporabnike obvestiti, da 
je priključitev njihovih objektov na javni vodovod obvezna v 
roku 6 mesecev od prejema obvestila in mu določiti pogoje za 
priključitev. Načrtovanje in gradnjo vodovodnega priključka, 
mora zagotoviti lastnik najkasneje v šestih mesecih po prejemu 
obvestila o priključitvi.

Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inže-
nirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim mestom, 
do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.

13. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)

Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni urejeno v 
skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne 
vode in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe ne sme 
priključiti na javni vodovod.

Če lastnik stavbe ali gradbenega objekta za rabo pitne 
vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno službo, ni pri-
dobil pravice v skladu s predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne 
službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v delu, ki 
se nanaša na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje 
za javno službo, ne sme priključiti na javni vodovod.

14. člen
(načrtovanje in priključitev na javni vodovod)

Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod mora 
zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 
(uporabnik), ki se priključuje na vodovod.

Priključitev na javni vodovod je dovoljena samo s soglas-
jem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu z določili tega 
odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

Če razpoložljive zmogljivosti vodnih virov in vodovodnega 
sistema ne dopuščajo novih priključitev, se soglasje ne izda.

V primeru neustrezne zmogljivosti vodovodnega omrežja 
ali priključevanja na območju brez javnega vodovoda, se na-
ročniku ali pooblaščencu izda projektne pogoje in določi obseg 
dograditve ali rekonstrukcije vodovodnega omrežja na katerega 
bo izvedena priključitev.

Priključek na javni vodovod izvede izvajalec javne službe 
skladno z izdanim soglasjem na stroške uporabnika ali inve-
stitorja.

Za vsako spremembo izvedbe priključka na javni vodovod 
mora uporabnik ali investitor ponovno pridobiti soglasje izva-
jalca javne službe.

Brez soglasja izvajalca javne službe uporabnik ne sme 
dovoliti priključitve stavb ali gradbeno inženirskih objektov dru-
gih uporabnikov na svojo interno vodovodno napeljavo ali na 
priključek na javni vodovod.

15. člen
(začasna priključitev na javni vodovod)

Izvajalec lahko izvede začasni priključek na javni vodovod 
le za gradbišča, javne prireditve in začasne objekte. Uporabnik 
mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti prav-
nomočno gradbeno dovoljenje, prijavo prireditve ali podoben 
dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javni 
vodovod. Izvajalec dovoli začasno priključitev, če uporabnik 
vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva.

Trajanje gradbiščnega priključka sovpada s trajanjem 
izgradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta oziroma 
do začetka uporabe stavbe, vendar najdlje 5 let od izvedbe 
priključka. Če uporabnik v tem času gradnje objekta še ne za-
ključi, mora zaprositi za podaljšanje prej navedenega soglasja.

Cena za uporabo vode na gradbiščnih priključkih (vod 
za gradbišča) se določi kot trikratnik veljavne cene vodarine v 
okviru storitev gospodarske javne službe. Gradbiščni priključek 
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se ukine, ko investitor uredi odvajanje in čiščenje vod skladno 
z zakonodajo in prične uporabljati objekt.

Uporabnik mora o začetku rabe objekta upravljalca obve-
stiti v 8 dneh od nastale spremembe.

16. člen
(namakalni priključki)

Na vodooskrbnih območjih, kjer vodovodni sistem to do-
pušča, je po predhodnem soglasju upravljavca in s pridoblje-
nim vodnim dovoljenjem mogoče izvesti priklop na vodovodno 
omrežje za potrebe namakanja (posebna storitev). Iz namakal-
nih priključkov se sme uporabljati voda izključno za namakanje 
v vodnem dovoljenju določenih površin.

17. člen
(spremembe na priključkih)

V kolikor želi uporabnik odjemno mesto začasno ali trajno 
odklopiti, je dolžan posredovati vlogo na predpisanem obrazcu 
in po odklopu poravnati vse terjatve na tem odjemnem mestu in 
stroške odklopa. Ob ponovnem priklopu pa stroške priklopa. V 
času začasnega odklopa je uporabnik dolžan plačevati stroške 
omrežnine.

Ukinitev priključka oziroma trajni odklop na javni vodovod 
je dovoljena, če se priključena stavba ali gradbeno inženirski 
objekt poruši oziroma je objekt v takem stanju, da ne omogoča 
bivanja. Uporabnik mora posredovati izvajalcu javne službe 
pisno vlogo za ukinitev priključka na javni vodovod.

Ukinitev priključka na javni vodovod izvede izvajalec javne 
službe na stroške uporabnika.

Prenos lastništva priključka ali obveznosti plačila storitev 
na drugo pravno ali fizično osebo je mogoč pod pogojem, da 
dotedanji lastnik oziroma najemnik nima odprtih terjatev do 
upravljavca javnega vodovoda iz tega priključka. Če obstaja 
terjatev, prenos priključka oziroma sprememba plačnika ni mo-
žna. Priključitev novega uporabnika se v tem primeru izvede 
po postopku, ki je po določilih tega odloka predpisan za prvo 
priključitev na javni vodovod.

IV. MERJENJE PORABE PITNE VODE  
IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

18. člen
(merjenje količin porabljene vode)

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v 
kubičnih metrih (m3) z odčitavanjem obračunskega vodomera. 
Odčitavanje stanja vodomera se vrši periodično glede na vrsto 
porabnika, skladno s terminskim planom, ki ga določi upravlja-
lec vodovoda. Ob zamenjavi vodomera je upravljavec javnega 
vodovoda dolžan obvezno odčitati stanje vodomera.

19. člen
(namestitev obračunskega vodomera)

Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec jav-
nega vodovoda obračunski vodomer. Stroški nabave in na-
mestitve obračunskega vodomera bremenijo uporabnika. 
Tip, velikost in mesto namestitve obračunskega vodomera 
(vodomernega jaška) določi upravljavec javnega vodovoda 
samostojno, vendar v skladu s projektom, veljavnimi predpisi 
in podrobnejšimi tehničnimi pravili, ki so določeni v Tehničnem 
pravilniku upravljavca.

V novozgrajenih večstanovanjskih stavbah mora biti za 
posamezne dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagoto-
vljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi 
vodomeri.

Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenem inže-
nirskem objektu mora biti zagotovljeno pred odjemnim mestom, 
do katerega lahko dostopa izvajalec javne službe.

Obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan s 
strani pristojnega urada za kontrolo meril.

Upravljavec javnega vodovoda vzdržuje obračunske vo-
domere ter skrbi za njihove redne preglede in za menjavo. 
Redna menjava in umerjanje vodomerov se izvaja skladno z 
veljavno zakonodajo. Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja 
in zamenjave obračunskega vodomera se pokrivajo iz zbra-
nih sredstev omrežnine. V primeru poškodovanja vodomera 
zaradi krivde uporabnika (zmrzal, poškodbe ipd.), je menjava 
vodomera strošek uporabnika in se ne krije iz naslova omre-
žnine.

Vodovodni priključek in prostor, kjer je vgrajen obračunski 
vodomer, morata biti upravljavcu javnega vodovoda vedno 
dostopna za vzdrževanje in redne preglede.

Uporabnik ne sme odstraniti, prestavljati, zamenjati ali 
popraviti obračunskega vodomera, niti odstraniti plombe.

20. člen
(interni vodomeri)

V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodomerom 
lahko nameščeni še interni vodomeri, ki služijo uporabnikom ali 
upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih 
mestih oziroma za porazdelitev stroškov porabe vode.

21. člen
(preverjanje točnosti vodomerov)

Uporabnik ima poleg rednih pregledov obračunskega vo-
domera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunske-
ga vodomera. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodo-
mera izven predpisanih dopustnih mej, določenih z veljavnimi 
predpisi o meroslovju, nosi vse stroške zamenjave in preizkusa 
upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem primeru pa upo-
rabnik. Zahteva za izredno kontrolo mora biti pisna.

22. člen
(obračun porabljene vode)

Količino porabljene vode iz javnega vodovodnega omrež-
ja se meri v m3 po stanju odčitanem na obračunskem vodome-
ru. Stanje se odčitava najmanj dvakrat letno za gospodinjstva, 
za pravne osebe pa mesečno. V vmesnem obdobju, ko vodo-
mer ni odčitan, se izračunajo mesečne akontacije. Akontacijo 
določi upravljavec, lahko pa uporabnik zahteva spremembo 
višine akontacije.

V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več 
uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na 
katerem se meri poraba vode z enim obračunskim vodomerom 
in so na internem omrežju vgrajeni interni vodomeri, lahko 
upravljavec izda račun posameznim uporabnikom na podlagi 
odčitka stanja na internih vodomerih. Razlika med seštevkom 
dobavljene vode po odčitkih na internih vodomerih in po odčitku 
na glavnem vodomeru se razdeli na vse uporabnike v objektu, 
sorazmerno glede na porabo.

V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več 
uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na ka-
terem se meri poraba vode z enim obračunskim vodomerom in 
na internem omrežju niso vgrajeni interni vodomeri, se odčitana 
poraba porazdeli glede na število prijavljenih oseb v posamezni 
stanovanjski enoti oziroma po ključu, ki ga uporabniki sporazu-
mno medsebojno določijo.

23. člen
(obračun pavšalne porabe vode)

V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je 
obračunski vodomer v okvari in okvara ni rezultat nepoobla-
ščenega posega v sistem, se obračuna pavšalna poraba vode 
na osnovi povprečja porabe vode v primerljivem trimesečnem 
obdobju istega leta.

Če upravljavec ne more odčitati števca, mora o tem obve-
stiti uporabnika, kateri mora sporočiti stanje vodomera v roku 
5 dni, sicer se mu obračuna poraba vode po povprečju preteklih 
12 mesecev – akontacija.
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24. člen
(plačevanje računa)

Uporabniki je dolžan plačati račun do dneva zapadlosti 
računa.

Plačnik storitev javne službe je njen uporabnik. V primeru 
oddaje stavbe, posameznega dela stavbe ali gradbeno inženir-
skega objekta v najem, je plačnik lahko najemnik, če je lastnik 
nanj s pogodbo prenesel vse pravice in obveznosti, ki jih sicer 
ima lastnik kot uporabnik in je taka pogodba posredovana 
upravljavcu javnih vodovodov. V takem primeru lastnik za ob-
veznosti najemnika, ki jih ima ta kot uporabnik po tem odloku, 
odgovarja v razmerju do upravljavca subsidiarno.

V primeru, da uporabnik ne poravna računa do datuma 
zapadlosti računa, ga je upravljavec dolžan pisno opomniti 
na neplačilo. Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti 
v 15 dneh po prejemu pisnega opomina, v katerem mora biti 
izrecno opozorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec 
javnega vodovoda prekine dobavo vode oziroma začne posto-
pek izterjave po sodni poti. V takem primeru bo upravljavec 
prekinil dobavo vode do poplačila celotne obveznosti, vključno 
s stroški prekinitve.

25. člen
(ugovor)

Uporabnik, ki mu je bila odmerjena poraba vode, lahko 
v 8 dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor upravljavcu 
vodovoda, če meni, da mu količina porabljene vode ni pravilno 
odmerjena. Upravljavec javnega vodovoda je dolžan na pisni 
ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 15 dni od prejema 
ugovora in v tem roku ne sme prekiniti dobave vode. V kolikor 
uporabnik računa ne poravna niti v 15 dneh po prejemu pisne-
ga odgovora, se mu izda pisni opomin.

V. PREKINITVE DOBAVE VODE

26. člen
(prekinitev dobave vode)

Upravljavec lahko na stroške uporabnika prekine dobavo 
vode v naslednjih primerih:

– če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno 
odpove ali zahteva zaporo vode v posebnih primerih,

– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška 
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v 
javnem vodovodu,

– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja upra-
vljavca javne infrastrukture,

– če dovoli priključitev preko interne instalacije tretjim 
osebam, brez vednosti upravljavca vodovoda,

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovi-
rajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega 
noče preprečiti,

– če uporabnik onemogoča delavcu ali pooblaščencu 
upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled 
priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,

– če je prostor, kjer je vgrajen obračunski vodomer, ne-
dostopen, zasut ali nevzdrževan in uporabnik tudi po opominu 
upravljavca, do postavljenega roka, pomanjkljivosti ne odpravi

– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege 
v objekte in naprave, ki so v upravljanju upravljavca,

– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z 
vodo,

– če uporabnik ne plača računa kakor je določeno v 24. in 
25. členu,

– če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali 
dobavo vode.

Prekinitev dobave vode velja za čas do odprave vzroka 
prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe z 
vodo plača uporabnik.

Upravljavec je dolžan opraviti ponovno priključitev, ko so 
izpolnjeni vsi pogoji za priključitev.

27. člen
(vzdrževalna in investicijska dela)

Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti 
dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih ali 
investicijskih del na objektih in napravah javnega vodovoda, 
vendar mora najkasneje 1 dan pred prekinitvijo obvestiti upo-
rabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na krajevno 
običajen način in na spletni strani izvajalca javne službe o času 
trajanja prekinitve dobave vode.

V primerih nepredvidenih okvar ima upravljavec pravico 
prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila, mora pa 
takoj, ko je to mogoče uporabnike obvestiti o času trajanja 
prekinitve dobave vode na krajevno običajen način in z objavo 
na svoji spletni strani.

V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, daljše od 24 ur, 
zaradi načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na omrež-
ju, odprave okvar ali zaradi višje sile, mora izvajalec javne 
službe zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe.

28. člen
(izredne razmere in prednostna oskrba s pitno vodo)
V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje 

virov, izpad energije, velike okvare) in v skladu z zakonom 
lahko upravljavec brez nadomestila škode prekine ali zmanjša 
dobavo vode, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike in 
postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za take prime-
re. Skrbeti mora predvsem za prednostno oskrbo za osnovne 
življenjske potrebe občanov in za požarno varnost. V primeru 
redukcij dobave vode, je kot prva omejena poraba vode pri 
uporabnikih posebnih storitev.

VI. FINANCIRANJE IN OBLIKOVANJE CEN OSKRBE  
S PITNO VODO

29. člen
(financiranje)

Javna služba se financira iz:
– cene storitve javne službe,
– subvencije ali druge oblike proračuna občin,
– drugih virov.

30. člen
(oblikovanje cen)

Cene javne službe oskrbe s pitno vodo se oblikujejo v 
skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
na predlog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo. Potrdi 
pa jih občinski svet. Cena storitve javne službe je sestavljena 
iz cene javne infrastrukture (omrežnina) in cene, ki se nanaša 
na opravljanje storitve javne službe.

31. člen
(elaborati o cenah)

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat o ceni storitve 
javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za obli-
kovanje cen javne službe in tem odlokom. Elaborat izvajalec 
posreduje občinam v tekočem letu najpozneje do dne 31. 10., 
ne glede na višino potrebnih sprememb cene storitve javne 
službe glede na obstoječe cene oziroma preteklo obračunsko 
obdobje. Občine elaborat pregledajo, in v primeru vsebinsko 
utemeljenih razlogov zahtevajo dopolnitve ali spremembe le- 
tega v roku 30 dni od prejema. Izvajalec mora na zahtevane 
dopolnitve ali spremembe odgovoriti v roku 30 dni od prejema 
le-teh. Občine morajo cene na podlagi elaborata potrditi najka-
sneje do 31. 12. tekočega leta za prihodnje leto.
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Če posamezna občina ne potrdi elaborata do roka nave-
denega zgoraj, se za čas do potrditve elaborata, najemnina 
za infrastrukturo določi v višini, ki jo določa trenutno veljavni 
elaborat.

32. člen
(subvencije cen)

Občine samostojno odločajo o načinu subvencioniranja. 
Subvencije se določijo v skladu s predpisi s sklepi občinskih 
svetov posameznih občin. Subvencija se lahko zagotovi le za 
gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti (kar mora 
biti razvidno iz ustreznih registrov).

33. člen
(posebne storitve)

Posebne storitve izvajalca so storitve, ki jih izvajalec javne 
službe opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, in niso 
obvezne storitve javne službe V okviru prostih zmogljivosti 
javnega vodovoda, lahko izvajalec opravlja posebne storitve v 
soglasju z občino, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike 
med prihodki in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova. Prihodki 
posebnih storitev se upoštevajo tako, da se zmanjša lastna 
cena javne službe oskrbe.

Razmerje med izvajalcem in uporabnikom posebne sto-
ritve je podrobneje urejeno s pogodbo o posebnih storitvah.

VII. EVIDENCE UPORABNIKOV

34. člen
(evidence uporabnikov)

Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje evi-
denco uporabnikov.

Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje 
naslednje podatke:

– šifro uporabnika,
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebiva-

lišča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število 
oseb v gospodinjstvu),

– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
Upravljavec lahko za posameznega uporabnika z njego-

vim soglasjem zbira tudi podatke o:
– zaposlitvi,
– številki osebnega računa,
– davčni številki,
– deležu lastništva,
– EMŠO.
Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne 

podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika,
– šifro dejavnosti (SKD),
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi nasle-

dnje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu,
– lastništvo nepremičnine,
– šifro odjemnega mesta.

35. člen
(dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)

Lastniki, najemniki in upravniki večstanovanjskih stavb 
morajo upravljavca pravočasno pisno obveščati o:

– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na 
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;

– vseh spremembah naslova za dostavo računov in dru-
gih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi 
v obstoječe razmerje.

Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od prvega 
naslednjega obračunskega obdobja in obsega:

– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega 
odjemalca,

– listino o prenosu lastninske pravice (razen upravnik),
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega lastnika, najemnika na obraz-

cu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti 

zavezan dotedanji lastnik, najemnik.

36. člen
(pridobivanje evidenc)

Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, uprav-
nikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb, 
ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona 
o javnih gospodarskih službah. Zbrani podatki so varovani na 
podlagi Zakona o varovanju osebnih podatkov.

37. člen
(izstavitev računa za večstanovanjski objekt)

Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en 
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:

– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru 
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj 
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu;

– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi 
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upra-
vljavcem glede načina obračuna oziroma ključa delitve.

VIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV

38. člen
(obveznosti upravljavca)

Upravljavec je dolžan:
– zagotavljati normalno obratovanje javnega vodovoda v 

okviru razpoložljivih kapacitet;
– redno vzdrževati objekte in naprave javnega vodovoda;
– redno kontrolirati kvaliteto vode v skladu z veljavno 

zakonodajo;
– obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob pre-

kinitvah in omejitvah dobave vode;
– obveščati uporabnike javne službe o njihovih obvezno-

stih in izvajanju javne službe;
– vodenje evidenc o: javnih vodovodih, s katerimi upra-

vlja in območjih javnih vodovodov; uporabnikih javne službe; 
priključkih na javni vodovod in odjemnih mestih; zajetjih in 
rezervnih zajetjih za pitno vodo; vodnih pravicah za ta zajetja; 
vodni bilanci javnega vodovoda; vzdrževanju in čiščenju javne 
infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe; stroških in 
cenah obveznih storitev javne službe;

– voditi in ažurirati informacijski sistem skladno z organi-
zacijskim navodilom;

– voditi evidence o količinah odvzete pitne vode iz javne-
ga vodovoda;

– ločeno voditi evidenco o količinah odvzete pitne vode iz 
javnega vodovoda, ki niso storitev javne službe;

– izdelati program oskrbe in poročati v skladu z zahtevami 
uredbe;

– redno preverjati podatke o stavbah, ki so priključene na 
javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na 
območju javnega vodovoda;

– priključevati nove uporabnike javne službe.
Ostale obveznosti upravljavca oskrbe s pitno vodo so 

določene v upravljavski pogodbi, organizacijskih navodilih la-
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stnika javne infrastrukture in državnih pravnih aktih, ki urejajo 
to obvezno občinsko gospodarsko javno službo.

39. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki so pri oskrbi s pitno vodo dolžni:
– redno vzdrževati interno vodovodno omrežje;
– omogočiti upravljavcu trajni, neoviran dostop do vodo-

mernega jaška in obračunskega vodomera;
– uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati 

obračunskega vodomera;
– zaščita vodomernega jaška in vodomera pred poškod-

bami in zmrzaljo, vdorom talne in odpadne vode in drugimi 
škodljivimi vplivi;

– nemudoma javljati upravljavcu vse okvare na javnem 
vodovodu, odjemu vode iz hidrantov;

– upravljavcu javljati vse okvare in nepravilnosti na vodo-
vodnem priključku;

– spremljati porabo vode in sporočati upravljavcu javnega 
vodovoda neobičajno visoko porabo;

– pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, la-
stništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki 
imajo vpliv na odvzem in obračun vode;

– za opravljene storitve plačevati izvajalcu javne službe v 
roku navedenem na računu;

– upoštevati medsebojno delitev stroškov, kadar ima več 
uporabnikov obračun preko enega obračunskega vodomera;

– upoštevati ukrepe racionalne rabe zaradi pomanjkanja 
vode ali drugih izrednih dogodkov.

IX. GRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA

40. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda)

Pred pričetkom gradnje javnega vodovoda je investitor 
dolžan obvestiti upravljavca vodovoda o nameravani gradnji 
vsaj 7 dni pred pričetkom del.

Gradnjo objektov in naprav javnega vodovoda lahko iz-
vaja strokovno usposobljena oseba, posege v obstoječi sistem 
javnega vodovoda pa izvaja upravljalec.

Ob izgradnji vodovodne infrastrukture je investitor dolžan 
zagotoviti strokovni nadzor upravljavca javnega vodovoda.

41. člen
(prenos novozgrajenih vodovodov na občino)

Kadar investitor vodovoda ni občina, mora investitor pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o komunal-
nem opremljanju z občino. Investitor novozgrajenih vodovodnih 
objektov in omrežja je dolžan po končani gradnji le-te predati 
v last občini. Uporabnik vode, ki sofinancira gradnjo javnega 
vodovoda, s tem ne pridobi nikakršne pravice razpolaganja na 
javnem vodovodu.

Investitor je dolžan predati zgrajeni javni vodovod občini 
najkasneje v roku enega meseca po uspešno opravljenem 
internem tehničnem pregledu upravljavca javnega vodovoda 
skladno z zahtevami Tehničnega pravilnika. Prevzete vodo-
vodne objekte in naprave skladno z določili tega člena preda 
občina v upravljanje bodočemu upravljavcu. Postopek predaje 
v upravljanje mora biti izveden dokumentirano z zapisniki o 
primopredaji.

X. VAROVANJE VODOVODNEGA OMREŽJA,  
OBJEKTOV IN NAPRAV

42. člen
(varovalni pas vodovoda)

Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in 
druga dela v varovalnem pasu vodovoda, si mora pred začet-

kom del pri upravljavcu javnega vodovoda pridobiti podatke o 
trasi vodovodnega omrežja in soglasje za izvajanje predvidenih 
del, v katerem so podani pogoji za posege na območju trase.

Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati 
objektov in nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na 
vodovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.

43. člen
(obveznost vzpostavitve prvotnega stanja)

Investitorji oziroma izvajalci del morajo pri novogradnji, 
vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti javno 
vodovodno omrežje ter naprave v prvotno stanje. Vsa dela se 
opravijo pod nadzorom upravljavca. Stroški vzpostavitve prvo-
tnega stanja in nadzora bremenijo investitorja.

Upravljavci drugih omrežij in naprav (elektrika, telefon, 
plinovod, KTV, kanalizacija) morajo pri opravljanju del na svojih 
objektih in napravah zagotoviti, da ostane vodovodno omrežje 
ter naprave nepoškodovane.

V primeru nastalih poškodb na javnem vodovodu ali vo-
dovodnem priključku, morajo upravljavca javnega vodovoda 
nemudoma obvestiti in pri njem naročiti popravilo poškodb ter 
poravnati vse stroške, ki so nastali zaradi poškodbe.

XI. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

44. člen
(hidranti)

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni 
predvsem požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni 
in v brezhibnem stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljavec 
javnega vodovoda.

Podatke o hidrantih vodi upravljavec javnega vodovoda 
v katastru.

Brez soglasja upravljavca javnega vodovoda oziroma 
upravljavca zasebnega vodovoda se sme uporabljati voda iz 
hidranta samo za gašenje požarov in za druge intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah. V tem primeru mora uporabnik 
naknadno obvestiti upravljavca javnega vodovoda o uporabi in 
količini iz hidrantov odvzete vode.

Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v brez-
hibnem stanju. V nasprotnem primeru nosi vse stroške popra-
vila za okvare, ki jih je povzročil na hidrantu in vodovodnem 
omrežju.

XII. NADZOR

45. člen
(nadzor)

Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog izvajalca javne 
službe in upravljavca javnih vodovodov opravlja organ občinske 
uprave pristojen za gospodarske javne službe in inšpekcija 
pristojna za okolje.

Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru 
njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Med-
občinski inšpektorat in redarstvo.

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

46. člen
(kazenske določbe)

Z globo 1.400 evrov se kaznuje upravljalec javnega vo-
dovoda če:

– prekine dobavo vode v nasprotju s 26. členom tega 
odloka;

– začasno prekine dobavo vode v nasprotju s 27. členom 
tega odloka;
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– neupravičeno omejuje porabo vode;
– ne izpolnjuje obveznosti iz 38. člena tega odloka.
Z globo 400 evrov se kaznuje uporabnik vodovoda če:
– odvzema vodo iz hidrantnega omrežja v nasprotju z 

44. členom tega odloka;
– uporablja vodo iz namakalnih priključkov v nasprotju s 

pogoji določenimi v vodnem dovoljenju oziroma soglasju za 
priključitev;

– ne upošteva izdanih omejitev porabe vode.
Z globo 1000 evrov se kaznuje uporabnik, pravna oseba, 

posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost 
če:

– se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca;
– če se ne priključi na javni vodovod v roku 6 mesecev po 

prejemu poziva upravljalca;
– s posegom ali dejanjem v varovalnem pasu vodovoda 

povzroči škodo ali posledično dodatne stroške pri vzdrževanju 
vodovoda;

– namensko ravna v nasprotju z 39. členom tega odloka.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
(prehodne in končne določbe)

Za rabo vodnih virov za lastno oskrbo stavb s pitno vodo 
morajo lastniki stavb in gradbenih inženirskih objektov pridobiti 
vodno dovoljenje skladno z določbami veljavne zakonodaje in 
tega odloka. Lastniki zasebnih vodovodov morajo v treh mese-
cih od uveljavitve tega odloka določiti upravljavca zasebnega 
vodovoda skladno s 6. členom tega odloka.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
pogojih za dobavo vode na območju Občine Sežana (Uradne 
objave št. 20, z dne 31. 5. 1991).

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

Št. 007-9/2021
Komen, dne 22. decembra 2021

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

34. Odlok o občinskih cestah

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 in 
10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Komen 
(Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine 
Komen na 18. redni seji dne 22. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa in ureja:
– občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se upora-

bljajo za javni promet na območju Občine Komen ter postopek 
njihove kategorizacije;

– upravljanje, graditev, vzdrževanje ter varstvo cest in 
prometa na njih;

– nadzorstvo in sankcioniranje kršitev določb tega odloka.

(2) Vsa ostala področja, ki niso urejena s tem odlokom, 
ureja veljavna področna zakonodaja.

(3) Ostale določbe, ki s tem odlokom niso predpisane, so 
določene z vsakokrat veljavno državno področno zakonodajo, 
ki se uporablja neposredno.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je 
določen z veljavno področno zakonodajo.

3. člen
(občinske ceste)

(1) Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezova-
nju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, 
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih zname-
nitosti in objektov v občini.

(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega 
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s pri-
posestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na ze-
mljiščih cestnega sveta mogoče pridobiti stvarno služnost na 
podlagi pravnega posla za gradnjo objektov gospodarske javne 
infrastrukture in priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo 
minimalno komunalno oskrbo stavb, pod pogoji, določenimi 
s predpisi, ki urejajo ceste, in predpisi, ki urejajo ravnanje s 
stvarnim premoženjem države, pokrajin in občin.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je 
mogoče na zemljiščih cestnega sveta ustanoviti stvarno slu-
žnost za gradnjo cestnega priključka. Medsebojne pravice in 
obveznosti med upravljavcem ceste in investitorjem cestnega 
priključka se uredijo s pogodbo.

(5) Občinske ceste, ki še niso geodetsko in/ali zemljiško-
knjižno urejene, se urejajo na pobudo lastnikov nepremičnin in 
na podlagi letnega plana upravljavca občinskih cest.

II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

4. člen
(kategorije občinskih cest in nekategorizirane ceste)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste 

(LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (KJ). Lokalne 
ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo na 
zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in krajevne ceste 
(s skrajšano oznako LK).

(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki pove-
zuje naselja v občini z naselji v sosednih občinah ali naselja in 
dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje 
prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.

(3) Zbirne krajevne ceste (LZ) so namenjene zbiranju in 
navezovanju prometnih tokov iz posameznih delov naselij na 
ceste višje kategorije.

(4) Krajevne ceste (LK) so nadaljevanje cest višje katego-
rije, namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stano-
vanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske 
cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih 
delih naselij.

(5) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpol-
njuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena 
navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.

(6) Kolesarska pot (KJ) je s predpisano prometno signa-
lizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je namenjena 
prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s 
pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste.

(7) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni pro-
met, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet 
na način in pod pogoji, kot jih v skladu z veljavno področno 
zakonodajo določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.
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(8) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je 
namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je nekatego-
rizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča 
racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v 
evidencah gozdnih cest.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet 
Občine Komen na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo po postopku, ki je določen v predpisu o merilih 
za kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest se določijo 
po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) Pobude za spremembo kategorizacije občinskih cest 
lahko podajo posamezne pravne osebe, fizične osebe ali organ 
občine. Postopek spremembe kategorizacije občinske ceste 
se začne na predlog župana. Predlogi sprememb morajo biti 
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste po predhodnem soglasju z Direkcijo Republike Slove-
nije za infrastrukturo odloči Občinski svet Občine Komen na 
predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, pridobi 
kategorijo, določeno s tem odlokom po potrditvi na občinskem 
svetu.

7. člen
(opustitev občinske ceste)

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 ali če ne izpolnjuje meril za 
kategorizacijo.

8. člen
(uporaba nekategoriziranih cest in njihov prenos  

med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni pro-

met, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec predla-
ga občini prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če obstaja javni interes in je geodetsko odmerjena.

(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči Občinski svet Občine Komen, njena kategorizacija pa se 
opravi po postopku iz 6. člena tega odloka.

III. GRADNJA OBČINSKIH CEST

9. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v 
skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elemen-
tov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti 
njihove graditve in vzdrževanja ter z upoštevanjem predpisov 
za gradnjo objektov.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov 
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj 
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge 
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih de-
javnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor 
cestnega prometa.

(3) Če občinske ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, 
okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih razlogov, varstva 
kulturne dediščine, posebno težkih terenskih razmer ali drugih 
posebej utemeljenih razlogov (npr. urejanje skupnega prome-
tnega prostora) ni mogoče projektirati z elementi, ki v celoti 
ustrezajo njenemu prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki 
jim je namenjena, se lahko projektira s slabšimi elementi. Za 
vsa odstopanja se v postopku projektiranja izvede primerjava 
z rešitvami, skladnimi s predpisi s področja projektiranja cest. 
Predlagane rešitve, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki 
urejajo projektiranje občinskih cest, mora upravljavec ceste 
posebej utemeljiti in s pisno izjavo presojevalca varnosti cest 
ali presojevalke varnosti cest izkazati, da je kljub projektiranju 
ceste ali njenega dela s slabšimi elementi zagotovljena varnost 
ceste. Predlagane rešitve odobri župan.

10. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko skladno z veljavno zako-
nodajo lastninska pravica na zemljišču ali drugi nepremičnini 
odvzame ali omeji, če ni mogoče skleniti ustrezne pogodbe 
med občino in lastnikom te nepremičnine.

11. člen
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi 
in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, 
ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in 
prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in 
ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter 
predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo 
rednega vzdrževanja javnih cest.

12. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema  

na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa 

upravljavec občinskih cest, razen ko je njena postavitev, zame-
njava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih 
ali omejitvah prometna na javnih cestah.

(2) Na 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 in pravilnikom o prometni signalizaciji. O 
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev 
turistične ali obvestilne signalizacije odloči upravljavec občin-
skih cest s soglasjem. Upravljavec občinskih cest oziroma 
vzdrževalec občinskih cest ima pravico do povrnitve stroškov 
za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

13. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture  

v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture 

je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in 
na način, določenim s soglasjem upravljavca občinske ceste. 
V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo 
način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(2) 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 ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska 
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti 
neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski 
poti obvestiti upravljavca občinske ceste. Upravljavec naprav 
in napeljav mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti 
cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti 
obvestiti upravljavca občinske ceste.
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(3) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti 
uporaba občinske ceste, mora upravljavec naprav in napeljav 
vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste 
in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti policijo in 
upravljavca občinskih cest.

14. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest  

in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, 

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi obratovanja 
občinske ceste, krije upravljavec občinske ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega 
zidu in premostitvenega objekta, brežine pod objektom in pra-
gu pri objektu za zavarovanje temelja objekta, je sestavni del 
vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter 
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni 
del vzdrževanja vodotoka.

15. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v 

ali ob cestnem telesu morajo, kadar nameravajo graditi ali 
rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti, o tem 
obvestiti pristojni organ najmanj 60 dni pred začetkom del, da 
ta lahko svoja nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma 
rekonstrukcijo teh objektov in naprav in mu dati na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za 
upravljavca ceste, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske 
ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov 
in naprav v ali ob cestnem telesu.

16. člen
(obveznost 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 
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opra-
viti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena 
krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, na-
prav in napeljav.

IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

17. člen
(upravljavec občinskih cest)

Upravljavec občinskih cest v Občini Komen je občinska 
uprava Občine Komen (v nadaljevanju: upravljavec).

18. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa Občine Komen)

Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, 
razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdr-
ževanje in varstvo občinskih cest.

Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in 

razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire kon-

cesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest;

– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del 
rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije, 
ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del v javno 
korist na občinskih cestah;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zbirne evidence 

o javnih cestah;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na 

občinskih cestah;
– pridobivanje podatkov o prekoračitvi dimenzij (višina, 

širina in dolžina) in mase vozil;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o 

stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih 

postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za 
varovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave raziskoval-
nih in razvojih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direk-
cijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami 
pri pripravi in uresničevanju programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

19. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in investicijsko vzdrževanje ka-
tegoriziranih občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine 
oziroma z drugimi sredstvi ob predhodno sklenjeni pogodbi o 
opremljanju ali javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Vzdrževalec občinskih cest predlaga upravljavcu cest 
za tekoče oziroma prihodnje leto plan vzdrževanja občinskih 
cest, upravljavec občinskih cest ga potrdi in predlaga občinske-
mu svetu v sprejem proračuna za prihodnje leto.

(3) Upravljavec občinskih cest zagotavlja sredstva za 
vzdrževanje tistega dela državnih cest, ki so namenjene de-
lovanju naselij (pločniki, kolesarske steze, obvozne ceste, pri-
ključki na občinske in državne ceste).

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

20. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna go-
spodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno 
vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest v stanju, ki zagota-
vlja varnost in prevoznost občinskih cest in cestnega sveta ter 
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah 
(v nadaljevanju: redno vzdrževanje javnih cest).

(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja občinskih cest določi upravljavec občinskih cest.

21. člen
(koncesija za redno vzdrževanje občinskih cest)

(1) Za izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja 
občinskih cest se lahko pravni ali fizični osebi podeli koncesija 
(v nadaljevanju: vzdrževalec občinske ceste).

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

(3) Pravice in dolžnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih 
cest so natančneje urejene v koncesijski pogodbi.

22. člen
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim 
se za obdobje najmanj štirih let določijo prednostne naloge 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, 
sprejme Občinski svet Občine Komen na predlog župana.
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(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s 
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka 
v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po 
postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni 
del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest 
se del sredstev zagotovi za financiranje izvedbe ukrepov na 
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in 
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (od-
pravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih 
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir 
na občinskih cestah idr.) in financiranje izvedbe ukrepov, ki jih 
je odredil inšpektor za ceste, niso pa sestavni del vzdrževanja 
in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

23. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju 
cestnega sveta občinske ceste je pristojen vzdrževalec občin-
skih cest.

24. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah 

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih 
cestah, ki potekajo nad občinskimi cestami in po katerih je 
dovoljen javni promet, je pristojen vzdrževalec občinskih cest.

25. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Upravljavec občinske ceste lahko zaradi zapore ob-
činske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali 
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, 
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se 
mora upravljavec občinskih cest predhodno uskladiti z Direkcijo 
Republike Slovenije za ceste (DRSI).

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upra-
vljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te 
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med 
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predla-
gatelj preusmeritve prometa. Pred preusmeritvijo prometa na 
nekategorizirano cesto se ob prisotnosti lastnika te ceste ali 
od njega pooblaščenega upravljavca izvede monitoring obsto-
ječega stanja.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

26. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na 
občinski cesti, na zemljiščih ali objektih ob občinski cesti, ki bi 
lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost 
prometa na njej.

(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno 

vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug mate-

rial ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih 

jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;

– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne napra-
ve, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;

– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, 
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati 
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;

– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, 
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje 
cestnega prometa;

– postavljati nagrobne plošče in druga spominska zna-
menja;

– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sve-

ta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter 
od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;

5. na cestišču javne ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v 

času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako dru-
gače onesnaževati;

– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja 

zimske službe;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi 

pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolo-

vozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, 
območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora vo-
znik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo 
vozišče.

(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, za-
kriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno 
opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene 
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter prepre-
čevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.

(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odla-
šanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, 
ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale 
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali na-
stalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s 
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posle-
dicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni 
inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj 
ovire ali nevarnega mesta na cesti mora upoštevati navodila 
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve 
ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja 
ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali 
nevarnega mesta na cesti, upravljavec občinske ceste pa ima 
zaradi izvajanja te določbe pravico do brezplačnega pridobi-
vanja podatkov, ki omogočajo identifikacijo lastnika oziroma 
uporabnika motornega vozila (osebno ime oziroma firma, 
naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, 
EMŠO), iz evidence registriranih vozil, ki se vodi v skladu z 
zakonom, ki ureja motorna vozila. Če povzročitelj ni znan ali 
ga ni mogoče identificirati, gredo stroški v breme rednega 
vzdrževanja ceste.

(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim 
odstavkom tega člena.

(7) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki ravna v nasprotju s 
prvim, drugim, tretjim ali četrtin odstavkom tega člena. Njihova 
odgovorna oseba se kaznuje z globo 500 eurov.

(8) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki ravna v 
nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega čle-
na. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 1.000 eurov.

(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostoj-
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no opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem 
odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

27. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse 

posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske 
ceste, zlasti:

– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrže-
vanja;

– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča 
in cestnega telesa;

– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih na-

prav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, 
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;

– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem 
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev 
objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.

(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko 
lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni 
s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku 
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjša-
no vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne 
dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena.

28. člen
(izvajanje del v območju občinske ceste)

(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, 
podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na 
objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogro-
žala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega 
vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje upravljavca občinske 
ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki brez soglasja upravljavca občinske ceste opravlja dela, 
ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali 
povečala stroške njenega vzdrževanja.

(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samo-
stojni podjetnik posameznik in posameznik, ki brez soglasja 
upravljavca občinske ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala 
ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške 
njenega vzdrževanja. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z 
globo 500 eurov.

(4) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki brez 
soglasja upravljavca občinske ceste opravlja dela, ki bi lahko 
ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala 
stroške njenega vzdrževanja. Njihova odgovorna oseba se 
kaznuje z globo 1.000 eurov.

29. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora 
omejena.

(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so 
dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinske ceste.

(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega 
odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso 
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, 
njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza.

(4) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega 
roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premo-
stitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih 
robov objekta na zemljišče ter znaša največ:

– pri lokalnih cestah 4 metre,
– pri zbirnih krajevnih cestah 4 metre,
– pri krajevnih cestah 4 metre,
– pri javnih poteh 3 metre,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posame-

znik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v 
nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstru-
ira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge 
objekte ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih 
zemljiščih.

(6) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja 
ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekon-
struira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge 
objekte ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajo-
čih zemljiščih. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 
200 eurov.

(7) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki v va-
rovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju 
s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo 
ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali 
naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih. 
Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.

30. člen
(preglednost ob občinski cesti)

(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, v obmo-
čju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) in na 
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno 
vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, napra-
ve in druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo 
preglednost cest, križišča ali priključka.

(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, 
razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica 
začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.

(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku 
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjša-
no vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik slu-
žeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka 
omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju 
občine.

(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek lastnik 
oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

31. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del ali prireditve, 
zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in 
navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve.

(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja.

(3) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izda upravljavec občinskih cest in ga vroči predlagatelju zapo-
re. O izdaji dovoljenja upravljavec občinskih cest obvesti polici-
jo, medobčinski inšpektorat in redarstvo, vzdrževalca občinskih 
cest, PGD Komen, ZGRS Sežana in pristojne vaške skupnosti.

(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

(5) Zaporo postavi vzdrževalec občinske ceste, ki mora 
o njeni izvedbi obvestiti policijo, medobčinski inšpektorat in 
redarstvo ter upravljavca ceste najmanj tri dni pred spremembo 
ter javnost na krajevno običajen način.
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(6) 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 ali 
preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.

(7) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki izvede delno ali popol-
no zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na 
cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v 
nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni 
čas njenega trajanja. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z 
globo 200 eurov.

(8) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, 
potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge pri-
reditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja 
ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja. Njihova 
odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.

(9) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževa-
lec občinske ceste, če delno ali popolno zaporo ceste zaradi del 
na cesti ali športnih in drugih prireditev izvede brez dovoljenja 
oziroma je ne izvede, razen v primerih rednega vzdrževanja 
ceste. Njegova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.

32. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje 
je dovoljeno v obsegu, kot je predpisan z vsakokrat veljavnim 
občinskim prostorskim izvedbenim aktom.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upra-
vljavec občinskih cest izda soglasje za postavitev objektov 
za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni 
objekti:

– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne var-
nosti,

– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja 
v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,

– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na 
servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, 
ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina 
obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.

(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občin-
skih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega 
polja, pregledne berme, preglednostnega prostora in območja 
vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne 
signalizacije.

(4) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju 
občinske ceste, izda upravljavec občinskih cest na podlagi 
predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje 
in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega iz-
boljšanju prometne varnosti, katerega postavitev se odredi z 
delovnim nalogom upravljavca občinskih cest.

(5) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske 
ceste upravljavec občinskih cest izda za določen čas (za čas 
trajanja sejma, prireditve, razstave ipd.). Transparenti morajo 
biti izobešeni najmanj 4,7 m nad voziščem občinske ceste.

33. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah 
tega odloka izdaja upravljavec občinskih cest ter zoper sklep iz 
35. člena tega odloka, je dovoljena pritožba na župana Občine 
Komen.

34. člen
(ostale določbe)

Ostale omejitve, določbe in varovanja občinskih cest, ki s 
tem odlokom niso predpisane, so določene z vsakokrat veljav-
no državno področno zakonodajo, ki se uporablja neposredno.

VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

35. člen
(opravljanje nadzorstva)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o 
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, 
izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.

36. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Medobčinski inšpektorat pri opravljanju inšpekcijskega 
nadzora nadzira zlasti:

– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod 
pogoji, kot jih določajo ta zakon in predpisi, izdani na njegovi 
podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo javne ceste);

– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji tega 
zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter omogočajo varno 
uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah posta-
vljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste;

– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti po-
stavljene in vzdrževane skladno z zakonom, predpisi, ki urejajo 
javne ceste, in izdanim dovoljenjem;

– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo 
stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in 
naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, 
gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege 
v območju javne ceste po tem zakonu;

– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter 
ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem 
zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela 
v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev 
ceste v uporabo po tem zakonu;

– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter 
ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem 
zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela 
v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev 
ceste v uporabo po tem zakonu;

– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s 
predpisi, ki urejajo javne ceste.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski 
inšpekcijski organ pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ne-
kategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, 
nadzira zlasti:

– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s 
predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategorizi-
ranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega 
zakona in predpisi, ki urejajo ceste.

37. člen
(naloge občinskega redarstva)

Občinsko redarstvo pri opravljanju nadzora nadzira zlasti:
– zasedo cestišča z namenom oviranja ali preprečevanja 

prometa;
– prepoved ogrožanja varne uporabe kategoriziranih cest 

in nekategoriziranih cest, na katerih se izvaja javni promet;
– največje dovoljene obremenitve in mase vozil;
– izredne prevoze ter označitev vozil za izredne prevoze;
– strokovno usposobljenost spremljevalca izrednih pre-

vozov;
– uporabo ustreznih naležnih ploskev vozil;
– omejitve uporabe javne ceste;
– pomanjkljivosti na cestah;
– težo vozila;
– pogoje, ob katerih se vozilo izloči iz prometa.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
(večletni plan)

Upravljavec občinskih cest mora najkasneje v enem letu 
po uveljavitvi tega odloka pripraviti predlog dokumenta iz prve-
ga odstavka 22. člena tega odloka.

39. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 47/2000) in Odlok o spre-
membi Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 180/20).

40. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 007-10/2021
Komen, dne 22. decembra 2021

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

KRŠKO

35. Odlok o proračunu Mestne občine Krško 
za leto 2023

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 – odloč-
ba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 
89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – 
ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) 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 
28. seji, dne 16. 12. 2021, sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Krško za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Mestno občino Krško za leto 2023 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del 

proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih 
zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv konta
Predlog 

proračuna 
2023

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 41.706.495
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 35.719.375

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 22.903.620
700 Davki na dohodek in dobiček 18.913.140
703 Davki na premoženje 3.383.400
704 Domači davki na blago in storitve 605.050
706 Drugi davki in prispevki 2.030

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 12.815.755
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.636.655
711 Takse in pristojbine 22.000
712 Globe in druge denarne kazni 55.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 70.400
714 Drugi nedavčni prihodki 10.031.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 1.114.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 84.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 1.030.000

73 PREJETE DONACIJE (730) 1.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.871.121
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.593.382
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in drugih držav 2.277.739

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN DRUGIH DRŽAV 0
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih 
institucij in iz drugih držav 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 41.509.945
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 8.984.660
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.268.616
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 365.002
402 Izdatki za blago in storitve 5.855.642
403 Plačila domačih obresti 90.100
409 Rezerve 405.299

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 16.333.353
410 Subvencije 831.550
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 9.215.727
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 1.410.859
413 Drugi domači transferi 4.875.217

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 15.361.647
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.361.647
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431) 830.285
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 384.100
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 446.185

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 196.550
III/1. Primarni presežek (primanjkljaj) 266.650
III/2. Tekoči presežek (primanjkljaj) 10.401.362
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 1.200.000

500 Domače zadolževanje 1.200.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 1.309.826

550 Odplačila domačega dolga 1.309.826
1.IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 86.724
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –109.826
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) –196.550
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 25.639
(2) Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih na-

črtov neposrednih uporabnikov (NPU), ki so razdeljeni na na-
slednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), 
glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Pod-
programi so razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Mestne občine Krško.

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 

ureja javne finance in s podzakonskimi predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, in tega odloka.

(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki 
jo sestavljata postavka in konto.

4. člen
(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 
15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 
83/12 – ZVPoz-D),

– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek 
ter drugi prihodki, 

– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda, 

– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov,

– prihodki od komunalnih prispevkov.

5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)

Predloge finančnih načrtov pripravijo predlagatelji finanč-
nih načrtov:

1. občinski svet,
2. nadzorni odbor,
3. župan,
4. občinska uprava z notranje organizacijskimi enotami 

občinske uprave,
5. Medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ 

občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče 
in Sevnica in

6. posamezne krajevne skupnosti.

6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva, ki jih določa zakon 
in odpiranje postavk ter zagotavljanje pravic porabe na njih)

(1) Če so namenski prihodki, določeni v 4. členu tega 
odloka, vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so načrtova-
ni v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje 
obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpolo-
žljivih prejemkov.

(2) Če so namenski prihodki, določeni v 4. členu tega 
odloka, vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtova-
ni v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje 
obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem 
proračunu občine.

(3) Za izvajanje politik in programov, ki se financirajo 
iz državnega proračuna ali iz proračuna EU lahko župan na 
predlog predlagatelja med letom odpre nove postavke. Pravice 
porabe se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe oziro-
ma v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije.

7. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan)

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans prora-
čuna.

(2) Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odlo-
ča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske 
porabe, v kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.

(3) Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o preraz-
poreditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske 
porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja 
in med finančnimi načrti predlagateljev v posebnem delu pro-
računa. 

(4) Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena 
posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne 
sme presegati 10 % finančnega načrta predlagatelja iz katerega 
se sredstva prerazporejajo. 

(5) O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno 
poroča občinskemu svetu.

(6) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju 2023 in konec leta z zaključnim računom poroča občin-
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi 
realizaciji.
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8. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo 

predlagatelji FN)
Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med 

konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spre-
minjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.

9. člen
(obravnavanje in potrjevanje investicijske dokumentacije  

ter spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Župan na podlagi predloga vodje projekta obravnava 

in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vre-
dnost projekta do 500.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko 
dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.

(2) O tem župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu, 
to je pri polletnem poročilu in pri zaključnem računu.

(3) Župan lahko spreminja vrednost posameznih projek-
tov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 
20 % vrednosti celotnega projekta ali programa. O spremem-
bah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski 
svet.

(4) O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vre-
dnost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.

(5) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov 
na podlagi odločitve občinskega sveta.

(6) Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega na-
črta  odobri spremembo proračunskih virov in dinamiko izvrše-
vanja projekta v NRP v obdobju sprejetih proračunov v okviru 
finančnega načrta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska 
proračunskih sredstev, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost 
proračuna. 

(7) Župan lahko usklajuje spremembe proračunskih virov 
v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta zno-
traj glavnega programa sprejetega načrta razvojnih programov 
za posamezno leto. 

10. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za pro-
jekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, 
odda javno naročilo oziroma prevzema obveznosti za celotno 
vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati:

– v letu 2024 višine 80 % obsega pravic porabe, zagoto-
vljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih 
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2023;

– v letu 2025 višine 60 % obsega pravic porabe, zagoto-
vljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih 
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2023.

(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2024 za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 
porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in te-
kočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 
2023.

(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena 
ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko 
dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumen-
tacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih 
programov. Omejitve iz tretjega odstavka tega člena prav tako 
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami 
in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode komunalnih in drugih storitev potrebno 
za operativno delovanje predlagateljev FN.

(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena morajo biti načrtovane v okviru finančnega načrta in 
načrta razvojnih programov predlagatelja FN.

11. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)

(1) Za poravnavo obveznosti v breme občinskega pro-
računa se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

(2) Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve žu-
pana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja 
oziroma prejemnika sredstev. Za vsak dan predčasnega plačila 
znaša popust najmanj 0,0164 % dnevno, kar mora biti oprede-
ljeno v pogodbi oziroma aneksu k osnovni pogodbi, v katerem 
se določi predčasno plačilo.

12. člen
(proračunski sklad)

(1) Proračunski sklad je:
– proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 

0,75 % od realiziranih prihodkov proračuna. 
(3) Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračun-

ske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, 
pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 
15.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan 
dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

13. člen
(pooblastilo županu in svetu krajevne skupnosti  

za odpis dolga)
(1) Župan lahko dolžniku do višine 1.100 EUR odpiše 

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi 
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni 
mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ 
25.000 EUR.

(2) Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem 
letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.

(3) Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku do višine 
800 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali 
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati. 

(4) O odpisih dolga župan in svet krajevne skupnosti 
dvakrat letno obvesti občinski svet.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

14. člen
(obseg zadolževanja občine)

(1) Mestna občina Krško se v letu 2023 za kritje presež-
kov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev 
in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja pri po-
slovnih bankah oz. pri EZR države namerava zadolžiti za 
1.200.000 EUR.

(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan od-
loči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % 
sprejetega proračuna.

(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča 
župan.
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15. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb v katerih ima 
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na 

upravljanje)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih 

ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2023 kratkoročno in 
dolgoročno zadolžijo do skupne višine 300.000 EUR.

(2) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč 
vpliv, se lahko v letu 2023 dolgoročno zadolži do višine 
1.250.000 EUR.

(3) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč 
vpliv, lahko v letu 2023 izdaja poroštva do višine glavnic 
50.000 EUR.

16. člen
(splošna proračunska rezervacija)

(1) Za namene splošne proračunske rezervacije se v 
proračunu predvidijo sredstva v višini 92.500 EUR.

(2) O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu 
z zakonom odloča župan.

6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

17. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)

(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti 
se določi na podlagi Pravilnika o financiranju krajevnih sku-
pnosti v občini Krško.

(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za finan-
ciranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske 
porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih 
skupnosti.

18. člen
(prerazporeditev pravic porabe v okviru  

finančnega načrta KS)
(1) V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko 

pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne sku-
pnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.

(2) Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta 
razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih 
projektov ali programov.

(3) V kolikor gre za prerazporeditve znotraj proračun-
ske postavke lahko o tem odloča predsednik sveta krajevne 
skupnosti.

(4) O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega 
načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna 
skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in 
proračun.

19. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevne skupnosti)

(1) Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna 
skupnost brez predhodnega soglasja župana, je veljaven, 
če njegova skupna vrednost ne presega 8.000 EUR z DDV. 
Če skupna vrednost posameznega pravnega posla presega 
8.000 EUR z DDV, mora krajevna skupnost pridobiti pred-
hodno soglasje župana, sicer je takšen pravni posel ničen.

(2) Iz določila iz prvega odstavka tega člena so izvzeti 
pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih 
je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.  

(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti je pristojen za 
izbor izvajalcev, storitev in nabavo materiala za realizacijo 
finančnega načrta in programa dela, če svet krajevne sku-
pnosti ne določi, da bo sam izvajal izbor izvajalcev.

7. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA

20. člen
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna)

(1) Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko 
porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri nepo-
srednih in posrednih uporabnikih ter drugi prejemnikih opravlja 
pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.

(2) Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni 
in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega 
proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega pro-
računa omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane 
podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti 
računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev 
proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz 
občinskega proračuna.

(3) Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi pre-
jemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z 
določili drugega odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, 
s katerim v celoti ali delno začasno ustavi financiranje prora-
čunskega uporabnika. 

8. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Krško 
v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana.

22. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-207/2021-O802
Krško, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

MEDVODE

36. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Medvode

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 18. čle-
na Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – UPB, 
55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode 
na 20. seji dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o kategorizaciji občinskih cest  
v Občini Medvode

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kate-

gorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (Uradni list RS, 
št. 9/16), v nadaljevanju: odlok.
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2. člen
V 6. členu odloka se v tabeli »Lokalne ceste (LC)«:

»
– za zaporedno številko 5, doda novi zapis, ki se glasi:

5.1 251032 251031 Medvode (krožišče) – Vikrče 251011 3.299 V

– za zaporedno številko 8, doda novi zapis, ki se glasi:
8.1 251062 251061 Spodnja Senica (krožišče) – Ladja 251071 1.510 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 1, tako da se novi zapis pod številko 1 glasi:
1 067151 641 Žirovnik – 0sredek – Topol 251091 189 V 3.523 – Dobrova – Polhov Gradec

– spremeni zapis pod zaporedno številko 2, tako da se novi zapis pod številko 2 glasi:
2 251011 639 Tacen – Brezovec 251012 3.388 V 1.425 – Ljubljana

– spremeni zapis pod zaporedno številko 4, tako da se novi zapis pod številko 4 glasi:
4 251021 211 Medvode – Goričane 251071 1.239 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 5, tako da se novi zapis pod številko 5 glasi:
5 251031 211 Medvode (krožišče) 251032 287 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 8, tako da se novi zapis pod številko 8 glasi:
8 251061 212 Jeprca – Spodnja Senica (krožišče) 251062 808 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 11, tako da se novi zapis pod številko 11 glasi:
11 251091 251071 Sora – Topol 067151 7.797 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 12, tako da se novi zapis pod številko 12 glasi:
12 251101 251070 Preska – Tehovec – Suše 251091 8.598 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 13, tako da se novi zapis pod številko 13 glasi:
13 251111 251121 Seničica – Žlebe – Seničica 251111 4.941 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 15, tako da se novi zapis pod številko 15 glasi:
15 251131 251091 Topol – Toško čelo 213051 4.036 V 2.751 – Ljubljana

– spremeni zapis pod zaporedno številko 16, tako da se novi zapis pod številko 16 glasi:
16 251141 251121 Seničica – Medno 211 387 V 754 – Ljubljana

– spremeni zapis pod zaporedno številko 18, tako da se novi zapis pod številko 18 glasi:
18 251152 251151 Dobrava – Ladja 251061 713 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 19, tako da se novi zapis pod številko 19 glasi:
19 251191 752112 spomenik Topol – Belo 752112 2.185 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 19, tako da se novi zapis pod številko 19 glasi:
20 401171 210 Godešič – Reteče – Zg. Senica 210 910 V 2.729 – Škofja Loka

«

3. člen
V 6. členu odloka se zadnji odstavek spremeni tako, da 

se novi zadnji odstavek 6. člena glasi:
»Skupna dolžina lokalnih cest v Občini Medvode znaša 

61.162 m.«

4. člen
V 7. členu odloka se v tabeli »Lokalne zbirne ceste (LZ)«:

»
– spremeni zapis pod zaporedno številko 4, tako da se novi zapis pod številko 4 glasi:

4 252021 252011 Cesta na Svetje 252022 629 V
«

5. člen
V 7. členu odloka se zadnji stavek pod tabelo »Lokalne 

zbirne ceste (LZ)« spremeni tako, da se novi stavek glasi:
»Skupna dolžina lokalnih zbirnih cest v Občini Medvode 

znaša 3.266 m.«
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6. člen
V 7. členu odloka se v tabeli »Lokalne krajevne ceste 

(LK)«:
»
– spremeni zapis pod zaporedno številko 6, tako da se novi zapis pod številko 6 glasi:

6 252181 211 Medvoška cesta 251031 367 V

– za zaporedno številko 6, doda novi zapis, ki se glasi:
7 252182 251031 Medvoška cesta 252011 78 V

«

7. člen
V 7. členu odloka se zadnji odstavek spremeni tako, da 

se novi zadnji odstavek 7. člena glasi:
»Skupna dolžina lokalnih krajevnih cest v Občini Medvode 

znaša 1.625 m.«

8. člen
V 8. členu odloka se v tabeli »Javne poti (JP) v Občini 

Medvode so«:

»
– izbrišejo zapisi pod zaporedno številko 36, 225, 290, 306, 360, 361 in 374;
– za zaporedno številko 42, doda novi zapis, ki se glasi:

42.1 751139 751137 Zg. Pirniče – OŠ Prniče igrišče OŠ Pirniče 110 V

– za zaporedno številko 102, doda novi zapis, ki se glasi:
102.1 751294 751241 Valburga 19 – Valburga 120 HŠ 120 221 V

– za zaporedno številko 106, doda novi zapis, ki se glasi:
106.1 751323 413 Valburga – Valburga 61 HŠ 61 46 V

– za zaporedno številko 130, doda novi zapis, ki se glasi:
130.1 751384 413 Zbilje 59t – Zbilje 59 g HŠ 59 G 161 V

– za zaporedno številko 184, dodajo novi zapisi, ki se glasijo:
184.1 751572 413 Zbiljska cesta 155 – Zbiljska cesta 23 413 504 V

184.2 751573 751572 Zbiljska cesta 131 – Zbiljska cesta 123 HŠ 123 86 V

184.3 751574 751572 Zbiljska cesta 111 – Zbiljska cesta 101 HŠ 101 151 V

184.4 751575 751574 Zbiljska cesta 97 – Zbiljska cesta 95a HŠ 95A 55 V

184.5 751576 751572 Zbiljska cesta 73 – Zbiljska cesta 71 HŠ 71 55 V

184.6 751577 751572 Zbiljska cesta 61 – Zbiljska cesta 59 HŠ 59 54 V

184.7 751578 751572 Zbiljska cesta 49 – Zbiljska cesta 47 HŠ 47 54 V

184.8 751579 751572 Zbiljska cesta 35 – Zbiljska cesta 33 HŠ 33 54 V

– za zaporedno številko 268, doda novi zapis, ki se glasi:
268.1 751735 751732 Vaše 19 – Vaše 22 HŠ 22 172 V

– za zaporedno številko 275, doda novi zapis, ki se glasi:
275.1 751774 751772 Goričane 22 – Goričane 22b HŠ 22B 135 V

– za zaporedno številko 293, doda novi zapis, ki se glasi:
293.1 751832 251071 Rakovnik 179 751834 94 V

– za zaporedno številko 294, doda novi zapis, ki se glasi:
294.1 751834 751832 Rakovnik 179 – Rakovnik 150 HŠ 150 149 V

– za zaporedno številko 304, doda novi zapis, ki se glasi:
304.1 751895 751891 Sp. Senica 33b – Sp. Senica 35g HŠ 35G 128 V
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– za zaporedno številko 320, doda novi zapis, ki se glasi:
320.1 751937 751931 Bormes – Golo Brdo 9 HŠ 9 112 V

– za zaporedno številko 382, doda novi zapis, ki se glasi:
382.1 752182 751017 Sp. Pirniče 56B – Zavrh 7 751017 1.171 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 1, tako da se novi zapis pod številko 1 glasi:
1 720541 220383 Viseči most – Vikrče 9 751041 120 B 127 – Ljubljana

– spremeni zapis pod zaporedno številko 3, tako da se novi zapis pod številko 3 glasi:
3 751012 752181 Sp. Pirniče 41a – Športno igrišče 751138 899 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 4, tako da se novi zapis pod številko 4 glasi:
4 751013 752181 Zavrh 4 – Zavrh 9b HŠ 9b 198 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 5, tako da se novi zapis pod številko 5 glasi:
5 751014 251011 Zavrh 12 – Zavrh 7 752181 1.128 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 6, tako da se novi zapis pod številko 6 glasi:
6 751016 752182 Znamenje – Zavrh 2 HŠ 1 217 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 7, tako da se novi zapis pod številko 7 glasi:
7 751017 752181 Zavrh 7 – Zavrh 6 751018 84 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 8, tako da se novi zapis pod številko 8 glasi:
8 751018 751017 Zavrh 6 – Šmarna Gora HŠ 4 1.206 V 970 – Ljubljana

– spremeni zapis pod zaporedno številko 9, tako da se novi zapis pod številko 9 glasi:
9 751019 751014 Zavrh 9 – Dobrava 046740 559 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 11, tako da se novi zapis pod številko 11 glasi:
11 751031 251011 Vikrče 28 – Vikrče 27b HŠ 27B 319 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 13, tako da se novi zapis pod številko 13 glasi:
13 751043 751041 Vikrče 13 – Vikrče 28 251011 459 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 19, tako da se novi zapis pod številko 19 glasi:
19 751051 251011 Vikrče 23 – Vikrče 39 HŠ 39 142 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 20, tako da se novi zapis pod številko 20 glasi:
20 751061 251011 Vikrče 29 – Vikrče 33 HŠ 33 208 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 21, tako da se novi zapis pod številko 21 glasi:
21 751071 251011 Vikrče 30 – Vikrče 37a 251032 207 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 24, tako da se novi zapis pod številko 24 glasi:
24 751091 251032 Zg. Pirniče 19a – Zg. Pirniče 11r HŠ 11R 264 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 28, tako da se novi zapis pod številko 28 glasi:
28 751101 251032 Zg. Pirniče 22 – Zg. Pirniče 77 251032 599 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 29, tako da se novi zapis pod številko 29 glasi:
29 751102 751101 Zg. Pirniče 24 – Sp. Pirniče 15 HŠ 15 192 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 41, tako da se novi zapis pod številko 41 glasi:
41 751137 751131 Zg. Pirniče 35a – pokopališče – Sp. Pirniče 59 251011 1.446 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 42, tako da se novi zapis pod številko 42 glasi:
42 751138 751131 Šola – Zg. Pirniče 29 HŠ 29 480 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 50, tako da se novi zapis pod številko 50 glasi:
50 751191 251032 Verje 9 – Verje 41 HŠ 41 627 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 51, tako da se novi zapis pod številko 51 glasi:
51 751192 751191 Verje 49 – Verje 61 HŠ 61 1.313 V
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– spremeni zapis pod zaporedno številko 53, tako da se novi zapis pod številko 53 glasi:
53 751194 751191 Verje 49 – Verje 25b HŠ 25b 647 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 59, tako da se novi zapis pod številko 59 glasi:
59 751202 751201 Verje 4a – Verje 6b 251032 118 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 67, tako da se novi zapis pod številko 67 glasi:
67 751221 413 OŠ Smlednik – Ilovka 751351 1.517 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 86, tako da se novi zapis pod številko 86 glasi:
86 751252 751251 Smlednik 9 – Stari grad Grad 1184 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 88, tako da se novi zapis pod številko 88 glasi:
88 751261 413 Valburga 33 – Valburga 10 251012 295 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 91, tako da se novi zapis pod številko 91 glasi:
91 751271 751273 Valburga 67 – križišče Na gmajnah 751277 1.740 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 93, tako da se novi zapis pod številko 93 glasi:
93 751273 751241 Valburga 17 – Valburga 1 251012 727 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 94, tako da se novi zapis pod številko 94 glasi:
94 751274 751271 Rakov del – Hraše 22 751242 397 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 97, tako da se novi zapis pod številko 97 glasi:
97 751277 413 Hraše 53 – Hraše 57 Cerkev 730 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 100, tako da se novi zapis pod številko 100 glasi:
100 751291 431 Valburga 48 – Valburga 50 HŠ 50 166 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 102, tako da se novi zapis pod številko 102 glasi:
102 751293 751294 Valburba 123 – Valburga 88 HŠ 88 150 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 106, tako da se novi zapis pod številko 106 glasi:
106 751322 751321 Hraše 4 – Hraše 3a HŠ 3A 106 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 111, tako da se novi zapis pod številko 111 glasi:
111 751343 413 Mlekarna – Hraše 43 HŠ 43 58 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 115, tako da se novi zapis pod številko 115 glasi:
115 751354 751351 Dragočajna 7a – Dragočajna 8 751221 356 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 119, tako da se novi zapis pod številko 119 glasi:
119 751361 251012 llovka – Moše – spomenik pri lipi 251012 1450 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 123, tako da se novi zapis pod številko 123 glasi:
123 751365 751361 Moše 7 – postaja Moše 251012 501 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 128, tako da se novi zapis pod številko 128 glasi:
128 751381 413 Cesta na groblje HŠ 65 259 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 131, tako da se novi zapis pod številko 131 glasi:
131 751391 413 Zbilje 45 – cerkev Cerkev 312 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 134, tako da se novi zapis pod številko 134 glasi:
134 751403 413 Zbilje 47a – križišče pri jezeru 751402 256 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 145, tako da se novi zapis pod številko 145 glasi:
145 751471 252181 Občina – Donit 251031 294 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 146, tako da se novi zapis pod številko 146 glasi:
146 751472 251031 Donit – Gorenjska cesta 28 211 194 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 164, tako da se novi zapis pod številko 164 glasi:
164 751505 751508 Trampuževa ulica HŠ 8 133 V
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– spremeni zapis pod zaporedno številko 167, tako da se novi zapis pod številko 167 glasi:
167 751508 252011 Donova cesta 13 – Gorenjska cesta 13 HŠ 13 103 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 178, tako da se novi zapis pod številko 178 glasi:
178 751522 413 Zbiljska cesta 8 – Čarmanova ulica 11 751521 436 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 185, tako da se novi zapis pod številko 185 glasi:
185 751581 252032 Bonovec 1 a – Bonovec 4 990121 320 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 187, tako da se novi zapis pod številko 187 glasi:
187 751584 251121 Seničica 9 – Seničica 11 HŠ 11 103 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 206, tako da se novi zapis pod številko 206 glasi:
206 751621 211 cesta za Sparom 251021 268 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 209, tako da se novi zapis pod številko 209 glasi:
209 751624 751624 Gorenjska cesta 3 – železniški prehod 251071 572 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 210, tako da se novi zapis pod številko 210 glasi:
210 751625 211 Črpalka – tenis igrišče 751624 38 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 213, tako da se novi zapis pod številko 213 glasi:
213 751641 252122 Cesta v Žlebe 251111 1.297 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 214, tako da se novi zapis pod številko 214 glasi:
214 751651 252122 Na Cerenu 1 – Žlebe 11 751655 1.940 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 219, tako da se novi zapis pod številko 219 glasi:
219 751656 751654 Žlebe 13a – Žlebe 4 251111 476 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 223, tako da se novi zapis pod številko 223 glasi:
223 751661 751651 Žlebe 11 – Tehovec 8 251101 3.136 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 227, tako da se novi zapis pod številko 227 glasi:
227 751669 751681 Križišče – Žlebe 28b HŠ 28B 125 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 223, tako da se novi zapis pod številko 223 glasi:
228 751671 251111 Žlebe 47c – Žlebe 47e HŠ 47E 302 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 231, tako da se novi zapis pod številko 231 glasi:
231 751674 251111 Žlebe 56 – Žlebe 39a 751673 341 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 235, tako da se novi zapis pod številko 235 glasi:
235 751678 751677 Žlebe 43 – Žlebe 62 HŠ 62 1759 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 236, tako da se novi zapis pod številko 236 glasi:
236 751679 251111 Žlebe 42 – Žlebe 1b HŠ 1B 407 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 237, tako da se novi zapis pod številko 237 glasi:
237 751681 251111 Žlebe 23 – Topol 26 HŠ 26 2899 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 238, tako da se novi zapis pod številko 238 glasi:
238 751682 251131 Topol 16 – Topol 19 751683 566 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 239, tako da se novi zapis pod številko 239 glasi:
239 751683 751681 Križišče – Gute (lipa) – cerkev Sv. Katarine 751684 1.399 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 240, tako da se novi zapis pod številko 240 glasi:
240 751684 751683 Cerkev Sv. Katarine – Topol 4 251131 835 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 245, tako da se novi zapis pod številko 245 glasi:
245 751689 251111 Žlebe 53 – Žlebe 52b HŠ 52B 253 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 246, tako da se novi zapis pod številko 246 glasi:
246 751691 751587 Seničica 25 – znamenje 751587 2191 V
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– spremeni zapis pod zaporedno številko 256, tako da se novi zapis pod številko 256 glasi:
256 751704 751691 Golo Brdo 32a – cerkev Cerkev 33 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 261, tako da se novi zapis pod številko 261 glasi:
261 751713 751711 Golo Brdo 14 – Golo Brdo 222 HŠ 222 562 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 264, tako da se novi zapis pod številko 264 glasi:
264 751721 251071 Vaše 5f – kapelica na polju 751451 478 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 266, tako da se novi zapis pod številko 266 glasi:
266 751732 751731 Vaše 34 – krožno – Vaše 29a 751732 510 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 276, tako da se novi zapis pod številko 276 glasi:
276 751781 251071 Goričane 68 – Goričane 39 752161 438 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 278, tako da se novi zapis pod številko 278 glasi:
278 751783 751782 Goričane 59 – Goričane 53 HŠ 53 188 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 281, tako da se novi zapis pod številko 281 glasi:
281 751792 751791 Ladja 3 – Ladja 1k 251152 337 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 285, tako da se novi zapis pod številko 285 glasi:
285 751798 251152 Križišče – Ladja 1a HŠ 1A 218 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 288, tako da se novi zapis pod številko 288 glasi:
288 751811 251062 Ladja 17 – Ladja 21 HŠ 21 164 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 289, tako da se novi zapis pod številko 289 glasi:
289 751812 751811 Ladja 17 – Spodnja Senica 7 HŠ 7 455 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 292, tako da se novi zapis pod številko 292 glasi:
292 751821 251071 Goričane 70b – Rakovnik 52 251071 979 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 297, tako da se novi zapis pod številko 297 glasi:
297 751853 251152 Ladja – Spodnja Senica 18 752151 545 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 305, tako da se novi zapis pod številko 305 glasi:
305 751901 752151 Zg. Senica 33 – Zg. Senica 25 210 914 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 311, tako da se novi zapis pod številko 311 glasi:
311 751921 401171 Zg. Senica 16 – Zg. Senica 1d HŠ 1D 328 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 312, tako da se novi zapis pod številko 312 glasi:
312 751922 751921 Zg. Senica 17 – Zg. Senica 12 HŠ 12 168 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 321, tako da se novi zapis pod številko 321 glasi:
321 751941 251071 Sora 5 – Sora 18 251071 623 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 322, tako da se novi zapis pod številko 322 glasi:
322 751942 751941 Križišče – Dol 9 751951 538 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 326, tako da se novi zapis pod številko 326 glasi:
326 751951 251071 Križišče – Dol 8 751955 559 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 329, tako da se novi zapis pod številko 329 glasi:
329 751955 751951 Dol 8 – Dol 9a HŠ 9A 126 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 330, tako da se novi zapis pod številko 330 glasi:
330 751961 251071 Brinox parkirišče – pokopališče Pokopališče 604 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 337, tako da se novi zapis pod številko 337 glasi:
337 752011 251091 Trnovec 4 – Osolnik 6 HŠ 6 2.013 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 338, tako da se novi zapis pod številko 338 glasi:
338 752021 752022 Osolnik 2 – Osolnik 4 HŠ 4 767 V
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– spremeni zapis pod zaporedno številko 339, tako da se novi zapis pod številko 339 glasi:
339 752022 251081 Osolnik 2 – Osolnik 3 HŠ 3 248 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 342, tako da se novi zapis pod številko 342 glasi:
342 752041 251091 Trnovec 9 – Trnovec 10 HŠ 10 2.661 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 343, tako da se novi zapis pod številko 343 glasi:
343 752042 752041 Trnovec 9b – Trnovec 9d HŠ 9D 107 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 344, tako da se novi zapis pod številko 344 glasi:
344 752051 251091 Trnovec 11 – Trnovec 19 HŠ 19 1.398 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 351, tako da se novi zapis pod številko 351 glasi:
351 752061 251091 Trnovec 24 – Trnovec 29a HŠ 29A 571 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 352, tako da se novi zapis pod številko 352 glasi:
352 752071 251091 Trnovec 28a – Setnica 9 HŠ 9 2-932 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 354, tako da se novi zapis pod številko 354 glasi:
354 752073 752071 Križišče – Trnovec 33 HŠ 33 397 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 355, tako da se novi zapis pod številko 355 glasi:
355 752074 752071 Setnica 8 – vrtina Voda 167 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 356, tako da se novi zapis pod številko 356 glasi:
356 752081 251091 Križišče – Trnovec 31 HŠ 31 1.116 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 357, tako da se novi zapis pod številko 357 glasi:
357 752091 751684 Topol 12 – Brezovica 2 752097 797 B

– spremeni zapis pod zaporedno številko 358, tako da se novi zapis pod številko 358 glasi:
358 752092 752097 Brezovica 2 – vodohran Brezovica – Sv. Jakob Odcep cerkev 414 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 359, tako da se novi zapis pod številko 359 glasi:
359 752094 251101 Brezovica 6 – Topol 7 752101 492 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 364, tako da se novi zapis pod številko 364 glasi:
364 752102 251131 Odcep Toško čelo – Topol 5 751684 48 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 367, tako da se novi zapis pod številko 367 glasi:
367 752106 251131 Topol 47 – Topol 55 HŠ 55 204 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 368, tako da se novi zapis pod številko 368 glasi:
368 752107 251131 Križišče Toško čelo – Topol 25 HŠ 25 1077 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 373, tako da se novi zapis pod številko 373 glasi:
373 752121 251131 Krizišče Toško čelo – Stančar – Gabrje 39 HŠ 39 616 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 378, tako da se novi zapis pod številko 378 glasi:
378 752143 251191 Belo 6a – Belo 17 HŠ 17 316 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 379, tako da se novi zapis pod številko 379 glasi:
379 752144 752143 Belo 11 – priključek na LC 251190 251190 347 V

– spremeni zapis pod zaporedno številko 382, tako da se novi zapis pod številko 382 glasi:
382 752181 251032 Sp. Pirniče 38 – Sp. Pirniče 56b 251011 497 V

«

9. člen
V 8. členu odloka se zadnji odstavek spremeni tako, da 

se novi zadnji odstavek 8. člena glasi:
»Skupna dolžina javnih poti v Občini Medvode znaša 

143.994 m.«
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10. člen
V 9. členu odloka se v tabeli »Javne poti za kolesarje (KJ) 

v Občini Medvode so«:
»
– spremeni zapis pod zaporedno številko 1, tako da se novi zapis pod številko 1 glasi:

1 990111 401170 Gorenja vas – Dol 751955 496 K 407 – Škofja Loka

– za zaporedno številko 1, doda novi zapis, ki se glasi:
2 990121 751581 Bonovec – Seničica 251111 943 K

«

11. člen
V 9. členu odloka se zadnji odstavek spremeni tako, da 

se novi zadnji odstavek 9. člena glasi:
»Skupna dolžina javnih poti za kolesarje v Občini Medvo-

de znaša 1.439 m.«

12. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za katego-
rizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 
– ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike 
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-634(509) z dne 
20. 12. 2021.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-52/2015-34
Medvode, dne 20. decembra 2021

Župan
Občine Medvode

Nejc Smole

OSILNICA

37. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Osilnica

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 – dopolnitev, 
10/18 – spremembe in dopolnitve, 123/21 – spremembe in 
dopolnitve) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, 
št. 3/08 in 5/08 – popr., 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 
– dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 20. redni seji 
dne 24. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Osilnica

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Osilnica 

in ceste med naselji v Občini Osilnica in naselji v sosednjih 
občinah.
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4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med 

naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec  
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

1. 305010 305011 C R3 656 Bezgovica-Bezgarji-Papeži Z most 3.014 V
2. 305010 305012 O305011 Papeži-Belica-Žurge Z Žurge 3.115 V
3. 305020 305021 C R3 656 Zg. Čačič-Sp. Čačič-Padovo C 305050 840 V
4. 305020 305022 C 305050 Padovo-Križmani-Podvrh C R3 656 1.120 V
5. 305030 305031 C R3 657 Lipica-Malinišče-Padovo C 305050 1.602 V
6. 305040 305041 C R3 656 RC Fruška ograja-Strojiči Z most 1.093 V
7. 305050 305051 C 305020 Padovo-Ribjek C R3 657 2.335 V
8. 305050 305052 C R3 656 Sela C R3 657 499 V

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Osilnica znaša 13.618 m (13,618 km).

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Osilnica in med naselji 

so:

Zap. 
št. Cesta Odsek Začetek 

odseka Opis Konec  
odseka

Dolžina 
[m]

Vrsta 
prometa

1. 805010 805011 C R3 657 Mirtoviči-most-hiša št. 1 Z HŠ 1 390 V
2. 805020 805021 C R3 657 Bosljiva Loka-hiša št. 11a Z HŠ 11a 65 V
3. 805030 805031 C R3 657 Bosljiva Loka-Sv. Vid Z HŠ 20 94 V
4. 805040 805041 C R3 657 Grintovec-Zg. Loke Z Zg. Loke 1.029 V
5. 805050 805051 C R3 657 Grintovec-viseči most Z most 65 V
6. 805060 805061 C R3 657 Ribjek-skozi vas C R3 657 307 V
7. 805070 805071 C 305050 Ribjek-lovski dom Z HŠ 17 66 V
8. 805080 805081 C R3 657 Osilnica-most RH Z most 106 V
9. 805090 805091 C R3 657 Osilnica-BČN Z HŠ 13 155 V

10. 805100 805101 C R3 657 Osilnica-pokopališče Z pokopališče 70 V
11. 805110 805111 C R3 657 Osilnica-hiša št. 20 Z HŠ 20 106 V
12. 805120 805121 C R3 657 Osilnica-most na Čabranki Z most 391 V
13. 805130 805131 C R3 656 Podvrh-hiša št. 1 Z HŠ 1 116 V
14. 805140 805141 C R3 656 Bezgovica-hiša št. 5 Z HŠ 5 340 V
15. 805150 805151 C 805140 Bezgovica-povezava C 305010 243 V
16. 805160 805161 C 305040 Strojiči-skozi vas C 305040 490 V
17. 805170 805171 C 305010 Bezgarji-hiša št. 1 Z HŠ 1 210 V
18. 805170 805172 O 805171 Bezgarji-hiša št. 8 Z HŠ 8 55 V
19. 805180 805181 C 305010 Papeži-hiša št. 9 Z HŠ 9 295 V
20. 805190 805191 C 805200 Belica-peskokop Z peskokop 490 V
21. 805200 805201 C 305010 Belica-hiša št. 9 Z HŠ 9 344 V
22. 805210 805211 C 305010 Žurge-cerkev-pokopališče Z pokopališče 434 V
23. 805220 805221 C 305010 Žurge-skozi vas C 305010 144 V
24. 805240 805241 C R3 656 Sela-hiša št. 14 Z HŠ 14 103 V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Osilnica znaša 6.108 m (6,108 km).

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 
109/10) pridobljeno mnenje Direkcije RS za infrastrukturo 
št. 37162-3/2021-569(509) z dne 12. 11. 2021.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Osilnica (Uradni 
list RS, št. 36/10).

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0009/2021/8
Osilnica, dne 24. decembra 2021

Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač
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38. Sklep o razrešitvi člana občinske volilne 
komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Osilnica 
(Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr., 75/17 in 52/18) je Ob-
činski svet Občine Osilnica na 20. redni seji dne 24. 12. 2021 
sprejel

S K L E P
o razrešitvi člana občinske volilne komisije

1. člen
Občinski svet Občine Osilnica, z mesta člana občinske 

volilne komisije Občine Osilnica razreši Aleša Žagarja, Bezgo-
vica 5, 1337 Osilnica.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 900-0012/2021/6
Osilnica, dne 24. decembra 2021

Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

PIVKA

39. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Občini Pivka

Na podlagi 62. 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), 149. člena Zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 
38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 
21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – 
ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 158/20, 152/20 – ZZUOOP), 
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), osmega odstavka 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, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US, 175/20 – 
ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 123/21 – 
ZPrCP-F), Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi 
zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18, 
49/20 – ZIUZEOP), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 
68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 
68/18, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20, 54/21), 
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 49/20 – 
ZIUZEOP, 129/20), Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list 
RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 49/20 – ZIUZEOP, 13/21) ter 
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 19. seji dne 22. 12. 2021 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju 

s komunalnimi odpadki v Občini Pivka

1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piv-

ka (Uradni list RS, št. 70/19) se v 17. členu v prvem odstavku 
doda nova, četrta alineja, ki se glasi:

»– papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo.«

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

»20.a člen
(zbiranje papirja in kartona ter papirne  

in kartonske embalaže)
(1) Zbiranje in prevzemanje papirja in kartona ter papirne 

in kartonske embalaže se opravlja po sistemu od vrat do vrat, 
pri vseh izvirnih povzročiteljih teh odpadkov. Prevzemanje od-
padkov se izvaja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dol-
žni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu 
javne službe v tipiziranih posodah.

(2) Pri posameznem povzročitelju odpadkov iz gospodinj-
stva se za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo 
namesti zabojnik volumna 240 L (individualna gradnja) oziroma 
1100 L (večstanovanjska gradnja).

(3) Pri posameznem povzročitelju odpadkov iz dejavnosti 
se za papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo name-
sti zabojnik volumna 240 L (tisti, ki imajo posodo za mešane 
komunalne odpadke volumna do 240 L) oziroma 1100 L (tisti, ki 
imajo posodo za mešane komunalne odpadke volumna 1100 L 
ali več) ali namestitev dodatne posode za ločeno zbiranje me-
šanih komunalnih odpadkov. V primeru, da so dejanske količine 
papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže večje od 
nameščene posode, se povzročitelju odpadkov namesti poso-
da ustrezne velikosti. Razliko v prostornini nameščene posode 
krije povzročitelj odpadkov.

(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje 
papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže na celo-
tnem območju Občine Pivka v skladu z letnim programom.«

3. člen
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje loče-

nih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti 
opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki. V zbiralnicah 
se zagotovijo vsaj zabojniki za zbiranje odpadne embalaže iz 
stekla. Lahko pa so določena mesta opremljena tudi zabojniki 
za druge vrste odpadkov (mešana odpadna embalaža, papir in 
karton ter papirna in kartonska embalaža, odpadna jedilna olja, 
odpadna oblačila in tekstil, drobna električna in elektronska 
oprema ipd.).«

4. člen
V 45. členu se v drugem odstavku za šesto alinejo doda 

nova sedma alineja, ki se glasi:
»– posode za prepuščanje papirja in kartona ter papirne 

in kartonske embalaže,«.
Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.

5. člen
V 46. členu se v prvi alineji drugega odstavka število »10« 

nadomesti s številom »5«.

6. člen
V prilogi 1 se besedilo pod naslovom MEŠANI KOMU-

NALNI ODPADKI, ki se glasi: »odvoz enkrat na dva tedna« 
nadomesti z besedilom: »odvoz enkrat na štiri tedne«.

V točki III se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»III. V obračunani posodi za mešane komunalne odpadke 

je zajeta celotna košarica storitev do katere so upravičeni pov-
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zročitelji odpadkov iz gospodinjstva (ločeno zbiranje mešane 
odpadne embalaže, ločeno zbiranje papirja in kartona ter papir-
ne in kartonske embalaže, ekološki otoki, zbirni center, odvoz 
kosovnih odpadkov …)«.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 6. 2022.

Št. 9000-19/2021
Pivka, dne 22. decembra 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

SLOVENJ GRADEC

40. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja ST-08 – Stari trg 
v Mestni občini Slovenj Gradec (ID št.: 2269)

Na podlagi 115. člena v povezavi s 119. členom Zako-
na o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) 
in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 
17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na 29. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja ST-08 – Stari trg v Mestni občini 
Slovenj Gradec (ID št.: 2269)

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
(splošno)

(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni pro-
storski načrt za del območja ST-08-Stari trg v Mestni občini 
Slovenj Gradec« v nadaljevanju: OPPN.

(2) OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, pro-
jektiranje in storitve d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, 
pod številko projekta 2020/OPPN-061.

(3) Identifikacijska številka (ID) prostorskega akta v zbirki 
prostorskih aktov je 2269.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načr-
tuje z OPPN, območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve 
v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov 
in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopu-
stnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih re-
šitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti OPPN.

(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi karto-
grafski del in priloge.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE  
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

(1) Z OPPN se načrtuje ureditev povezana z gradnjo eno-
stanovanjske stavbe na lastni parceli z vso potrebno zunanjo 
ureditvijo ter komunalno in energetsko infrastrukturo.

(2) Predvidene ureditve obsegajo:
– gradnjo stanovanjske stavbe z vso potrebno zunanjo 

ureditvijo,
– gradnjo potrebne prometne infrastrukture,
– gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunika-

cijske infrastrukture.
(3) V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven 

območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne 
infrastrukture.

III. OBMOČJE OPPN

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega parceli, na katerih se izvedejo 
trajni objekti, prometne, energetske, komunalne in druge uredi-
tve, spremljajoči objekti.

(2) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki 
omogočajo prenos novih mej parcel v naravo in so priložene 
prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.

(3) Obravnavana lokacija leži južno od ceste Stari trg, od 
koder obstaja dovoz in dostop na parcelo. Nahaja se na gričev-
natem mestu, kjer teren zmerno pada proti jugu.

(4) Obravnavano območje načrtovane prostorske ureditve 
skladno z geodetskim načrtom obsega parcele v k.o. (849) 
Stari trg: 1027/17, 1027/18 in 1027/7. Meja območja poteka po 
obodu teh parcel.

(5) Velikost zemljišča je 1346 m².

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE  
UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor,  

opis prostorskih ureditev)
(1) Območje se nahaja zahodno od mesta Slovenj Gra-

dec, v naselju Stari trg.
(2) Predmetni parceli ležita na južni strani glavne ulice – 

Stari trg. Lokalna, občinska cesta Stari trg, ki se zahodno od 
območja priključuje na državno cesto R1 – regionalna cesta 
I. reda, številka odseka 1423, Kotlje–Slovenj Gradec in je na 
ta način zelo dobro prometno povezana s širšim območjem.

6. člen
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti,  

gradenj in drugih del ter objektov)
(1) Po občinskem prostorskem načrtu leži območje na 

stavbnih zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo prostora 
SK – površine podeželskega naselja, z oznako EUP ST-08 – 
Stari trg.

Osnovna dejavnost v enoti urejanja prostora ST-08 – Stari 
trg je bivanje, kmetijstvo, gozdarstvo. Spremljajoče dejavnosti 
so obdelava in predelava lesa, obrtništvo, trgovina, gostinstvo, 
storitve, poslovne dejavnosti, javna uprava, izobraževanje, 
zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne in rekre-
acijske dejavnosti, skladiščenje, poštna in kurirska dejavnost. 
Dejavnosti z negativnimi vplivi na okolje (emisija …) se odvijajo 
v zaprtih prostorih.
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(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se 
dopuščajo:

– vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– prizidava objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopol-

nitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,
– odstranitev objektov, delna odstranitev objektov,
– rekonstrukcija objektov,
– novogradnja,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, ener-

getike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pro-

metnic,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih 

prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z 

veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka:
– Stanovanjske stavbe:

– enostanovanjske stavbe,
– dvostanovanjske stavbe,

– Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski 
objekti:

– nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil 8. čle-
na tega odloka.
– Objekti transportne infrastrukture.
– Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 

vodi.

7. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov)

(1) Območje se nahaja južno od občinske ceste Stari trg, 
od koder ima glavni prometni dovoz. Zemljišče je nepozidano, 
z lastnim dostopom in dovozom s severne strani, z obstoječe 
občinske ceste.

(2) Etažnost stanovanjske stavbe je lahko maksimalno 
K+P+1+M (klet, pritličje, nadstropje, mansarda).

(3) V kartografskem delu je prikazana zasnova, kjer je 
prikazana tlorisna velikost stanovanjske stavbe. Prikazan je 
načelni tloris stavbe, možna je drugačna lega stavbe, drugač-
nega tlorisa, oblike in velikosti, v okviru pogojev in v skladu z 
dopustnimi odstopanji v odloku, kar se natančno opredeli v 
projektni dokumentaciji. Zarisana je gradbena meja, katere 
tloris stanovanjske stavbe ne sme presegati. Stavba se lahko 
gradbene meje dotika z zunanjo linijo fasade ali pa je od nje 
odmaknjena v notranjost. Stanovanjska stavba lahko presega 
gradbeno mejo le s funkcionalnimi elementi, ki ne vplivajo 
bistveno na oblikovni vtis gradbene mase. To so nadstreški, 
balkoni, loggie, zunanje stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, 
vetrolovi in podobno.

(4) Maksimalna izraba gradbene parcele (skupaj z eno-
stavnimi in nezahtevnimi objekti) ne sme presegati faktorja 0,5.

(5) Smeri in lokacije dostopov in dovozov so prikazane 
načelno, natančno se določijo v projektni dokumentaciji.

(6) Pri fasadah je zaželena poenotena uporaba materialov 
v barvni lestvici svetlih pastelnih tonov zemeljskih barv. Vsiljive, 
izstopajoče in kričeče barve niso dovoljene.

(7) Zaradi obstoječih stavb v bližini in oblike njihovih streh 
je potrebno streho oblikovati temu skladno in kvalitetno, prav 
tako kritino strehe (temne, sive do grafitno sive, rjave ali opečne 
barve, nereflektivne). Dopustne so ozelenjene strehe.

(8) Strehe enostavnih in nezahtevnih objektov so enake 
kot nad osnovno stavbo, če se s tem doseže skladnost pozida-
ve na parceli. Strehe drugih oblik ali naklona se lahko uredijo, 
če je zaradi funkcionalnosti enostavnega oziroma nezahtevne-
ga objekta takšna streha bolj primerna.

(9) Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s stre-
šnimi okni, terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja 
strešin, ki ne smejo biti višje od slemena osnovne strehe in naj 

bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Frčade so 
dovoljene ter razporejene tako, da so kompozicijsko usklajene 
z odprtinami na fasadi.

(10) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov energije za lastno uporabo se na-
črtuje tako, da tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom 
ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.

(11) Sončni zbiralniki oziroma sončne elektrarne ne smejo 
presegati slemena streh in jih je treba postaviti vzporedno s 
strešino. Dopustna je uporaba fotonapetostnih modulov kot 
delov fasad.

(12) Zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih 
zemljiških parcel.

(13) V skladu z izdelanim geotehničnim poročilom (ABI 
Andreja Čas s.p., štev. proje. 25/2020) je potrebno načrtovane 
objekte temeljiti na armirano betonskih pasovnih ali točkov-
nih temeljih ustrezne globine. Dopustna je tudi izvedba talne 
plošče. Globina temeljenja se opredeli posebej v projektni 
dokumentaciji.

(14) Vsa dela pri izkopih gradbenih jam in pri temeljenju 
objektov oziroma podpornih konstrukcij je obvezno potrebno 
izvajati ob stalnem strokovnem geotehničnem nadzoru.

8. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih  

in enostavnih objektov)
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko 

izvaja skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od parcel-

ne meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 
1,5 m ali bližje s soglasjem lastnika sosednje parcele. Ograje in 
podporni zidovi se lahko izvedejo do parcelne meje, na parcel-
no mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške 
parcele, na katero mejijo.

(3) Oblikovni elementi enostavnih in nezahtevnih objektov 
morajo biti načrtovani skladno osnovnemu objektu.

(4) Postavitev ograj v križiščih ne sme segati v območje 
preglednega trikotnika ali segati v območje javnih prometnih in 
zelenih površin.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

9. člen
(skupne določbe glede prometnega urejanja)

(1) Območje se navezuje na obstoječo lokalno cesto. 
Priključek se izvede v skladu s pogoji upravljalca. Priključek se 
primerno utrdi, odvodnjavanje se naveže na obstoječo mete-
orno kanalizacijo.

(2) Na cestnem priključku mora biti zagotovljeno var-
no odvijanje prometa. Zagotovljena mora biti preglednost pri 
vključevanju na cesto v skladu z ustrezno zakonodajo. Zago-
tovljen mora biti pregledni trikotnik in pregledna berma (polje 
preglednosti).

10. člen
(prometno omrežje, parkiranje)

(1) Območje se nahaja zahodno od mesta Slovenj Gra-
dec, v naselju Stari trg. Lokalna, občinska cesta Stari trg, se za-
hodno od območja priključuje na državno cesto R1 – regionalna 
cesta I. reda, številka odseka 1423, Kotlje–Slovenj Gradec in je 
na ta način zelo dobro prometno povezana s širšim območjem.

(2) Območje je dobro dostopno. Z obstoječe ceste Stari 
trg se nahaja obstoječi, urejeni dovoz do parcele, območja 
OPPN. Lokalna, občinska cesta Stari trg, se zahodno od obmo-
čja priključuje na državno cesto R1 – regionalna cesta I. reda, 
številka odseka 1423, Kotlje–Slovenj Gradec in je na ta način 
zelo dobro prometno povezana s širšim območjem.
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(3) Pri načrtovanju je potrebno zagotoviti ustrezno odvo-
dnjavanje cest in izvesti ukrepe, da ne bo prihajalo do vpliva 
meteornih vod na obstoječe občinske ceste.

(4) Parkiranje je zagotovljeno na lastnih parcelah in sicer 
2 PM/stanovanjsko enoto.

(5) Lokacija in velikost garaže ali nadstrešnice se določi 
v projektni dokumentaciji.

11. člen
(skupne določbe glede komunalnega  

in energetskega urejanja)
(1) Predvideno pozidavo je možno vezati na obstoječe 

infrastrukturno omrežje. Podatki o obstoječi infrastrukturi so 
pridobljeni od posameznih upravljavcev.

(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pri-
dobiti točne podatke o legi komunalnih vodov. Vse tehnične 
rešitve prilagoditi zahtevam upravljavca ter upoštevati etapnost 
izvedbe.

(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve 
ob upoštevanju smernic posameznih upravljavcev. Podrobnej-
še rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upošteva-
nju smernic in pogojev upravljavcev.

12. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Objekt je možno priključiti na javno vodovodno omrež-
je.

(2) Količina porabljene vode bo merjena preko merilnega 
instrumenta-vodomera volumetrične izvedbe z dograjenim UKV 
oddajnikom dimenzije NO15, ki mora biti montiran v tipskem 
PVC jašku izven objekta.

(3) Vodovodni priključek k objektu bo dimenzije DN 32 mm 
in je v lasti stranke. Izgradnja priključka je strošek stranke.

(4) V primeru zmanjšanje tlaka si mora stranka vgraditi 
regulator tlaka.

(5) Priklop na javni vodovod in vsa montažna dela izvede 
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. na stroške 
stranke.

(6) Priključitev na vodovod je razvidna iz priložene situ-
acije.

(7) Nad vsemi deli na vodovodnem priključku (gradbenimi 
in montažnimi) ima Javno podjetje Komunala stalen nadzor na 
stroške stranke.

(8) Vsa križanja in odmike vodovoda od trajno grajenih 
objektov in drugih komunalnih vodov je potrebno projektirati in 
izvesti v skladu s tehničnimi predpisi.

13. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Predvidena je izgradnja male komunalne čistilne na-
prave.

(2) Stranka mora skladno z Uredbo o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), zgra-
diti malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo čiščenja 
do 50 oseb.

(3) Način čiščenja komunalne odpadne vode bo me-
hansko-biološki, očiščene odpadne vode se bodo odvajale v 
ponikovalnico, v vodno telo vzhodne Alpe.

(4) Nameščena mora biti na mestu, ki bo dostopno tovor-
nemu vozilu za prevoz in črpanje fekalij.

(5) Meteorne vode bodo speljane v lokalni zbiralnik, delno 
se odvodnjavajo po terenu.

14. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na območju se nahaja obstoječe srednje in nizko-
napetostno omrežje ter transformatorska postaja TP Stari trg 
grad: 541. Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike v skladu s 
pogoji upravljalca.

(2) Energija za priključitev predvidene stanovanjske 
stavbe bo na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah ob-
stoječe TP obstoječem nizkonapetostnem podzemnem vodu 
iz transformatorske postaje TP Stari grad: 541, izvod I02: 
Repotočnik. Priključek se izvede v skladu s pogoji upravljalca.

(3) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroener-
getskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede 
elektromagnetnega sevanja in hrupa ter zahteve Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij v skladu z veljavno zakonodajo.

15. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske TV)

(1) V bližini območja OPPN se nahaja obstoječe TK in 
KTV omrežje, ki omogoča priključitev.

(2) Za potrebe navezave se izvede ustrezna kabelska 
kanalizacija in PVC cevi ter ustrezni jaški, ločeni za potrebe 
TK in KTV omrežja. V kanalizacijo se vstavijo ustrezni ka-
blovodi.

(3) Za priključevanje objekta se izvede ustrezen priklju-
ček skladno s pogoji posameznega upravljavca.

16. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje bo urejeno individualno.
(2) Priporočena je uporaba obnovljivih virov – biomase 

in toplotnih črpalk (zrak ali zemlja) ter trajnih virov energije – 
sončne (solarni sistemi, kolektorji in sončne celice), elektrike 
ali plina.

(3) V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko vo-
da-voda, kjer je kot toplotni vir podzemna voda, ali z geoson-
do, kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne ali horizontalne 
zemeljske sonde, si je dolžan investitor pridobiti ustrezna 
dovoljenja in soglasja.

17. člen
(posegi in ureditve izven območja OPPN, ki so potrebni  

za izvedbo gospodarske javne infrastrukture)
Izven ureditvenega območja OPPN je dovoljeno izvaja-

nje posegov, ki so v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora 
potrebni za izvedbo priključevanja predvidene soseske na 
GJI.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO  
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na območju OPPN ni enot nepremične kulturne 
dediščine.

(2) Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških 
ostalin:

– v kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-
vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi var-
stva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva 
kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo 
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora 
nad posegi;

– ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/inve-
stitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, 
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o 
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z 
določili arheološke stroke.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV, OHRANJANJA NARAVE  

IN ZDRAVJA LJUDI

19. člen
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)

(1) Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in 
stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih 
oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in 
ozona v zunanjem zraku, se območje OPPN nahaja v območju 
II. stopnje onesnaženosti.

(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanj-
šo mogočo mero je potrebno zmanjšati emisije onesnaževal 
v zrak kot so npr. uporaba (čistih) energentov namenjenih za 
ogrevanje in hlajenje objektov na dane možnosti v naselju, 
ustrezne toplotne izolacije stavb in drugo ter upoštevati veljav-
ne predpise.

(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči 
dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih 
strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gra-
dnjo. Poskrbi se za:

– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih 
poti v vetrovnem in suhem vremenu;

– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne 

ceste;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se 

uporabljajo za prevoz.

20. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. 
Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene 
vrednosti ne bodo presežene.

(2) Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki pov-
zročajo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi varstva pred 
hrupom. Izbirajo se naj naprave z nižjo zvočno močjo, primerno 
orientacijo naprav v smeri stran od sosednjih objektov in varo-
vanih prostorov ter drugo.

21. člen
(vodni režim in stanje voda)

(1) Območje se nahaja izven zavarovanega vodovarstve-
nega območja.

(2) V skladu z izdelanim geotehničnim poročilom območje 
ni erozijsko ogroženo.

(3) Vse komunalne odpadne vode se vodijo na lastno 
malo komunalno čistilno napravo.

(4) Padavinske vode iz strešin se zbirajo v zbiralniku, 
preostale meteorne vode se odvodnjavajo razpršeno po terenu.

(5) Obravnavani poseg se nahaja na erozijsko ogrože-
nem območju (na območju običajnih zaščitnih ukrepov), zato 
je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo izdelati projektno 
dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki smi-
selno vključujejo geološko poročilo s poudarkom na stabilnosti 
terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za načrtovane 
posege in ki lahko vključuje določitev območja geoloških ne-
varnosti, v primeru individualne gradnje pa projektne rešitve 
omilitvenih ukrepov.

V skladu z izdelanim geotehničnim poročilom (ABI An-
dreja Čas s.p., štev. proje. 25/2020) je potrebno načrtovane 
objekte temeljiti na armirano betonskih pasovnih ali točkov-
nih temeljih ustrezne globine. Dopustna je tudi izvedba talne 
plošče. Globina temeljenja se opredeli posebej v projektni 
dokumentaciji.

(6) Vsa dela pri izkopih gradbenih jam in pri temeljenju 
objektov oziroma podpornih konstrukcij je obvezno potrebno 
izvajati ob stalnem strokovnem geotehničnem nadzoru.

22. člen
(osončenje bivalnih prostorov)

Vsem stanovanjskim stavbam je v bivalnih prostorih po-
trebno zagotoviti minimalno naravno osončenje, osvetljenost v 
času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, po veljavnih 
pogojih za predmetno območje OPPN.

23. člen
(ohranjanje narave)

Na območju OPPN in v njegovem vplivnem območju ni 
evidentiranih naravnih vrednot, varovanih območij ali drugih 
območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

24. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki se vrši v skladu z 
občinskim odlokom.

(2) Za odvoz smeti je potrebno urediti ustrezen prostor 
– zbirno mesto in nabaviti tipizirane posode za odpadke za 
zbiranje ločenih frakcij: mešani komunalni odpadki in odpadna 
komunalna embalaža.

(3) V kolikor zbirno in prevzemno mesto nista na istem 
prostoru, mora stranka na dan odvoza zabojnik postaviti na 
prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec javne službe v sode-
lovanju z lastnikom zemljišča.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,  
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

25. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje OPPN se nahaja izven naravnih omejitev 
kot so poplavnost in visoka podtalnice. Območje se nahaja na 
območju majhne do srednje verjetnosti pojavljanja zemeljskih 
plazov. Obravnavana novogradnja spada v območje običajnih 
zaščitnih ukrepov.

(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,125 g. Tveganje 
nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.

(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco 
o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost 
razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na 
minimalno ob upoštevanju sledečega:

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene me-
hanizacije,

– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih 
in strojnih olj,

– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi ele-
menti z obstoječih utrjenih površin in objektov in

– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki 
gradbenih in drugih materialov.

26. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požar-
na ogroženost naravnega okolja srednje velika.

(2) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:
– da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno iz-

vedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki 
omogočajo hiter in varen umik,

– da je ob požaru na voljo zadostno število naprav za 
gašenje in je omogočen dostop gasilcem,

– da imajo zgradbe ustrezno nosilno konstrukcijo in so na-
črtovane tako, da je onemogočeno širjenje požara po stavbah,
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– da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in med 
objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom prepreči-
tve širjenja požara na sosednje objekte.

(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo za-
gotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovo-
dnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 
10 l/sekundo vode za gašenje.

(4) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh 
prometnih, manipulativnih in interventnih poti znotraj območja 
OPPN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo za-
gotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 
3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Takšnim obremeni-
tvam mora »slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

27. člen
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)

(1)  Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funk-
cionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih, 
tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih 
in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše 
z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske 
razmere.

(2)  Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prej-
šnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z 
njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno podro-
čje katerih spadajo ta odstopanja.

(3)  V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so 
odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, 
ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. 
Večja odstopanja so dopustna skladno z določbami tega 
odloka.

28. člen
(odstopanja pri načrtovanju objektov)

(1) Dopustno odstopanje od tlorisnih gabaritov predvide-
nih stavb je opisano v 7. členu odloka.

(2)  Preseganje višinskih gabaritov stavb je možno le za 
postavitev strojne opreme (klime, prezračevalni sistemi, dimni-
ki, sončni kolektorji, sončne elektrarne, fotovoltaika …). Stavba 
je lahko grajena brez kleti ali s kletjo.

29. člen
(odstopanja glede prometne ureditve)

(1) Preoblikovanje parkirnih površin je možno skladno s 
potrebami gradnje in ob upoštevanju pogojev iz tega odloka. 
Lokacija in velikost garaže ali nadstrešnice se natančneje do-
loči v projektni dokumentaciji.

(2) Mikrolokacije dovozov in obliko parkiranja se opredeli 
v projektni dokumentaciji.

30. člen
(odstopanja glede energetske in komunalne ureditve)
Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v 

predmetnem OPPN (trase posameznih vodov, mesta, način 
priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v pro-
jektni dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, 
upoštevanje veljavne zakonodaje, predpisanih odmikov med 
posameznimi kanalnimi vodi. Spremembe lege in trase po-
sameznih vodov so dopustne tudi v primeru težav pri prido-
bivanju zemljišč.

X. OBVEZNOST INVESTITORJEV,  
LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

31. člen
(pogoji za vzdrževalna in druga dela)

(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, 
prizidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot za novogra-
dnje. Prizidave objektov se morajo uskladiti s celotno stavbno 
maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbe-
nimi materiali osnovnega.

(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora 
izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati ve-
getacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti 
provizorije in odvečni gradbeni material in urediti okolico.

32. člen
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)

Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture 
izven območja OPPN mora investitor pridobiti projektne pogoje 
in soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.

33. člen
(obveznost v času gradnje)

(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljav-
ce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe 
infrastrukturne vode,

– zagotoviti stalen nadzor geomehanika pri vseh zemelj-
skih delih (temeljenje objektov, urejanje komunalne infrastruk-
ture itd.),

– posebno pozornost je potrebno posvetiti stabilnosti bre-
žin gradbenih jam in stabilnosti morebitnih višjih nasipov na 
območju gradnje,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– izkope oziroma pripravo temeljnih tal naj se izvaja ob 
obveznem sodelovanju geomehanika, ki mora po pregledu 
podati soglasje za predvideno izvedbo oziroma podati vsa 
potrebna dodatna in dokončna priporočila za izvedbo izkopov 
oziroma temeljenje objektov in ureditev odvodnjavanja,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo priha-
jalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da 
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vko-
pi),

– skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem mo-
žnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in 
zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene 
službe,

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolico objektov,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.
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XI. KONČNE DOLOČBE

34. člen
(vpogled v OPPN)

(1) OPPN s prilogami se hrani na sedežu Mestne Občine 
Slovenj Gradec v digitalni in analogni izpisani in izrisani obliki 
in je na vpogled v času uradnih ur občinske uprave.

(2) V primeru odstopanja med digitalno in analogno obliko 
veljajo podatki iz analogne oblike podrobnega načrta.

35. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Št. 350-0012/2020
Slovenj Gradec, dne 16. decembra 2021

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

41. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja DO-02 – Jerank v Mestni 
občini Slovenj Gradec (ID št.: 2270)

Na podlagi 111. člena v povezavi s 119. členom Zako-
na o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) 
in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 
17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na 29. redni seji dne 15. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini 
Slovenj Gradec (ID št.: 2270)

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
(splošno)

(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni pro-
storski načrt za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini 
Slovenj Gradec« v nadaljevanju: OPPN.

(2) OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, pro-
jektiranje in storitve d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, 
pod številko projekta 2020/OPPN-063.

(3) Identifikacijska številka (ID) prostorskega akta v zbirki 
prostorskih aktov je 2270.

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve, ki se načr-
tuje z OPPN, območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve 
v prostor, zasnovo projektih rešitev in pogojev glede priključe-
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov 
in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopu-
stnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih re-
šitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 
veljavnosti OPPN.

(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi karto-
grafski del in priloge.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE  
Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

(1) Z OPPN se načrtuje ureditev povezana z gradnjo 
stanovanjske stavbe na lastni parceli, z vso potrebno zunanjo 
ureditvijo ter komunalno in energetsko infrastrukturo.

(2) Predvidene ureditve obsegajo:
– gradnjo stanovanjske stavbe z vso potrebno zunanjo 

ureditvijo,
– gradnjo potrebne prometne infrastrukture,
– gradnjo potrebne energetske, komunalne in komunika-

cijske infrastrukture.
(3) V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven 

območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne 
infrastrukture.

III. OBMOČJE OPPN

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega parcelo, na kateri se izvedejo 
trajni objekt, prometne, energetske, komunalne in druge uredi-
tve ter spremljajoči objekti.

(2) Predmet OPPN je območje, ki obsega parcelo v 
k.o. 861 Dobrava: 570/8. Meja območja poteka po obodu te 
parcele.

(3) Velikost zemljišča je 649 m².

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE  
UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor,  

opis prostorskih ureditev)
(1) Obravnavano območje leži cca 7200 m JV od centra 

mesta Slovenj Gradec in 4200 m SZ od Mislinje, v naselju Me-
tulov breg. Nahaja se na gričevnatem delu, kjer teren zmerno 
pada proti SV. Območje se nahaja južno od regionalne ceste 
III. reda – R3, šifra odseka 6904, Slovenj Gradec–Mislinjska 
Dobrava, od koder ima glavni prometni dovoz, dostop.

(2) V območju OPPN se načrtuje gradnja stanovanjske 
stavbe, z izgradnjo pripadajoče prometne infrastrukture, zuna-
njo ureditvijo in izgradnjo potrebne energetske, komunalne in 
komunikacijske infrastrukture.

6. člen
(pogoji in usmeritve glede vrste dopustih dejavnosti,  

gradenj in drugih del ter objektov)
(1)  Po občinskem prostorskem načrtu leži območje na 

stavbnih zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo prostora 
SSe – območje prostostoječe individualne stanovanjske gra-
dnje, z oznako EUP DO-02, Jerank, za katerega je predvidena 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (krajše 
OPPN).

Osnovna dejavnost v enoti urejanja prostora DO-02 – 
Jerank je bivanje.

(2)  Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se 
dopuščajo:

– vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– prizidava objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopol-

nitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,
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– odstranitev objektov, delna odstranitev objektov,
– rekonstrukcija objektov,
– novogradnja,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, ener-

getike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pro-

metnic,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih 

prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
(3)  Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z 

veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka:
– Stanovanjske stavbe:

– enostanovanjske stavbe,
– dvostanovanjske stavbe,

– Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski 
objekti:

– nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil 9. čle-
na tega odloka.
– Objekti transportne infrastrukture.
– Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 

vodi.

7. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov)

(1) Območje OPPN obsega zemljiško parcelo južno od 
regionalne ceste III. reda – R3, šifra odseka 6904, Slovenj Gra-
dec–Mislinjska Dobrava, od koder ima glavni prometni dovoz 
na zemljišče, kjer se načrtuje postavitev stanovanjske stavbe.

(2) V kartografskem delu je prikazana zasnova, kjer je 
prikazana tlorisna velikost stanovanjske stavbe in lokacija ter 
velikost in lokacija garaže ali nadstrešnice. Prikazan je načelni 
tloris objektov, možna je drugačna lega objektov, drugačnega 
tlorisa, oblike in velikosti, v okviru izvedbenih pogojev in v skla-
du z dopustnimi odstopanji, ki bodo opredeljeni v odloku, kar se 
natančno opredeli v projektni dokumentaciji. Zarisana je grad-
bena meja, katere tloris stanovanjske stavbe ne sme presegati. 
Črte gradbene meje ni dovoljeno presegati, stavba se je lahko 
dotika z zunanjo linijo fasade ali pa je od nje odmaknjena v 
notranjost. Stanovanjska stavba lahko presega gradbeno mejo 
le s funkcionalnimi elementi, ki ne vplivajo bistveno na oblikovni 
vtis gradbene mase. To so nadstreški, balkoni, loggie, zunanje 
stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno.

(3) Načrtovana stanovanjska stavba je maksimalne eta-
žnosti pritličje in mansarda (P+M), lahko je tudi nižjih etažnosti. 
Možna je izvedba kleti v kolikor to dopuščajo geomehanske 
razmere.

(4) Maksimalna izraba gradbene parcele (skupaj z nad-
strešnicami, garažami in enostavnimi ter nezahtevnimi objekti) 
ne sme presegati faktorja 0,5.

(5) Smer in lokacija dovoza/dostopa je prikazana načelno, 
natančno se določi v projektni dokumentaciji. Temu se prilagodi 
lokacija nadstrešnice ali garaže. Smer vhoda v stavbo je prika-
zan načelno in se natančneje določi v projektni dokumentaciji.

(6) Pri fasadi je zaželena poenotena uporaba materialov 
v barvni lestvici svetlih pastelnih tonov zemeljskih barv. Vsiljive, 
izstopajoče in kričeče barve niso dovoljene.

(7) Zaradi obstoječih stavb v bližini in oblike njihovih streh 
je potrebno streho oblikovati temu skladno in kvalitetno, prav 
tako kritino strehe (temne, sive do grafitno sive, rjave ali opečne 
barve, nereflektivne). Dopustne so ozelenjene strehe.

(8) Strehe enostavnih in nezahtevnih objektov so enake 
kot nad osnovno stavbo, če se s tem doseže skladnost pozida-
ve na parceli. Strehe drugih oblik ali naklona se lahko uredijo, 
če je zaradi funkcionalnosti enostavnega oziroma nezahtevne-
ga objekta takšna streha bolj primerna.

(9) Osvetlitev podstrešnih prostorov je dovoljena s stre-
šnimi okni, terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja 

strešin, ki ne smejo biti višje od slemena osnovne strehe in naj 
bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Frčade so 
dovoljene ter razporejene tako, da so kompozicijsko usklajene 
z odprtinami na fasadi.

(10) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov energije za lastno uporabo se na-
črtuje tako, da tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom 
ali skupino objektov, ob katere se umeščajo.

(11) Sončni zbiralniki oziroma sončne elektrarne ne smejo 
presegati slemena streh in jih je treba postaviti vzporedno s 
strešino. Dopustna je uporaba fotonapetostnih modulov kot 
delov fasad.

(12) Zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidene 
zemljiške parcele.

(13) Med projektiranjem in gradnjo se naj upoštevajo 
smernice in pogoji temeljenja v skladu z izdelanim geološko ge-
omehanskim poročilom (MR projekt, št. projekta: MR-P-54/20, 
april 2020). Vsa zemeljska dela, ki se bodo izvajala pri gradnji 
objekta, se morajo izvajati pod stalnim nadzorom geomeha-
nika.

8. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih  

in enostavnih objektov)
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko 

izvaja skladno z veljavnimi predpisi.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od parcel-

ne meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 
1,5 m ali bližje s soglasjem lastnika sosednje parcele. Ograje in 
podporni zidovi se lahko izvedejo do parcelne meje, na parcel-
no mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške 
parcele, na katero mejijo.

(3) Oblikovni elementi enostavnih in nezahtevnih objektov 
morajo biti načrtovani skladno osnovnemu objektu.

(4) Postavitev ograj v križiščih ne sme segati v območje 
preglednega trikotnika ali segati v območje javnih prometnih in 
zelenih površin.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

9. člen
(skupne določbe glede prometnega urejanja)

(1) Vse povozne in pohodne površine, parkirne ter mani-
pulativne površine morajo biti izvedene v proti-prašni izvedbi, 
z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih voda ter di-
menzionirane za prevoz s tovornimi vozili.

(2) Kinematični elementi v križiščih in priključkih morajo 
zagotavljati prevoznost intervencijskih, dostavnih in komunalnih 
vozil.

10. člen
(prometno omrežje, parkiranje)

(1) Vplivno območje leži v varovalnem pasu državne ce-
ste R3-696, odsek 6904 Slovenj Gradec–Mislinjska Dobrava 
v km 9,820 desno in se bo navezovalo na državno cesto z 
novim cestnim priključkom, za katerega je v nadaljnjih fazah 
potrebno predložiti projektno dokumentacijo.

(2) Priključevanje na državno cesto se izvede v skladu 
s predpisano zakonodajo ter veljavnimi pravilniki in v skladu 
s pogoji upravljalca. Širina priključka je minimalno 3.0–5.0 m, 
radiji morajo zagotavljati vključevanje merodajnim vozilom.

(3) Pri načrtovanju je potrebno zagotoviti ustrezno odvo-
dnjavanje cest in izvesti ukrepe, da ne bo prihajalo do vpliva 
meteornih vod na obstoječe občinske ceste.

(4) Parkiranje je zagotovljeno na lastni parceli, in sicer 
minimalno 2 PM/stanovanjsko enoto.
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(5) Lokacija in velikost garaže ali nadstrešnice se določi 
v projektni dokumentaciji.

11. člen
(skupne določbe glede komunalnega  

in energetskega urejanja)
(1) Predvideno pozidavo je možno vezati na obstoječe 

infrastrukturno omrežje. Podatki o obstoječi infrastrukturi so 
pridobljeni od posameznih upravljavcev.

(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno pri-
dobiti točne podatke o legi komunalnih vodov. Vse tehnične 
rešitve prilagoditi zahtevam upravljavca ter upoštevati etapnost 
izvedbe.

(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve 
ob upoštevanju smernic posameznih upravljavcev. Podrobnej-
še rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji ob upošteva-
nju smernic in pogojev upravljavcev.

12. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Objekt je možno priključiti na javno vodovodno omrež-
je.

(2) Količina porabljene vode bo merjena preko merilnega 
instrumenta – vodomera volumetrične izvedbe z dograjenim 
UKV oddajnikom dimenzije NO15, ki mora biti montiran v tip-
skem PVC jašku izven objekta.

(3) Vodovodni priključek k objektu bo dimenzije DN 32 mm 
in je v lasti stranke. Izgradnja priključka je strošek stranke.

(4) V primeru zmanjšanje tlaka si mora stranka vgraditi 
regulator tlaka.

(5) Priklop na javni vodovod in vsa montažna dela izvede 
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. na stroške 
stranke.

(6) Priključitev na vodovod je razvidna iz priložene situ-
acije.

(7) Nad vsemi deli na vodovodnem priključku (gradbenimi 
in montažnimi) ima Javno podjetje Komunala stalen nadzor na 
stroške stranke.

(8) Vsa križanja in odmike vodovoda od trajno grajenih 
objektov in drugih komunalnih vodov je potrebno projektirati in 
izvesti v skladu s tehničnimi predpisi.

13. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na območju ni obstoječega kanalizacijskega omrežja.
(2) Na območju OPPN je potrebno zgraditi malo komu-

nalno čistilno napravo (MKČN). Po izgradnji kanalizacijskega 
omrežja je obvezna priključitev na le-tega. MKČN mora biti 
nameščena na mestu, ki bo dostopno tovornemu vozilu za 
prevoz in črpanje fekalij.

(3) Padavinske odpadne vode iz strešin in drenažne vode, 
se zgradi ločena meteorna kanalizacija s priključitvijo na obsto-
ječ kanal, na severovzhodnem delu parcele. Padavinske vode 
iz strešin se lahko zbirajo tudi v lokalnih zbiralnikih meteorne 
vode, preliv iz zbiralnika se naveže na meteorno kanalizacijo. 
Drenažne vode se priključijo direktno na meteorno kanalizacijo. 
Padavinska voda iz območja utrjenih površin in priključka se 
naveže na meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioni-
ranega lovilca olj.

(4) Celotno omrežje mora biti izvedeno vodotesno, v skla-
du s smernicami in normativi upravljavca ter v skladu s pogoji 
varstva voda in podtalnice.

14. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) V območju predvidenega posega v prostor poteka 
nizko napetostni (NN) 0,4 kV podzemni el. en. vod, ki ga je 
treba upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega 

pasu, kateri znaša minimalno 1 m od osi skrajnega el. en. voda 
v obeh smereh.

(2) Ukrepi se izvedejo v fazi izdelave projektne dokumen-
tacije oziroma pred pričetkom gradnje.

(3) Za predvideni enostanovanjski objekt se načrtuje pri-
ključna moč do 17 kW (3 x 25 A). Priključevanje objekta na di-
stribucijsko omrežje je možno na obstoječem NN podzemnem 
el. en vodu do stanovanjskega objekta na parceli št. 570/7 
– Izvod I03: Škodnik iz transformatorske postaje TP Mislinjska 
Dobrava Šmon: 507.

(4) Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji upravljavca ter 
smernicami in tehničnimi predpisi, ki veljajo za področje oskrbe 
z električno energijo.

15. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske TV)
(1) Na območju OPPN se nahaja obstoječe TK in 

KTV omrežje, ki omogoča priključitev.
(2) Za potrebe navezave se izvede ustrezna kabelska 

kanalizacija in PVC cevi ter ustrezni jaški, ločeni za potrebe TK 
in KTV omrežja. V kanalizacijo se vstavijo ustrezni kablovodi.

(3) Za priključevanje objekta se izvede ustrezen priključek 
skladno s pogoji posameznega upravljavca.

16. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje bo urejeno individualno.
(2) Priporočena je uporaba obnovljivih virov – biomase in 

toplotnih črpalk (zrak ali zemlja) ter trajnih virov energije – sonč-
ne (solarni sistemi, kolektorji in sončne celice) in zemeljske 
(geosonde) energije.

(3) V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko voda- 
voda, kjer je kot toplotni vir podzemna voda, ali z geosondo, 
kjer je toplotni vir zemlja preko vertikalne ali horizontalne ze-
meljske sonde, si je dolžan investitor pridobiti ustrezna dovo-
ljenja in soglasja.

17. člen
(posegi in ureditve izven območja OPPN, ki so potrebni  

za izvedbo gospodarske javne infrastrukture)
Izven ureditvenega območja OPPN je dovoljeno izvajanje 

posegov, ki so v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora 
potrebni za izvedbo priključevanja predvidene soseske na GJI.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

18. člen
(kulturna dediščina)

(1) Na območju OPPN ni enot nepremične kulturne de-
diščine.

(2) Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških 
ostalin:

– v kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-
vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi;

– ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investi-
torja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, 
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o 
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV, OHRANJANJA NARAVE  

IN ZDRAVJA LJUDI

19. člen
(varovanje kakovosti zunanjega zraka)

(1) Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in 
stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih 
oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in 
ozona v zunanjem zraku, se območje OPPN nahaja v območju 
II. stopnje onesnaženosti.

(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanj-
šo mogočo mero je potrebno zmanjšati emisije onesnaževal 
v zrak kot so npr. uporaba (čistih) energentov namenjenih za 
ogrevanje in hlajenje objektov na dane možnosti v naselju, 
ustrezne toplotne izolacije stavb in drugo ter upoštevati veljav-
ne predpise.

(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči 
dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih 
strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gra-
dnjo. Poskrbi se za:

– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih 
poti v vetrovnem in suhem vremenu;

– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne 

ceste;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se 

uporabljajo za prevoz.

20. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Območje sodi v II. stopnjo varstva pred hrupom. Za-
gotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vre-
dnosti ne bodo presežene.

(2) Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki pov-
zročajo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi varstva pred 
hrupom. Izbirajo se naj naprave z nižjo zvočno močjo, primerno 
orientacijo naprav v smeri stran od sosednjih objektov in varo-
vanih prostorov ter drugo.

21. člen
(vodni režim in stanje voda)

(1) Območje se nahaja izven zavarovanega vodovarstve-
nega območja.

(2) Obravnavana lokacija glede na Opozorilno karto po-
javljanja zemeljskih plazov (ARSO) spada v območje majhne 
do srednje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Glede na 
Opozorilno karto erozije spada obravnavana novogradnja v 
območje običajnih zaščitnih ukrepov.

(3) Kanalizacijski sistem mora biti v ločeni izvedbi. Vse 
komunalne odpadne vode se vodijo na lastno MKČN. Pada-
vinske odpadne vode se morajo obvezno odvajati v obstoječo 
meteorno kanalizacijo.

(4) Padavinske odpadne vode iz strešin in drenažne vode, 
se zgradi ločena meteorna kanalizacija s priključitvijo na obsto-
ječ kanal, na severovzhodnem delu parcele. Padavinske vode 
iz strešin se lahko zbirajo tudi v lokalnih zbiralnikih meteorne 
vode, preliv iz zbiralnika se naveže na meteorno kanalizacijo. 
Drenažne vode se priključijo direktno na meteorno kanalizacijo. 
Padavinska voda iz območja utrjenih površin in priključka se 
naveže na meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioni-
ranega lovilca olj.

(5) V skladu z izdelanim geotehničnim poročilom (MRPro-
jekt, št. MR-P-54/20, april 2020) je potrebno načrtovane objekte 
temeljiti na temeljni plošči. Posebno pozornost je potrebno na-
meniti tudi oblikovanju brežin in nasipov kar se opredeli v pro-
jektni dokumentaciji v skladu s pogoji geotehničnega mnenja. 
Vsa dela pri izkopih gradbenih jam in pri temeljenju objektov 
oziroma podpornih konstrukcij je obvezno potrebno izvajati ob 

stalnem strokovnem geotehničnem nadzoru. Posebno pozor-
nost je potrebno posvetiti stabilnosti brežin.

22. člen
(osončenje bivalnih prostorov)

V stanovanjski stavbi je v vseh bivalnih prostorih potrebno 
zagotoviti minimalno naravno osončenje, osvetljenost v času 
od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, po veljavnih pogojih 
za predmetno območje OPPN.

23. člen
(ohranjanje narave)

Na območju OPPN in v njegovem vplivnem območju ni 
evidentiranih naravnih vrednot, varovanih območij ali drugih 
območij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

24. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki se vrši v skladu z 
občinskim odlokom.

(2) Za odvoz smeti je potrebno urediti ustrezen prostor 
– zbirno mesto in nabaviti tipizirane posode za odpadke za 
zbiranje ločenih frakcij: mešani komunalni odpadki in odpadna 
komunalna embalaža.

(3) V kolikor zbirno in prevzemno mesto nista na istem 
prostoru, mora stranka na dan odvoza zabojnik postaviti na 
prevzemno mesto, ki ga določi izvajalec javne službe v sode-
lovanju z lastnikom zemljišča.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,  
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

25. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje OPPN se nahaja izven naravnih omejitev 
kot so poplavnost in visoka podtalnica. Območje se nahaja na 
območju majhne do srednje verjetnosti pojavljanja zemeljskih 
plazov. Obravnavana novogradnja spada v območje običajnih 
zaščitnih ukrepov.

(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,125 g. Tveganje 
nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.

(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco 
o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost 
razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na 
minimalno ob upoštevanju sledečega:

– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene me-
hanizacije,

– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih 
in strojnih olj,

– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi ele-
menti z obstoječih utrjenih površin in objektov in

– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki 
gradbenih in drugih materialov.

26. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požar-
na ogroženost naravnega okolja srednje velika.

(2) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:
– da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno iz-

vedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki 
omogočajo hiter in varen umik,

– da je ob požaru na voljo zadostno število naprav za 
gašenje in je omogočen dostop gasilcem,
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– da imajo zgradbe ustrezno nosilno konstrukcijo in so na-
črtovane tako, da je onemogočeno širjenje požara po stavbah,

– da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in med 
objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom prepreči-
tve širjenja požara na sosednje objekte.

(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo za-
gotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovo-
dnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z 
10 l/sekundo vode za gašenje.

(4) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh 
prometnih, manipulativnih in interventnih poti znotraj območja 
OPPN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo za-
gotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 
3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Takšnim obremeni-
tvam mora »slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

27. člen
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj)

(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od funk-
cionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri 
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, energetskih, 
tehnoloških, geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih 
in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše 
z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika, s čimer pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske 
razmere.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz prej-
šnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z 
njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno podro-
čje katerih spadajo ta odstopanja.

(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
vse lokacije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so 
odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, 
ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja 
odstopanja so dopustna skladno z določbami tega odloka.

28. člen
(odstopanja pri načrtovanju objektov)

(1) Dopustno odstopanje od tlorisnih gabaritov predvidene 
stavbe je opisano v 7. členu odloka.

(2)  Preseganje višinskih gabaritov stavbe je možno le 
za postavitev strojne opreme (klime, prezračevalni sistemi, 
dimniki, sončni kolektorji, sončne elektrarne, fotovoltaika …). 
Stavba je lahko grajena brez kleti ali s kletjo.

29. člen
(odstopanja glede prometne ureditve)

(1) Preoblikovanje parkirnih površin je možno skladno s 
potrebami gradnje in ob upoštevanju pogojev iz tega odloka.

(2) Mikrolokacije dovozov, obliko, lokacijo parkiranja, s 
postavitvijo nadstrešnice ali garaže se opredeli v projektni 
dokumentaciji.

30. člen
(odstopanja glede energetske  

in komunalne ureditve)
Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v pred-

metnem OPPN (trase posameznih vodov, mesta, način priklju-
čevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo v projektni doku-
mentaciji ob upoštevanju usmeritev tega OPPN, upoštevanje 
veljavne zakonodaje, predpisanih odmikov med posameznimi 
kanalnimi vodi. Spremembe lege in trase posameznih vodov so 
dopustne tudi v primeru težav pri pridobivanju zemljišč.

X. OBVEZNOST INVESTITORJEV,  
LASTNIKOV IN IZVAJALCEV

31. člen
(pogoji za vzdrževalna in druga dela)

(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, 
prizidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje kot za novogra-
dnje. Prizidave objektov se morajo uskladiti s celotno stavbno 
maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbe-
nimi materiali osnovnega.

(2) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora 
izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati ve-
getacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti 
provizorije in odvečni gradbeni material in urediti okolico.

32. člen
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)

Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture 
izven območja OPPN mora investitor pridobiti projektne pogoje 
in soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.

33. člen
(obveznost v času gradnje)

(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti:

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljav-
ce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe 
infrastrukturne vode,

– zagotoviti stalen nadzor geomehanika pri vseh zemelj-
skih delih (temeljenje objektov, urejanje komunalne infrastruk-
ture itd.),

– posebno pozornost je potrebno posvetiti stabilnosti bre-
žin gradbenih jam in stabilnosti morebitnih višjih nasipov na 
območju gradnje,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– izkope oziroma pripravo temeljnih tal naj se izvaja ob 
obveznem sodelovanju geomehanika, ki mora po pregledu 
podati soglasje za predvideno izvedbo oziroma podati vsa 
potrebna dodatna in dokončna priporočila za izvedbo izkopov 
oziroma temeljenje objektov in ureditev odvodnjavanja,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo priha-
jalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da 
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vko-
pi),

– skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem mo-
žnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in 
zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene 
službe,

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolico objektov,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s smer-
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.
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XI. KONČNE DOLOČBE

34. člen
(vpogled v OPPN)

(1) OPPN s prilogami se hrani na sedežu Mestne Občine 
Slovenj Gradec v digitalni in analogni izpisani in izrisani obliki 
in je na vpogled v času uradnih ur občinske uprave.

(2) V primeru odstopanja med digitalno in analogno obliko 
veljajo podatki iz analogne oblike podrobnega načrta.

35. člen
(pričetek veljavnosti)

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

Št. 350-00117202
Slovenj Gradec, dne 16. decembra 2021

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

42. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu turističnega naselja Sonce

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) v navezavi na 57. in 
61.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 
– popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 
– ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je Mestni svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno prečiščeno 
besedilo – Statut MOSG-UPB-3) na 29. redni seji dne 15. 12. 
2021 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

turističnega naselja Sonce

1.1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt za turistično območje – naselja Sonce (v nadaljevanju 
OPPN ali akt), ki določa načine, merila in pogoje za izvedbo 
celostne ureditve istoimenskega naselja. Odlok je med drugim 
pravna podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor na 
območju urejanja. Na podlagi Odloka o OPN Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17, 9/18, 45/19 in 65/20) 
ga je izdelalo podjetje STRUKTURA, arhitekturna delavnica 
forme/vsebine.

OPPN celostno ureja naselje Sonce v Legnu v strukturno 
prostorsko samostojno in programsko specifično profilirano 
poselitveno enoto (koroški celk) za potrebe turizma.

2. člen
(vsebina akta)

Akt vsebuje:
1.0 Besedilo
1.1 Splošne določbe
1.2 Opis prostorske ureditve
1.3 Umestitev načrtovane ureditve v prostor
1.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture, 

pogoji priključevanja in grajeno javno dobro

1.5 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje  
kulturne dediščine

1.6 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja,  
naravnih virov in ohranjanje narave

1.7 Rešitve za obrambo ter varstvo pred  
naravnimi nesrečami in požarno varstvo

1.8 Dopustna odstopanja
1.9 Drugi pogoji izvedbe projekta in posegov  

v prostor, parcelacija
1.10 Prehodne in končne določbe

2.0 Kartografski del
2.1 Prikaz stanja v prostorskih aktih
2.1.1 Izsek iz Odloka o občinskem  

prostorskem načrtu Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 65/17) M 1:5000

2.1.2 Geodetski načrt M 1:1000
2.1.3 Situacija na digitalnem katastrskem 

načrtu in na digitalni ortofoto M 1:5000
2.2. Načrt umestitve načrtovane  

ureditve v prostor
2.2.1 Prikaz vplivov in povezav  

s sosednjimi območji M 1:7500
2.2.2 Prikaz predvidenih rušitev stavb  

in infrastrukture M 1:1000
2.2.3 Urbanistično arhitektonska  

ter krajinska zasnova M 1:1000
2.2.4 Načrt parcelacije M 1:1000
2.2.5 Zasnova ureditve omrežja  

gospodarske javne infrastrukture
2.2.5.1 Zasnova energetske, vodovodne  

in komunikacijske infrastrukture  
ter priključevanja objektov M 1:1000

2.2.5.2a  Zasnova prometne infrastrukture – 
osrednji del M 1:1000

2.2.5.2b Zasnova prometne infrastrukture – 
vzhodni del M 1:2000

2.2.5.2c Glavni profili javnega prostora  M 1:200
2.2.5.3 Odpadki, kanalizacija – fekalna  

in meteorna
2.2.6 Načrt členitve površin s prikazom 

površin grajenega javnega dobra M 1:1000
2.2.7 Vplivno območje v času gradnje M 1:1000
2.2.8 Prikaz ukrepov za izvajanje  

dejavnosti varstva pred naravnimi 
nesrečami in drugimi nesrečami M 1:1000

2.2.9 Faznost gradnje M 1:1000
2.3.1 Vplivno območje v času  

obratovanja M 1:1000

3.0 Priloge
3.1 Izvleček iz hierarhično nadrejenega  

prostorskega akta
3.3 Strokovne podlage za območje OPPN
3.4 Mnenja nosilcev urejanja prostora
3.5 Obrazložitev in utemeljitev prostorske ureditve
3.6 Povzetek za javnost

3. člen
(uporabljeni izrazi, pojmi in okrajšave)

V tem aktu uporabljeni izrazi in pojmi so razloženi v 
2. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2, 
v 2. členu Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1, 
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) v 5. členu Prostorskega reda Slovenije 
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(Uradni list RS, št. 122/04), v 2. točki Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt 
in 61/17 – ZUreP-2) in v 3. členu Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 
109/09, 62/10) ter Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07 – v nadaljevanju tudi Pravilnik OPPN). V aktu pa se 
uporabljajo tudi naslednje okrajšave oziroma naslednje razu-
mevanje izrazov ter pojmov:

PdE – podenote znotraj OU
EKO – elektronsko komunikacijsko omrežje
GJI – gospodarska javna infrastruktura
OPN – Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 64/17)
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt
OU – območje urejanja občinskega prostorskega načrta
GD – gradbeno dovoljenje

1.2 OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(območje urejanja OPPN – OU)

(1) Območje urejanja OPPN je pretežno v območju 
EUP LE-14 po OPN in obsega 2,87 ha zemljišč z naslednjimi 
parcelnimi številkami: 1056/12, 1056/13, 1056/14, 1056/16, 
1059/22, 1059/23, 1059/26, 1059/27, 1059/28, 1059/30, 
1059/31, 1059/32, 1059/34, 1059/35, 1059/46, 1069, 1070/1, 
1070/2, 1070/3, 1070/4, 1074/1, 1074/2, 1076/2, 1076/3, 
1076/4, 1076/5, 1076/6, 1197/6, 1198/2, 1200/3, 1200/4, 
1326/4, 1326/5, 1326/6, 1326/7, 1326/8, 1326/10, 1326/11, 
1327, 1339/3, 1339/4, 1339/6, 1339/7, vse k.o. Legen. V 
OU so vključena tudi zemljišča ceste št. JP 879581 s parc. 
št. 1326/11, 1200/7, 1197/13, 1197/15, 1197/17, 1197/19, 
1060/10, 1060/13, 1060/12, 1379/9, 1205/2, 1214/6, 1324/44, 
1214/9, 1208/5, 751/4, 1324/49, 749/12, 749/8, 749/11, 749/9, 
tudi vse k.o. Legen.

(2) Ureditve komunalne infrastrukture pa zahteva tudi 
ureditve izven OU:

– za potrebe dovozne poti na zahodni strani na zemljišča 
s parc. št. 1056/10, 1056/11 1326/9, 1075/2, 1059/33, 1059/29, 
1059/26, 1059/45, 1339/10, 1339/9, 1075/4, 1075/5, 1059/20, 
k.o. Legen,

– za potrebe vodnih zajetij na zemljišče s parc. št. 1200/6 
– obstoječe zajetje vz1, na zemljišča s parc. št. 1326/9, 
1059/21, 1056/15, 1339/5, 1056/10 za predvideno zajetje vz2 
in na zemljišče s parc. št. 1070/1 za predvideno zajetje vz3, 
vse k.o. Legen,

– za potrebe priklopa na novo kanalizacijsko omrežje na 
zemljišče s parc. št. 1070/1 (zbirni jašek), k.o. Legen,

– za potrebe prenove vodov oziroma priklopov na elektro 
omrežje na zemljišča s parc. št. 1059/42, 1059/40, 1059/41, 
1059/39, 1059/36, 1059/7, 1070/1, 1379/10, 754/1, 1325/3, 
755/1 (TP1) ter zemljišča s parc. št. 1066/1, 1059/6 (TP2), vse 
k.o. Legen,

– za potrebe priklopa na TK omrežje na zemljišče s parc.
št. 1325/2, 754/2, 1379/10, 756, 1059/42, 1059/4, 1059/41, 
1059/39, 1059/36, 1059/7, 1070/1, 755/1, vse k.o. Legen.

5. člen
(lega, opis stanja)

(1) OU leži v slovenjgraški kotlini, 12 km jugovzhodno od 
mesta Slovenj Gradec. Mikroambientalno je vpeta v osrednji 
del jugozahodnega pobočja Hribernikovega vrha – zahodnih 
obronkov pohorskega hribovja v Mislinjski dolini, na legenski 
terasi nad naseljem Legen.

(2) Iz vidika geneze poselitve starost naselbinske lokali-
tete domačije Stojan ni ugotovljena – v začetku 20 stoletja je 
bila kupljena, in sicer v dveh delih – v delu območja urejanja z 
OPPN (EUP LE 14 v OPN), »dolinski del« pa spodaj ob potoku 
Reka, iz katerega sta nastala žaga in mlin. Izvorna hiša in hlev 

sta bila v območju urejanja zgrajena v 20-tih letih prejšnjega 
stoletja. Kmetija se je, poleg živinoreje in omenjenih dejavnosti, 
ukvarjala tudi s furmanstvom.

(3) Stavbe – bivalne, poslovna in kmetijske stavbe manj-
šega merila so v izhodišču nanizane severno vzdolž ceste, v 
južnem delu pa so vzpostavljeni kmetijski objekti večjih ga-
baritov. V začetku 21. stoletja je bila hiša obnovljena, hlev 
in gospodarsko poslopje pa preurejena v restavracijo in šest 
apartmajev. Tedaj je bila zgrajena tudi poslovna stavba z mul-
timediji in predstavitveno sobo. V letu 2006 je bil dograjen tudi 
toplar, kot objekt prezentacije etnološke dediščine. Stavbna 
struktura nekdanje domačije je povečini prenovljena in neko-
liko razširjena ter delno že prilagojena novim namembnostim. 
Tudi arhitektura oziroma stavbarstvo prenovljenih stavb v OU 
v grobem razvojno sledi tipologiji izvornih stavb tega prostora 
in v tem smislu ni prostorskih konfliktov. Vmesne površine so 
povečini kmetijske, v zaraščanju, ponekod tudi z drevesno 
vegetacijo.

(4) V OPN je območju določeno stavbno zemljišče, s 
podrobnejšo namensko rabo površin za turizem (z oznako BT) 
– torej namenjeno gostinstvu, kulturnim, razvedrilnim in rekre-
acijskim dejavnostim, spremljajoče aktivnosti so kmetijstvo, 
izobraževanje, trgovina na drobno in storitve in zanj še posebej 
veljajo določila 145. člena OPN.

6. člen
(namen ureditve, razlogi za OPPN)

Razlogi za OPPN so potrebe lastnika in investitorja po 
širitvi že obstoječe dejavnosti, objektov in potrebnih manipu-
lativnih površin za potrebe turistične in poslovne dejavnosti, 
ter širitvi in umeščanju površin in objektov za mirujoči promet 
(parkirišča). Akt je tako usmerjen v ureditev površin in objek-
tov za dejavnosti za izobraževanja, storitvenih, razvedrilnih 
in rekreacijskih dejavnosti ter bivanja, seveda z ureditvijo vse 
pripadajoče prometne, komunalne, energetske, ter ostale in-
frastrukture. Ob tem je močan motiv zagotoviti programsko in 
prostorsko celostno prenovo sicer izpraznjenih vsebin. Hkrati 
pa je program razvit na v konceptu »smart village« – z za-
gotavljanjem najsodobnejših principov energetske samozado-
stnosti, tehnološko komunikacijske razvitosti in prezentacijo 
interaktivne multimedijske platforme MiTeam.

V OU ureditve slonijo na izhodišču strokovne podlage 
naročnika. Urbanistični razlogi v opredeljenem OPPN nareku-
jejo vzpostavitev dolgoročnega razvojnega koncepta turistične 
dejavnosti tega dela. Pri tem naj bo poudarek na oblikovanju 
v skladu z avtohtonim principom umeščanja stavb tematske 
strukture v prostor v tem delu koroške. Dostopna pot je v OU 
vključena za dokončno ureditev vseh razmerij tega javnega 
dobra.

7. člen
(Pravni obseg akta, dopustne vrste gradenj)

V OU in z ureditvijo povezanih infrastrukturnih posegih 
ob njegovih mejah so dovoljeni vsi posegi po GZ. V delih, kjer 
rešitve eventuelno niso eksplicitno opredeljene, veljajo določila 
OPN.

Posegi na zemljišča izven območja OPPN, ki so po svoji 
naravi začasni ali stalni (nujna zemeljska dela, navezave na 
GJI, na ureditve začasnih dostopi …) so dopustni na način, da 
niso v neskladju z določili OPN.

1.3 UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

1.3.1 Vplivi in povezave med sosednjimi območji

8. člen
(vplivi in povezave med sosednjimi območji)

Ta, sicer izvorna osamela domačija Stojan, je navezana 
nad dolnje ležečo turistično cesto v smeri SZ-JV, turistični 
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center Kope na Pohorju, vendar z gravitacijo v Slovenj Gra-
dec. Na ločeni naselbinski telesi naselja Legen se prometno 
neposredno povezuje preko gozdne ceste proti zahodu. V 
okolici je obdano s številnimi izvornimi osamelimi domači-
jami, kot Trbulj, Krepivnikar, Štalekar, Žaga Stojan, Garbos, 
Hribernik itd.

1.3.2 Zasnova ureditve in rešitve načrtovanih  
objektov in površin

9. člen
(zasnova urbanistično arhitekturne ureditve)

Nova ureditev torej gradi na izhodiščni izvorni naselbinski 
strukturi domačije na strmem pobočju vzdolž javne ceste – vsi 
najpomembnejši objekti turistično poslovne infrastrukture so 
nanizani ob njej, vključno z osrednjo stavbo ob izvorni hiši. 
Cesta v osrednjem OU je hkrati tudi osrednji zunanji javni 
prostor destinacije. Z nje so proti jugu nanizani odcepi, dostopi 
do stavb z nočitvenimi enotami in predvsem skupnimi športno 
sprostitvenimi vsebinami – v hlevu in maneži razvitem konjeni-
škem programu, z bazenom, otroškim igriščem. Na spodnjem 
zahodnem robu so tudi individualne enote z bazeni, vrtovi, 
utami …). Ambient sooblikujejo sprehajalne poti med zelenimi 
površinami in tudi predvidena intenzivna masa gozda na zuna-
njem južnem robu. Prenovljena cesta na zahodnem robu OU 
omogoča dostop do v pobočju razporejenih individualiziranih 
apartmajskih oziroma bivalnih enot vzdolž vzporedne poti ob 
severnem robu. Posamične stavbe so »vraščene« v brežino. 
Vmes so zelene zatravljene površine, z izrazito linijo nizkorasle 
drevesne vegetacije vzdolž poti.

Stavbe morfološko v grobem sledijo tipom izvornega stav-
barstva koroškega prostora. Tako imajo npr. vse stavbe strehe 
z naklonom 45 stopinj, praviloma so simetrične dvokapnice 
– ali pa (izjemoma) ravne strehe. Tudi stavbni volumni so v 
splošnem primerljivi z razmerji in velikostnim merilom lokalnega 
stavbarskega izročila. Komunikacijske površine vozil so pove-
čini asfaltirane (ceste, poti, tudi parkirišča), sekundarni dostopi 
in sprehajalne površine pa naj bodo v utrjeni peščeni oziroma 
zatravljeni površinski strukturi. Površine pešca (dvorišča, zuna-
nja stopnišča, lokacije zbiranj …) so lahko tudi iz umetnega ali 
naravnega kamna. Ureditev v pobočju ima več opornih zidov, 
obdelane kot betonske ali kamnite škarpe.

Javni prostor torej obsegajo javne prometne površine 
v območju. Poljavna raba prostora pa je opredeljena za vse 
druge prometne, peš ipd. komunikacijske površine (dvorišča, 
ploščadi, dvigala …).

1.3.3 Merila in pogoji urejanja

10. člen
(dopustne dejavnosti)

Dopuste dejavnosti na OU so opredeljene v skladu z ve-
ljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti:

– A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (01 Kmetijska 
proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve),

– D Oskrba z električno energijo, plinom in paro (35 Oskr-
ba z električno energijo, plinom in paro),

– G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 
(47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili),

– I Gostinstvo (55 Gostinske nastanitvene dejavnosti, 
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač),

– J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (63 Druge 
informacijske dejavnosti),

– P Izobraževanje (85 Izobraževanje),
– R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 

(91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne 
dejavnosti),

– S Druge dejavnosti (96 Druge storitvene dejavnosti).

11. člen
(organizacija stavb v OU, gradbene enote (GE))

Lega, povezave in drugi elementi urbanističnega obliko-
vanja so določeni z grafiko na listu 2.2.3 Urbanistično arhitek-
tonska ter krajinska zasnova, rešitve pa so opisane v tč. 1.3.2 
Zasnova ureditve in rešitve načrtovanih objektov in površin. 
(splošna merila posegov v GE). Urbanistična enota, za kateri 
se lahko izdaja gradbeno dovoljenje je GE – te so zaključene 
funkcionalne prostorske enote posameznih stavb ali skupine 
stavb v posamični fazi. Gradbene enote opredeljuje vsakokra-
tna projektna dokumentacija v upravnih postopkih. Zanje je 
potrebno v skladu s tem aktom in drugimi predpisi zagotoviti 
potrebno infrastrukturno opremljenost.

12. člen
(dopustne vrste stavb)

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe, 12112 Go-
stilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe 
za kratkoročno nastanitev, 1220 Poslovne in upravne stav-
be, 1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavno-
sti, 1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 1262 Muzeji, arhivi 
in knjižnice, 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstveno-
raziskovalno delo, 12712 Stavbe za rajo živali, 12713 Stav-
be za skladiščenje pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske 
kmetijske stavbe, 1242 Garažne stavbe, 21 Objekti prometne 
infrastrukture, 22122 objekti za črpanje, filtriranje in zajem 
vode, 2222 Lokalni cevovodi, 22242 Lokalna (dostopovna) 
komunikacijska omrežja, 2223 Cevovodi za odpadno vodo, 
2224 Lokalni (distribucijski) EE vodi in lokalna (dostopovna 
komunikacijska omrežja), 23020 Elektrarne in drugi energetski 
objekti, 24110 Športna igrišča, 24122 Drugi gradbeno inženirski 
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, 24202 Drugi kmetijski 
gradbeni inženirski objekti, 24205 Drugi gradbeno inženirski 
objekti ki niso uvrščeni drugje, 3 Drugi gradbeni posegi.

13. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)

Dovoljeni so vsi enostavni in nezahtevni objekti po ve-
ljavnem OPN, razen 16. Objekt za oglaševanje, 17. Objekt za 
rejo živali, 21. Pomožni letališki in pristaniški objekt in pomožni 
objekt na smučišču.

14. člen
(odmiki od meja sosednjih zemljišč,  

medsebojni odmiki objektov)
Odmiki stavb in drugih objektov od meja sosednjih ze-

mljišč in medsebojni odmiki med stavbami so določeni z zako-
ličbeno situacijo, upoštevajoč možne tolerance odstopanj po 
tem aktu. Pri tem pa je potrebno spoštovati naslednja načela:

– funkcionalno zemljišče stavbe ali okoljski vplivi le-te ne 
smejo segati preko meja OU,

– stavbe naj bodo v načelu razmaknjene 8 m; v primeru 
določenih manjših odmikov pa se izvedejo požarnovarnostni 
ukrepi.

15. člen
(tlorisna velikost stavb, etažnost in višina, izhodiščne višinske 

kote stavb, njihova namembnost, oblikovanje streh in drugi 
pogoji urbanističnega oblikovanja stavb)

Stavbe naj se oblikujejo v skladu z merili razvitih avtoh-
tonih tipov stavb te arhitekturne krajine – v stavbnih volumnih 
(proporcih), višinah, poenotenih naklonih streh in usmeritve 
slemen, strukturah, teksturah in barvah fasad ter načinov 
ureditve zunanjega prostora okoli stavb. Sicer so glavni ta-
ksativni elementi urbanističnega oblikovanja po posameznih 
stavbah opredeljeni v spodnji tabeli kot sledi. Sicer je do-
voljeno na strehah vseh stavb integrirati oziroma instalirati 
solarne panele.
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Stavba/objekt Velikost stavbe  
v tlorisu (v m)

Etažnost, 
(maksimalna 
višina nad 
terenom (v m))

Dovoljena oblika strehe, 
kritine

Izhodiščna 
višinska kota 
pritličja (nmv)

Št. bivalnih 
enot x oseb

Druga 
merila  
in pogoji

a1 hiša (obstoječa, 
izvorna)

Obstoječa – 
ca. 14,3 x 7,5+6,1 
x 2,7

P+M 
(7,9 m) 

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

622,7 2 x 4

a2 restavracija  
z apartmaji 
(obstoječe)

Obstoječa – 
ca. 21,4 x 18,7 
23,0 x 17,7

K+P+N+M 
(14,2 m)

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

620,6 1 x 4 
3 x 3 
1 x 2

a3 poslovna 
stavba s SPA

Obstoječa – 
ca. 18,2 x 9,75 
+7,2 x 3,4 

P+N+K 
(11,1 m)

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

622,1 2 x 2 
1 x 3

a4 hiša – 
kovačnica 
(obstoječa)

Obstoječa – 
ca. 8,9 x 4,4

P+N 
(7,3 m) 

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

616,2 1 x 3

a5 muzej  
z apartmaji 
(prenova)

Obstoječa – 
ca. 23,35 x 6,35

P+N+M 
(13,2)

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

606,7 3 x 3 
1 x 2 
1 x 4

a6 hlev z apartmaji 
(prenova)

Obstoječa – 
ca. 21,4 x 6,5

P+M 
(7,4) 

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

612,5 1 x 2 
1 x 3

a7 toplar  
z apartmaji 
(prenova)

Obstoječa – 
ca. 22,2 x 6,2
+10,0 x 3,0

P+N+M 
(9,2)

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

616,2 6 x 3

a8 stavba  
z apartmaji 
(novogradnja)

Nova – 
ca. 16,8 x 13

2K-1K+P 
(3,6)

Ravna streha Med 616 in 621 1 x 4 
1 x 2

b8 objekt  
s parkirišči  
in solarnimi 
paneli 
(predviden)

22,4 x 8,6 K Med 620 in 621 0

b9 bazen, zunanji 
(predviden)

19,4 x 10,2 Med 615 in 620 0

a9 Hiša – apartma, 
tip A

Nova – ca. 7,1 
x 9,9

K+P 
(3,6)

Ravna streha Med 634 in 670 1 x 3

a10 hiša, apartma, 
tip B

Nova – 
ca. 7,1 x 9,9

P Poševna streha Med 634 in 670 1 x 4

a11 zvezdoglednica Nova – 
ca. 7,1 x 9,9

K+P 
(3,6)

Ravna streha Med 660 in 680 1 x 3

b1 čebelnjak 
(obstoječ)

Obstoječa – 
ca. 1,9 x 1,9

P 
(2)

612,90 0

b2 kapelica 
(obstoječa)

Obstoječa – 
ca. 1,5 x 1,5

P 
(3,4)

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

622,2 0

b3 uta z orodji 
in priključki 
(obstoječa)

Obstoječa – 
ca. 6,2 x 4,1

P 
(4,8)

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

605,2 0

b4 staja 
(obstoječa)

Obstoječa 
ca. – 4,1 x 8,3

P 
(4,9)

Simetrična dvokapnica  
z naklonom  
40–45 stopinj

626,3 0

b5 savna (stavba, 
obstoječe)

Obstoječa – 
ca. 5 x 3,9

P 
(3,5)

623,2 0

b6 energetska 
postaja 
(obstoječa)

Obstoječa – 
ca. 8,9 x 7

Pohodna streha 622,7 0

b7 garaža/nadstr.  
z e-polnilnico  
in paneli

Obstoječa – 
ca. 17,6 x 5,7

P 
(2,1)

622,2 0
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16. člen
(ureditev zunanjega prostora, ograje, oporni zidovi)
Kultivirana krajina naj v najmanjši možni meri spreminja 

morfološki ustroj prostora. Tako naj se brežine v največji meri 
zatravijo, v ureditvi naj se uporabljajo avtohtone oblike drevja 
in grmičevja. V delih, kjer premoščanje višin ni mogoče izvesti, 
so dovoljeni oporni zidovi oziroma škarpe do višine 2,0 m – pri 
čemer naj bodo te površine v največji možni meri pokrite z 
ozelenitvijo.

17. člen
(priključevanje na javno infrastrukturo)

Vse stavbe in siceršnje opredelitve ureditev v OU se 
priključujejo na javno gospodarsko infrastrukturo v skladu s 
predpisi ter tem aktom, oziroma se (seveda tudi v skladu s 
veljavnim pravnim redom in tehničnimi standardi), zagotavljajo 
interni viri oziroma rešitve v OU – npr. s solarnimi paneli, inter-
nimi antenami, svojo vodooskrbo, svojimi MKN ipd.

18. člen
(merila in pogoji parcelacije ter združevanje in delitev)
Parcelacija je določena v grafičnem delu odloka 2.2.4 Na-

črt parcelacije. Podrobnejša parcelacija je dovoljena do ravni 
posameznih GE (stavb oziroma sklopov stavb), združevanje 
pa v obsegu, da ostanejo poti samostojne parcele. Glede na 
zahtevne pogoje gradnje, ki izhajajo iz geomorfologije zemljišča 
so (zgolj iz tega naslova) dovoljene manjše prilagoditve parcel 
optimiziranju prostora oziroma tehničnih rešitev.

1.4 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE 
INFRASTRUKTURE, POGOJI PRIKLJUČEVANJA  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

19. člen
Prometno omrežje in prometne površine
(1) Vsebina je prikazana na listih 2.2.5.2a in b.
Ceste
(2) Prometna ureditev
OU je prometno povezano s občinsko cesto JP 879581 

(Stojan–odcep Trbul), ki je priključena na turistično cesto 
TC 6924 s priključkom v širini 3,0–5,0 m. Vse ostale prome-
tnice znotraj OU so internega značaja. Zaradi geomorfoloških 
pogojev izrazito strmega terena se severozahodna pot v dolžini 
približno 40 m razvije izven OU. Ostale poti južno oziroma 
severno od osrednje osi so torej povozne poljavne prometnice 
(asfaltirane ali zatravljene) – v javni rabi za obiskovalce in v za-
sebni lasti. Te interne poti se navezujejo na obstoječo oziroma 
dopolnjeno mrežo sprehajalnih oziroma jahalnih poti v okolico.

Mirujoči promet
V OU je zagotovljeno parkiranje vsem predvidenim go-

stom, skupno 76 parkirnih mest za osebna vozila. Znotraj tega 
se skozi upravne postopke zagotavlja potrebno število parkirnih 
mest po posameznih fazah oziroma GE in njihovih kapacitetah 
po merilih OPN.

Prometne površine za pešca in kolesarske površine
Glede na turistični značaj soseske in siceršnji okoliški 

prostor, glede na izrazito ekstenzivnost motornega prometa od 
turistične ceste v dolini do naselja Legen oziroma destinacije 
se, upoštevajoč tudi usmeritve v OPN glede tega, z prometno 
tehničnim režimom zagotovi največjo možnost enakopravnosti 
tudi kolesarskega in peš prometa motornemu prometu – z ome-
jitvijo hitrosti na celi trasi na 40 km/h in znotraj OU v samem 
naselju na 30 km/h.

Vodovodno omrežje
(3) Oskrba z vodo za sanitarne potrebe se zagotavlja iz 

treh zasebnih vrtin, po posameznih fazah razvoja ureditve v 
OU, in sicer:

– iz obstoječega vira VV1 ob vzhodnem robu OU pred-
vsem za potrebe obstoječih ureditev,

– iz novega vira VV2 ob severozahodnem robu OU za 
predvidene nastanitveno gostinske in poslovne ureditve,

– iz predvidenega vira VV3 ob jugovzhodnem robu OU z 
vodo za oskrbo bazenov in ogrevanje.

Ta sistem vodne oskrbe bo tudi v končni fazi namenjen 
zgolj oskrbi programov v OU. V nestanovanjskih objektih ter 
objektih namenjenih turistični dejavnosti se namestijo sistemi 
za varčno ravnanje s pitno vodo. Pred pridobitvijo gradbenih 
dovoljenj za posamezne faze naj investitor poskrbi ustrezne 
vodne vire s pridobitvijo vodne pravice. V kolikor priklopi ne bi 
bili izvedljivi naj investitor zagotovi priklop na javni vodovod.

(4) Za potrebe požarnega varstva je iz obstoječega hra-
nilnika vode že speljano hidrantno omrežje do dveh priključnih 
gasilnih mest. Z razširitvijo naselja naj bodo izvedeni dodatni 
hidrantni priključki za gasilce. Za začetno gašenje se v prvi fazi 
zagotavlja v hranilnikih 6 m3 požarne vode, v sukcesivno gra-
jenih predvidenih bazenih pa je še preko 230 m3 (v osrednjem 
45 m3, ostalo v malih).

Odvajanje odpadnih voda
(5) Za ureditve v OU se zgradi enoten sistem zbiranja in 

odvajanja odpadnih voda v komunalni kanalizaciji, ki bo priklju-
čena preko javnega sistema kanalizacije na čistilno napravo. 
Do izgradnje javnega kanalizacijskega sistema pa se obstoječ 
kanalizacijski sistem z greznico priključi na male čistilne na-
prave. Sukcesivno se po fazah izgradnje ureditve dograjuje 
tudi končni kanalizacijski sistem z vmesnimi malimi čistilnimi 
napravami. Odpadne vode ki se zbirajo v obstoječi greznici, 
se le-te priključijo na malo čistilno napravo. Poleg področnih 
predpisov ureditev določa tudi resorni občinski odlok.

Odvajanje padavinskih voda
(6) Vse meteorne vode, obstoječe in predvidene, se v 

meteorni kanalizaciji najprej zbere v zbiralnikih in od tu nad-
zorovano odvaja v strugo potoka Reka. Za viške zbranih voda 
se v naravnih odvodnikih uredi ustrezne cevne izpuste, ki naj 
bodo varovani s kamnito oblogo. Tudi zaledne vode, kjer se 
pojavijo, pa je potrebno površinsko odvajati mimo naselij do 
najbližjega površinskega odvodnika. Odvajanje iz parkirnih in 
manipulativnih površin ter cest se spelje v ponikovanje preko 
peskolovov in lovilcev olj. Ureditev se zgradi upoštevajoč prilo-
ženo strokovno podlago 334.

Odpadki
(7) Odpadke se, v skladu tudi z resornim občinskim od-

lokom, zbira ločeno po vrstah na opredeljenih lokacijah in 
zagotovi njihova kontinuirana oddaja pooblaščeni organizaciji. 
Odpadke nastale pri gradnji se zbira in obravnava ločeno v 
skladu z uredbo o tem.

Električno omrežje
Nove potrebe v predvidenih petih fazah realizacije se v 

bodoče zagotavlja iz nove TP Sonce. Skupna predvidena konč-
na poraba (torej obstoječa in nova) je predvidena okoli 250 kW. 
Predvidena TP se bo vzankala med TP Legen Bricman in op. 
št. D55/89, kjer se predviden SN kablovod spoji z obstoječim 
SN kablovodom, ti poteka v TP Zgornji Legen. Napajanje se 
uredi po priloženi strokovni podlagi Elektro Celje d.d. V OU 
se vzpostavlja tudi pridobivanje električne energije s končno 
kapaciteto internega solarnega sistema (50 kW).

Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se zagotovi skozi novo naselje v OU 

vzdolž občinske ceste.
Oskrba s plinom
V OU je instaliran interni sistem oskrbe s plinom, s cister-

no za plin.
Ogrevanje in učinkovita raba energije
Ureditev razvitega koncepta t. i. »pametne vasi« predvi-

deva učinkovite in okolju prijazne principe učinkovite rabe ener-
gije na vseh nivojih – produkciji, distribuciji in porabi. Obstoječ 
centralni sistem ogrevanja z energenti na biomaso, sončno 
energijo, plin in nafto bo še nadgrajen z dodatnimi kolektorji in 
dvema agregatoma na sekance, toplotne črpalke zrak-voda, ki 
bodo, zaradi optimalnega ekonomsko ekološkega izkoristka, 
tudi povezana.
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Elektronsko komunikacijsko omrežje (EKO)
Območje že ima vzpostavljeno visoko tehnološko elektro 

komunikacijsko omrežje, s samostojnimi antenami IKT signalov 
in s priklopom za TK, s priključnim mestom južno od OU. V OU 
je locirana tudi bazna postaja mobilne telefonije.

20. člen
(obratovanje javnega prostora in gospodarske  

javne infrastrukture)
V OU je javni prostor le prostor javne poti in pločnika JP 

879581. Ta se izvede v predvideni 1. fazi izgradnje. Površina 
tega javnega dobra je javna prometna površina, s katero upra-
vlja občina. Ob tem imajo vse druge utrjene površine v OU 
status poljavnih površin v zasebni lasti. Na obstoječo priključno 
cesto je priključen sistem gozdnih vlak (vlake št. 1103100001, 
11030100015, 113096004 in 1103096012) za spravilo poseka-
nega lesa iz bližnjih gozdnih površin. Pogoji za gospodarjenje z 
gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč se po izvedeni 
ureditvi ne smejo poslabšati.

21. člen
(Pogoji priključevanja na omrežja, objekte in naprave)
Posamezna stavba ali ureditev, ki potrebuje priključke 

na javne infrastrukture se lahko zgradi pod pogoji opredelitve 
izgradnje infrastrukture za fazo, v katero ta stavba spada.

Priključevanje na vodovodno omrežje
Vsako odjemno mesto naj se priključi v skupno interno 

vodovodno omrežje v OU.
Priključevanje na kanalizacijsko omrežje
Vsaka stavba, ki se priključuje na interno vodovodno 

omrežje in ima posledično odpadne fekalne vode se mora 
priključiti na interno kanalizacijsko omrežje, ki bo priključeno 
na predvidene MKČN.

Odvajanje drugih odpadnih voda
Očiščene odpadne vode iz MKČN in očiščene iz utrjenih 

površin ter s streh se odvajajo v interno meteorno kanalizacijo 
in od tu v skupno meteorno kanalizacijo.

Ravnanje s komunalnimi odpadki
Vsi komunalni odpadki se zbirajo ločno, na treh določenih 

lokacijah, z dostopi, urejenimi za odvoz odpadkov s kombini-
ranimi vozili. Za odvoz vseh morajo biti s pooblaščenimi upra-
vljalci sklenjene ustrezne pogodbe glede na vrsto odpadkov.

Priključevanje električne energije
V OU velja tipizacija Elektro Celja d.d. in vsi drugi pogoji 

njihovih konkretnih smernic št. 3009. Tako se med drugim pri 
gradnji v varovalnih pasovih EE vodov in naprav v skladu s 
aktualnimi predpisi upoštevajo zahteve glede elektroenerget-
skega sevanja in hrupa.

1.5 REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

22. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Območje nima vsebin, varovanih kot kulturna dediščina. 
Pač pa se sama ureditev, še posebej oblikovanje stavb, nanaša 
na kulturno izročilo lokalnega prostora – tako v smislu kakovo-
stne integracije v dano okolje kot v smislu dodane vrednosti 
turističnega produkta.

1.6 REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

23. člen
(varovanje okolja in zdravja ljudi)

Varstvo voda
Vodovarstvenih območij ni. Potrebe po vodi iz lastnih 

zajetij po posameznih fazah naj bodo predhodno v upravnih 
postopkih pokrite z ustreznimi vodnimi dovoljenji. Komunalne 

odpadne vode se z vodonepropustnimi cevovodi odvaja v čistil-
no napravo ko bo zgrajena, do tedaj pa v male čistilne naprave. 
Tudi gnojnik in gnojna jama hleva naj bosta, skupaj z cevovodi, 
izvedena nepropustno, brez možnosti izpustov.

Vsi posegi se morajo izvajati tako da bo preprečeno one-
snaževanje vodotokov. Preprečeno mora biti izcejanje goriva, 
olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih oziroma strupenih 
snovi v vodotoke ali na območje vodnega zemljišča.

Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbe-
nega materiala in kakršnihkoli odpadkov na primerno deponijo. 
Med gradnjo in po njej se na območju vodnih zemljišč ali v sami 
strugi vodotokov ne sme odlagati nobene vrste materiala z de-
lovišča v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, ki se uporablja 
pri gradnji, in je potencialno strupen za ribe. V času izvajanja 
posegov morajo biti urejene začasne deponije na način, da bo 
preprečeno onesnaževanje voda.

Varstvo tal
OU se nahaja v plazljivem in erozijsko ogroženem ob-

močju. Posegi v zemljišče se smejo izvajati le tako, da ne 
sproščajo gibanje hribin ali kako drugače ogrožajo stabilnosti 
terena. Ureditve in gradnje, od gradenj stavb, infrastrukture 
in zunanjih ureditev (vključno s škarpami ipd.) pa se lahko 
izvedejo le v skladu z merili – ugotovitvami, ki jih je opredelila 
priložena strokovna podlaga Geološko-geomehansko poroči-
lo o erozijski ogroženosti in nevarnosti plazenja na območju 
turističnega naselja »Sonce« na območju kmetije Stojan na 
naslovu Legen 178.

Varstvo zraka
Vsaj 25 % virov energije naj bo zagotovljenih iz sončne 

energije in biomase. Novi objekti morajo biti energetsko učin-
koviti.

Varstvo pred hrupom
V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 

v okolju naj se UO zagotovi standard II. stopnje varstva pred 
hrupom.

Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
Elektromagnetnega sevanja na območju ne bo.
Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
Upošteva se določila za zmanjšanje emisij svetlobe v oko-

lju po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja. V UO naj bo le razsvetljava po merilih razsvetljave z 
okolju prikaznimi svetilkami – ki ne sevajo navzgor ipd..

24. člen
(ohranjanje narave)

Ohranja naj se skupine gozdnega drevja in druge lesnate 
vegetacije (predvsem ekstenzivnih in travniških sadovnjakih). 
V kolikor to ni mogoče, naj se jih nadomešča v bližini posega. 
Krajinska zasnova OU je zasnovana tako, da bo obsegala čim 
več zelenja in se bo v največji možni meri zlivala z okolico. 
Ohranja naj se kulturni in simbolni pomen ter doživljajsko 
vrednost krajine. V vseh obravnavanih območjih sprememb 
namenske rabe naj se ob posegih v gozd zagotavlja prostorsko 
strukturiran in floristično bogat gozdni rob.

25. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov)

(1) Po namenski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč ni. Po 
dejanski, pa naj kmetijske površine prevladujejo urejene kot 
vrtički oziroma vzdrževane košenice.

(2) Ornica oziroma humus v debelini 40 cm se bo uporabil 
za ureditev zelenih površin v OU.

1.7 REŠITVE ZA OBRAMBO TER VARSTVO  
PRED NARAVNIMI NESREČAMI IN POŽARNO VARSTVO

26. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo  

pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Zagotovi se ustrezne ukrepe za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom. Naravnih omejitev 
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iz tega področja, kot so poplavnost in visoka podtalnica, ero-
zivnost ali plazovitost terena, v območju urejanja ni. Cisterne 
z gorivom na naftne derivate morajo biti zgrajene tako, da je 
zagotovljena varnost pred izlitjem v prostor v skladu s predpisi 
za to področje. Prav tako mora biti malo interno plinsko omrežje 
za gospodinjstvo zgrajeno v skladu s predpisi tako da je one-
mogočeno uhajanje plina ali druge oblike požarnega oziroma 
eksplozijskega ogrožanja.

27. člen
(varstvo pred požarom)

Dejavnost in opredeljeni ureditvi ne spadata med požarno 
posebej ogrožene. V splošnem je požarna varnost zagotovlje-
na:

– z ustreznimi odmiki 8 m; kjer to ni mogoče zagotoviti 
potem se, tudi skozi dokumentacijo PZI, zagotovi ustrezne 
požarnovarnostne ukrepe (na mejnih fasadah stavb ipd.) v 
skladu s predpisi za preprečevanje širjenja požara v pogojih 
zmanjšanega odmika;

– z ustreznimi dostopi intervencijskih vozil po opredeljeni 
mreži cest in poti; investitor zagotavlja stalno neovirane in 
varne dovoze ter dostope do označenih delovnih površin za 
intervencijska vozila – ti se opredelijo v DGD/PZI prometnih 
površin v OU;

– z zagotavljanjem ustreznih količin požarne vode – iz 
hidrantnega omrežja treh hidrantov oziroma vodnih zbiralnikov, 
neposredno napajanih iz internih vodnih virov;

– dopolnilno bo v drugi fazi na razpolago tudi voda iz 
bazenov v količini ca. 232 m3.

1.8 DOPUSTNA ODSTOPANJA

28. člen
(dopustna odstopanja)

Stavbe lahko odstopajo v velikosti (tlorisnih dimenzijah, 
višini in v lokacijah opredeljenih v zakoličbeni situaciji do 10 %. 
Izjema so individualne enote v severnem delu, kje so lahko, 
pod pogoji geomorfoloških razmer in predhodnih projektov 
cest oziroma dostopne poti, lahko premiki stavb tudi večji. Od-
stopanja tudi tu ostajajo do 30 % glede na tlorisno ali višinsko 
pozicijo. Ob tem naj se kapacitete ne povečujejo.

29. člen
(etapnost gradnje)

Stavbna struktura in z njo povezana infrastruktura se 
lahko gradi v zaporedju petih fazah, opredeljenih na listu 229 
faznost gradnje. Posamezne faze se lahko združujejo. Ob 
izgradnji posamezne faze se v največji možni meri zagotovi 
izgradnja potrebne infrastrukture v območju dotične faze ki je 
potrebna za funkcioniranje naslednjih faz.

1.9 DRUGI POGOJI POSEGOV V PROSTOR

30. člen
(monitoring)

Poseben monitoring kazalnikov stanja okolja v OU ni 
potreben, izvaja se v skladu z veljavnimi področnimi predpisi 
za posamezne vsebine.

31. člen
(viški materiala)

Viški materiala pri izgradnji območja se bodo v pretežni 
meri uporabili pri finalizaciji ureditve v OU. Za eventuelne pre-
sežke pa bo investitor zagotovil legalno deponiranje s pogodbo 
z lastnikom zemljišča.

1.10 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(komunalno opremljanje območja)

(1) Za komunalno opremljanje območja urejanja se pri-
pravi program opremljanja stavbnih zemljišč. Ta naj vključuje 
izgradnjo vseh predvidenih omrežij, objektov in naprav go-
spodarske javne infrastrukture in površin grajenega javnega 
dobra po opredeljenih fazah. Program opremljanja je podlaga 
za odmero komunalnega prispevka.

(2) Gradnjo komunalne opreme območja lahko izvaja 
investitor na podlagi pogodbe o opremljanju stavbnega zemlji-
šča, ki jo sklene z občino. V njej naj bodo določene obveznosti 
investitorja pri izvedbi objektov in ureditev v javno korist. Zgra-
jeno komunalno infrastrukturo bo v takem primeru investitor 
predal v last in v upravljanje (po pristojnem upravljavcu) MO 
Slovenj Gradec.

33. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev za območje urejanja 

po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta)
OPPN se lahko razveljavi po tem, ko je v celoti zgrajena 

predvidena komunalna oprema območja in so realizirane na-
črtovane prostorske ureditve na vsaj 90 % prostorskih ureditev 
površin GE.

34. člen
(nadzor nad izvajanjem)

Nadzor nad izvajanjem odloka opravljajo inšpekcijski or-
gani Republike Slovenije in pooblaščene organizacije, v okviru 
svojih pristojnosti pa tudi Mestna občina Slovenj Gradec.

35. člen
(vpogled v OPPN)

Občinski podrobni prostorski načrt s prilogami in spisom 
postopka je stalno na vpogled na Mestni občini Slovenj Gradec, 
sam odlok pa tudi na Upravni enoti Slovenj Gradec.

36. člen
(veljavnost določb)

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

Št. 350-0002/2017
Slovenj Gradec, dne 3. decembra 2021

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

43. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 12.1)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem 
v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 29. seji dne 15. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.1)
1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na 

zemljišču s parc. št. 1320/16 k.o. 851 – Legen (ID 7209837) in 
na zemljišču s parc. št. 1320/17 k.o. 851 – Legen (ID 7209836).
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2) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti 
značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0027/2021
zveza spis št. 478-195/2021

Slovenj Gradec, dne 16. decembra 2021

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

ŠKOFLJICA

44. Odlok o pokopališkem redu v Občini Škofljica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 
3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – 
UPB8, 21/3, 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) in 9. člena Statuta Občine Škofljice (Uradni list RS, 
št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 14. redni seji dne 
16. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Škofljica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

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

2. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok ureja izvajanje pogrebne in pokopališke de-
javnosti na območju Občine Škofljica.

(2) S tem odlokom Občina Škofljica (v nadaljevanju: ob-
čina) določa:

1. način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
2. način izvajanja pogrebne slovesnosti;
3. storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko 

zagotavljajo na posameznem pokopališču;
4. osnovni obseg pogreba;
5. način in čas pokopa;
6. način pokopa, če je plačnik Občina Škofljica;
7. možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo pro-

stora;
8. ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na po-

kopališčih ni mrliške vežice;
9. pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
10. obratovanje mrliških vežic;
11. obseg prve ureditve groba;
12. vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
13. način oddaje grobov v najem;
14. postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 

obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor 
na pokopališču;

15. zvrsti grobov;
16. okvirni tehnični normativi za grobove;
17. mirovalna doba za grobove;
18. enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objek-

tov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
19. pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za 

izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upra-
vljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;

20. razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede 
na enojni grob;

21. druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti 
ter uporabnikov.

3. člen
(pogrebna in pokopališka dejavnost)

(1) Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna 

občinska gospodarska javna služba, ter
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in 

izvedbo pogreba, ki se izvaja kot tržna pogrebna dejavnost.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje 

pokopališč.
(3) Upravljavce pokopališč določi župan s sklepom.
(4) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejeno-

sti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrže-
vanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje 
soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

(5) Urejanje pokopališč obsega vzdrževanje pokopališč 
ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke in-
frastrukture, storitve najema pokopaliških objektov in naprav.

(6) Odlok se uporablja za sledeči pokopališči na območju 
občine: Trate – Škofljica in Želimlje.

4. člen
(izrazi)

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

5. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopa-
liške dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej 
urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski pred-
pisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA

6. člen
(24-urna dežurna služba)

(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja 
smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstve-
nega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih 
prostorov izvajalca javne službe.

(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine 
je koncesionar.

III. POGREBNA SLOVESNOST

7. člen
(način izvajanja pogrebne slovesnosti)

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred 
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.

(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita 
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani 
izvajalec pogrebne dejavnosti skladno s tem odlokom.
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(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo 
voljo in na način, določen s tem odlokom.

(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in 
pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.

(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela na pokopališču 
se določi s tem odlokom.

(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi pred-
stavniki verskih skupnosti in društev.

IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA

8. člen
(pokopališko pogrebno moštvo)

(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva opravijo po-
grebniki upravljavca, pogrebna služba ali druge osebe na željo 
naročnika pogreba.

(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo 
prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma 
upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z 
raztrosom pepela.

(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna 
izvajalec pogrebne storitve naročniku storitev po veljavnem 
ceniku.

V. POGREB

9. člen
(osnovni obseg pogreba)

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo in naročilo po-
kopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in 
pokop, vključno s pogrebno opremo.

V.1 PRIJAVA POKOPA

10. člen
(prijava in naročilo pokopa)

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 3. člena tega 
odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavno-
sti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izva-
jalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni 
zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matič-
nega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

(3) O pogrebni svečanosti je upravljavec pokopališča dol-
žan obvestiti javnost na oglasni deski pokopališča ali na drug 
krajevno običajen način.

V.2 PRIPRAVA POKOJNIKA

11. člen
(priprava pokojnika)

Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepe-
litvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti v 
skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

V.3 POGREBNA SLOVESNOST

12. člen
(pogrebna slovesnost)

(1) Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno 
pokopališko moštvo, obsega najmanj žalni obred, sprevod po-
grebnega moštva z zastavonošo iz vežice oziroma mrliškega 
voza do mesta pokopa, položitev v grobni prostor oziroma 
raztros pepela in pozdrav s slovensko zastavo.

(2) Pogrebna slovesnost, ki je praviloma javna, se začne 
z dvigom pokojnikove krste ali žare iz mrliškega odra mrliške 
vežice ali mrliškega voza, ki pripelje pokojnika na kraj, od koder 
se prične pogrebni sprevod.

(3) Pred pričetkom pogrebnega sprevoda se praviloma 
zaigra, zapoje žalostinka ali opravi uvodni nagovor ter na željo 
umrlega ali naročnika pogreba uvodni verski obred.

(4) Po dejanju iz prejšnjega odstavka se udeleženci raz-
vrstijo v pogrebni sprevod.

(5) Ne glede na drugi odstavek je na željo umrlega ali 
naročnika pogreba umrli pokopan v ožjem družinskem krogu 
ali na drug krajevno običajen način.

(6) Pri pogrebni svečanosti lahko sodeluje tudi častna 
enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno 
salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik ozi-
roma vodja enote.

13. člen
(pogrebni sprevod)

(1) Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične po-
grebna svečanost, do groba oziroma mesta za raztros pepela 
na pokopališču.

(2) Pogrebni sprevod se razvrsti tako, da je na čelu slo-
venska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli 
tuj državljan, nato prapori. Sledijo godba oziroma pevci, pripa-
dniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci itd.), nosilci vencev 
in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara. Za krsto 
oziroma žaro sledijo svojci, za njimi drugi udeleženci pogrebne 
slovesnosti.

(3) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske sku-
pnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto 
oziroma žaro.

(4) Na željo umrlega ali naročnika pogreba se lahko 
opravi verski obred v objektu, ki je namenjen za opravljanje 
verskih obredov.

14. člen
(svečanost ob grobu)

(1) Udeleženci pogrebne slovesnosti se zvrstijo ob grobu 
oziroma pred prostorom za raztros pepela.

(2) V skladu z željami pokojnika oziroma naročnika po-
greba sledijo pri odprtem grobnem prostoru poslovilni govor, 
verska svečanost in druga dejanja, ki so skladna s krajevnimi 
običaji.

(3) Krsto ali žaro pokojnika položijo v grobni prostor ozi-
roma raztresejo na prostoru za raztros pepela.

(4) Udeleženci pogrebne svečanosti se poslovijo od po-
kojnika z mimohodom ali na drug, krajevno običajen način.

15. člen
(zasutje oziroma zaprtje grobnega prostora)

(1) Najpozneje dve uri po končani slovesnosti so grobarji 
dolžni zasuti oziroma zapreti grobni prostor.

(2) Z delom pričnejo, ko se večina udeležencev pogrebne 
slovesnosti umakne iz okolice groba.

V.4 POKOP

16. člen
(pokop)

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmr-
tnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni 
prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, 
določen s tem odlokom.

(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča 
pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov 
v grobnice verskih skupnosti.



Uradni list Republike Slovenije Št. 3 / 7. 1. 2022 / Stran 125 

(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice 
verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po pred-
hodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine.

(4) Pokop zunaj pokopališča z raztrosom pepela na ob-
močju Občine Škofljica ni dovoljen, razen v izjemnih primerih, 
ki so v skladu z veljavnimi predpisi in na podlagi izdanega 
pisnega soglasja pristojnega občinskega organa.

VI. NAČIN IN ČAS POKOPA

17. člen
(način pokopa)

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste po-
kopov:

– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in poko-
plje v grob,

– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shra-
nijo v žaro in pokopljejo v grob,

– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem 
prostoru na pokopališču.

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi 
in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.

(3) Storitve grobarjev so v pristojnosti upravljavca poko-
pališča.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik pogre-
ba izjemoma izbere izvajalca storitev grobarjev s predhodnim 
soglasjem upravljavca.

18. člen
(čas pokopa)

(1) Pogrebi so vsak dan od 9. do 19. ure, oziroma se 
opravijo v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi.

(2) Ura pogreba se lahko na podlagi predhodnega so-
glasja upravljavca določi izven časa, določenega v prejšnjem 
odstavku.

VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA

19. člen
(način pokopa, če je plačnik občina)

Če je plačnik pokopa občina, se pogreb izvede v osnov-
nem obsegu.

VIII. MRLIŠKE VEŽICE

20. člen
(mrliške vežice)

(1) Občina ima na vseh pokopališčih, za katere ni bil 
sprejet akt o opustitvi, mrliške vežice.

(2) Mrliški vežici, katerih uporaba je obvezna, sta na po-
kopališčih Trate – Škofljica in Želimlje.

(3) Mrliški vežici iz prejšnjega odstavka obratujeta vsak 
dan med šesto uro zjutraj in deseto uro zvečer.

(4) Po predhodnem soglasju upravljavca pokopališča je 
obratovanje mrliške vežice lahko podaljšano izven časa, dolo-
čenega v prejšnjem odstavku.

IX. PRVA UREDITEV GROBA

21. člen
(prva ureditev groba)

(1) Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne 
jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odla-
gališče odpadkov.

(2) Pred izkopom jame je grobar dolžan ustrezno zavaro-
vati sosednje grobove in spomenike pred poškodbami, prstjo 
in drugimi dejavniki.

(3) Za obdobje od pokopa do postavitve spomenika in v 
primerih, ko spomenik iz določenih razlogov ne bo postavljen, 
lahko upravljavec pokopališča določi in postavi enotno obeležje 
glede na življenjski nazor umrlega.

X. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE  
IN MIRU NA POKOPALIŠČU

22. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir 

na pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopa-

liške objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi register 

sklenjenih pogodb;
3. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predho-

dni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajal-
cem pogrebne dejavnosti;

4. vodi evidenco o grobovih in pokopih;
5. organizira in nadzira dela na pokopališču;
6. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi ne-

posredni okolici;
7. skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča, pokopa-

liških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
(2) Zaradi zagotavljanja reda, čistoče in miru na poko-

pališču upravljavec pokopališča lahko vzpostavi video-nadzor 
nad objektom in o tem na vidnem mestu obvesti obiskovalce 
pokopališča.

(3) Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki jo na pokopa-
lišču, grobovih in drugih objektih pokopališča povzročijo tretje 
osebe.

23. člen
(prepovedi)

Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, 

razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
2. odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
3. onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in 

naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
4. vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na 

območju pokopališča;
5. odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških 

prostorov in z objektov v območju pokopališča;
6. opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-

strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne sve-
čanosti;

7. trganje zelenja in cvetja po tujih grobovih;
8. vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopa-

lišču.

XI. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM

24. člen
(oddaja grobov v najem)

(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na pod-
lagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.

(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična 
oseba.

(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v na-
jemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s 
katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti 
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj 
pokopališča.

(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto 
njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene 
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druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pi-
snem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne 
pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim 
odstavkom.

(5) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na 
prostoru za raztros pepela na njegovo željo s pogodbo v na-
jem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko 
podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega 
odloka.

25. člen
(grobnina)

(1) Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
(2) Grobnina se lahko plača tudi za več let naprej, vendar 

največ za deset let.
(3) Grobnina za prostor za napisno ploščo se plača pravi-

loma letno. Najemnik plača tudi napisno ploščo, njeno izdelavo 
in postavitev v višini dejanskih stroškov.

(4) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravlja-
nja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izraču-
nan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij 
do enojnega groba z upoštevanjem tudi drugih sredstev, name-
njenih upravljanju pokopališč.

(5) Višina grobnine se na predlog upravljavcev pokopališč 
določi s sklepom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Škofljica.

26. člen
(razmerja grobnega prostora do enojnega groba)

(1) Najemnik groba plačuje višino grobnine v razmerju 
posamezne vrste groba do enojnega groba.

(2) Grobnina iz prejšnjega odstavka znaša:
1. Za otroški in žarni grob šestdeset odstotkov grobnine 

za enojni grob.
2. Za grobnice:
– do štiri prostore štirikratnik grobnine za enojni grob;
– za več kot štiri prostore šestkratnik grobnine za enojni 

grob.
3. Za povečane grobove je grobnina enaka grobnini za 

enojni grob, pomnoženi s številom mogočih enojnih grobov.
4. Za grobišča štirideset odstotkov grobnine za enojni 

grob, pomnožene s številom mogočih enojnih grobov.
5. Za napisno ploščo dvajset odstotkov grobnine za enojni 

grob.
(3) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem 

znesku ob raztrosu pepela v višini grobnine za enojni grob.

27. člen
(pogodba o najemu groba)

Pogodba o najemu groba določa zlasti:
1. osebe najemnega razmerja;
2. čas najema;
3. vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4. osnove za obračun višine letne najemnine in način 

plačevanja;
5. obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, ozi-

roma prostora za grob;
6. ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemo-

jemalca iz te pogodbe;
7. določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer 

zanemarjanja groba kljub opozorilu upravljavca pokopališča;
8. določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka miro-

valne dobe za primer odstopa pred potekom mirovalne dobe.

28. člen
(prenehanje najemnega razmerja)

(1) Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba preneha-
la, mora ob prekinitvi najema sam na lastne stroške odstraniti 
nagrobna obeležja. Če najemnik tega ne naredi, jih odstrani 
na odlagališče odpadkov upravljavec pokopališča na stroške 
najemnika.

(2) Najemnik, ki mu je najemna pogodba za prostor z 
napisno ploščo prenehala, mora pri upravljavcu pokopališča 
prevzeti napisno ploščo v roku treh mesecev po prenehanju 
najemne pogodbe. Po tem roku jo lahko upravljavec pokopali-
šča odloži na odlagališče odpadkov.

XII. POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU

29. člen
(posegi v prostor na pokopališču)

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, 
obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na 
pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca 
pokopališča.

(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, 
popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij 
na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.

(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od 
prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kultur-
na dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči 
župan v 15 dneh. Odločitev župana je dokončna, zoper njo pa 
je mogoč upravni spor.

(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in 
barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij 
ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopali-
šča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.

30. člen
(pokopališki prostor)

(1) Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo in/ali zimze-
lenim rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.

(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo 
ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.

(3) Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor za orodje 
in odlaganje odstranjenih spomenikov.

31. člen
(obeležja in rastlinje)

(1) Grobovi se lahko ogradijo in nanje postavijo nagrobni 
spomeniki ter druga obeležja skladno s katastrom grobov.

(2) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in 
zimzeleno rastlinje, ne smejo segati preko grobnega prostora.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec pokopa-
lišča pisno opozori najemnika k odpravi nepravilnosti.

(4) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v 
roku, ki mu ga upravljavec določi v opozorilu, odpravi nepravil-
nost upravljavec na stroške najemnika.

XIII. GROBOVI

32. člen
(zvrsti grobov)

Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in 
prostorov za pokop:

– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni 
grobovi in grobnice,

– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za raztros pepela.

XIV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE

33. člen
(grobovi)

(1) Okvirne mere tlorisne površine grobnega prostora so 
naslednje:
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– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2,20 m,
– za dvojni grob je širina do 1,60 m in dolžina 2,20 m,
– za žarni grob je širina 0,80 m in dolžina 0,80 m.
(2) Za otroški grob določi upravljavec ustrezne manjše 

mere.

34. člen
(mirovalna doba za grobove)

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega 
pokopa na istem mestu v istem grobu in traja za pokop s 
krsto najmanj deset let.

(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v 
grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku 
mirovalne dobe, razen, če je s sodno odločbo drugače do-
ločeno.

(3) Za pokop z žaro ni mirovalne dobe.

35. člen
(prekop)

Prekop posmrtnih ostankov se opravi skladno z zako-
nom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

XV. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH 
OBJEKTOV, NAPRAV IN DRUGE POKOPALIŠKE 

INFRASTRUKTURE TER STORITEV

36. člen
(cenik)

(1) Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov, na-
prav in druge pokopališke infrastrukture ter storitev plačujejo 
uporabniki oziroma najemniki cene, ki jih v enem letu od 
uveljavitve tega odloka sprejme občinski svet. Do sprejema 
novih cen veljajo obstoječe cene.

(2) Cenik iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen na 
krajevno običajen način.

(3) Upravljavec pokopališča do 31. oktobra tekočega 
leta za naslednje leto pripravi program vzdrževanja pokopa-
lišča, ki vsebuje tudi oceno stroškov ter ga posreduje občini.

(4) Občina po prejemu letnih programov vzdrževanja 
do 15. decembra tekočega leta za naslednje leto ali daljše 
obdobje pripravi enotni cenik storitev pogrebne in pokopali-
ške dejavnosti za vsa pokopališča, ki jo potrdi Občinski svet 
Občine Škofljica.

(5) Do uveljavitve cenika iz prejšnjega odstavka se 
uporablja cenik preteklega leta.

XVI. POGREBNA PRISTOJBINA

37. člen
(pogrebna pristojbina)

(1) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo po-
greba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.

(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa po-
kopališča iz šestega odstavka 3. člena in se lahko določi 
s sklepom Občinskega sveta Občine Škofljica na predlog 
upravljavcev pokopališč.

XVII. NADZOR

38. člen
(nadzor)

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja 
medobčinska inšpekcija.

XVIII. KAZENSKE DOLOČBE

39. člen
(prekrški)

(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba, samo-
stojni podjetnik, ki izvaja javne službe po tem odloku:

– če opusti predpisana ravnanja iz tega odloka ali
– če ravna v nasprotju z določili tega odloka.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 

osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki krši do-

ločila 23. člena tega odloka.

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o poko-
pališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na obmo-
čju Občine Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica, št. 17/01) 
in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine 
Škofljica (Uradni list RS, št. 61/05).

41. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.

Št. 007-08/2021
Škofljica, dne 16. decembra 2021

Župan
Občine Škofljica

Ivan Jordan

GORENJA VAS - POLJANE

45. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 
v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2022

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas 
- Poljane (Uradni list RS, št. 46/18) in 31. člena Statuta Občine 
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) 
je župan Občine Gorenja vas - Poljane 3. januarja 2022 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnih zemljišč v Občini  
Gorenja vas - Poljane za leto 2022

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nih zemljišč na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 
2022 znaša 0,005268 EUR.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2022.

Št. 422-01/2022
Gorenja vas, dne 3. januarja 2022

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Janez Čadež
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46. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev 03 Občinskega prostorskega 
načrta Občine Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 99. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epide-
mije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20) ter v 
povezavi z 8., 9. 17. in 119. členom Statuta Občine Gorenja 
vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 84/15) je župan Občine 
Gorenja vas - Poljane dne 22. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 03 

Občinskega prostorskega načrta  
Občine Gorenja vas - Poljane

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 3 Občine Gore-
nja vas - Poljane (v nadaljnjem besedilu: SD OPN 03).

(2) Pobudnik za pripravo SD OPN 03 je Občina Gorenja 
vas - Poljane.

2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 03)

S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo spre-
memb in dopolnitev 03 OPN Gorenja vas - Poljane, ki jih je 
izdelala družba Locus d.o.o., december 2021 (v nadaljnjem 
besedilu: Izhodišča).

3. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) V času od sprejetja zadnjih sprememb in dopolnitev 
OPN je občina sprejemala vloge za spremembo namenske 
rabe zemljišč ali za spremembo drugih pogojev za posege v 
prostor, katerih izvedba zahteva spremembo namenske rabe 
zemljišč in izvedbenih določil OPN.

(2) Ključni namen za pripravo SD OPN 03 so spremembe 
namenske rabe zemljišč za potrebe realizacije interesov Obči-
ne Gorenja vas - Poljane ter njenih občanov.

(3) Območje SD OPN 03 obsega celotno območje Občine 
Gorenja vas - Poljane.

(4) V okviru SD OPN 03 se spremeni strateški in izvedbe-
ni del OPN tako v grafičnem kot tudi tekstualnem delu.

(5) Sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskih 
površin v stavbne površine ne bodo presegale 10 ha.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za potrebe SD OPN 03 so bila v skladu s 108. čle-
nom ZUreP-2 pripravljena Izhodišča, ki predstavljajo vsebinsko 
osnovo za pripravo SD OPN 03.

(2) Strokovne rešitve prostorskega akta bodo temeljile 
na ustreznih strokovnih podlagah, podatkih iz prikaza stanja 
prostora in drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo 
SD OPN 03.

(3) Za potrebe priprave SD OPN 03 se v postopku pri-
prave skladno z 39. členom ZUreP-2, od pristojnih nosilcev 
urejanja prostora pridobi razvojne in varstvene potrebe, ki se 
nanašajo na prostor, razpoložljive strokovne podlage za po-
dane razvojne potrebe s svojega delovnega področja, ažurne 
podatke v ustreznih, zlasti digitalnih oblikah, ki se nanašajo na 
prostor, morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih 
delovnih področij ter smernice in mnenja.

(4) Strokovne rešitve v skladu s petim odstavkom 43. čle-
na ZUreP-2 pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov, 

ki se oblikuje glede na značilnosti potrebnih strokovnih podlag 
in vsebino SD OPN 03.

5. člen
(vrsta postopka)

Priprava SD OPN 03 bo potekala po postopku priprave 
OPN, skladno z določili 108. do 115. člena Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-2) in določili 99. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUOPDVE).

6. člen
(roki za pripravo prostorskega akta  

in njegovih posameznih faz)
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih faz postopka 

priprave sprememb in dopolnitev SD OPN 03 so:
– priprava strokovnih podlag – največ 6 mesecev po 

pravnomočnem izboru izdelovalca,
– priprava osnutka – največ 9 mesecev po pravnomoč-

nem izboru izdelovalca,
– priprava dopolnjenega osnutka – največ 4 mesece po 

pridobitvi in uskladitvi smernic nosilcev urejanja prostora,
– priprava predloga – največ 1 mesec po sprejemu stališč 

do pripomb iz javne razgrnitve in
– priprava usklajenega predloga – največ 1 mesec po 

pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora.
(2) Zgoraj predvideni roki za pripravo SD OPN 03 se lahko 

spremenijo v primeru, da bo potrebna izvedba postopka celovi-
te presoje vplivov na okolje ali zaradi nepredvidenih okoliščin.

7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani 

za podajo mnenj)
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in 

prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana;

2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 
22, 1000 Ljubljana;

3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana in

Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, C. Staneta Ža-
garja 27b, 4000 Kranj;

4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo 
za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 
1000 Ljubljana;

5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo 
narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana;

6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za 
kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana;

7. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova ce-
sta 61, 1000 Ljubljana;

8. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direkto-
rat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

9. Za področje cestnega in železniškega prometa in za 
področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

10.  Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za 
infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno po-
litiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

11.  Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, področje rudarstva, Langusova ulica 4, 
1000 Ljubljana;

12.  Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
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13.  Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne 
zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;

14. Za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat 
za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 
ulica 28, 1000 Ljubljana;

15. Za področje prenosa zemeljskega plina: Plinovo-
di d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Lju-
bljana;

16. Za področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki: 
Agencija za radioaktivne odpadke, Litrostrojska cesta 58a, 
1000 Ljubljana;

17. Za področje prenosa in distribucije električne energije: 
ELES d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana;

18. Za področje oskrbe z električno energijo:
Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Lju-

bljana;
Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
19. Za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Sek-

tor za dostopov na omrežja, Osrednja Slovenija, Stegne 19, 
1000 Ljubljana;

20. Za področje lokalne GJI – oskrba s pitno vodo ter od-
vajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki: Režijski 
obrat Občine Gorenja vas - Poljane;

21. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture 
– Režijski obrat Občine Gorenja vas - Poljane.

V postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorske-
ga akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, 
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so 
odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava občinski 
prostorski akt.

(2) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov 
SD OPN 03 na okolje (CPVO) poda Ministrstvo za okolje in 
prostor, direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov 
na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami 
ZUreP-2 in Načrtom obveščanja in vključevanja javnosti v pro-
ces SD OPN 03, ki bo izdelan v sklopu osnutka SD OPN 03.

9. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag)

(1) Občina Gorenja vas - Poljane razpolaga s predhodno 
izdelanimi strokovnimi podlagami, ki bodo pri izvedbi postopka 
upoštevane.

(2) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne stro-
kovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora 
ter izdelavo okoljskega poročila v primeru, če bo pristojno mini-
strstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite 
presoje vplivov na okolje, bodo izdelale strokovne organizacije 
za posamezna področja v sodelovanju z izbranim prostorskim 
načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo 
vsebino, obliko in način priprave OPN.

10. člen
(obveznost financiranja priprave prostorskega akta)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske-

ga akta, izdelave strokovnih podlag ter druge stroške, poveza-
ne s pripravo SD OPN 03, zagotovi pobudnik.

11. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

(1) Občina Sklep o začetku priprave SD OPN 03 skupaj 
z Izhodišči javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu 
in o objavi obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sode-

lujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, ter jih pozove, da v 
30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov 
OPN na okolje.

(2) Ta sklep je sprejet 22. 12. 2021 in se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan 
po objavi.

Št. 3500-2/2021-49
Gorenja vas, dne 22. decembra 2021

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež

JESENICE

47. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti 
točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine 
Jesenice za leto 2022

Na podlagi 50. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni 
list RS, št. 101/15 in spr.) in 10. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice 
(Uradni list RS, št. 46/08, 107/10) je župan Občine Jesenice 
sprejel

U G O T O V I T V E N I    S K L E P
o revalorizaciji vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Občine Jesenice za leto 2022

1. člen
Ugotovi se, da na dan 1. 1. 2022 revalorizirana vrednost 

točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Jesenice za leto 2022 znaša mesečno: 
0,001574 €.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Revalorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 
2022 se uporablja od 1. 1. 2022 dalje.

Št. 422-64/2021
Jesenice, dne 3. januarja 2022

Župan
Občine Jesenice

Blaž Račič

MEŽICA

48. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za EUP ME53-OPPN* 
(SZ del) – »Soseska 21«« (ureditev sklopa 
večstanovanjske stavbe in enostanovanjskih 
stavb v nizu)

Na podlagi 119. in v navezavi s 110. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem bese-
dilu: ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list 
RS, št. 33/07) je župan Občine Mežica dne 24. 12. 2021 sprejel
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S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za EUP ME53-OPPN* (SZ del) –  
»Soseska 21«« (ureditev sklopa  

večstanovanjske stavbe in enostanovanjskih 
stavb v nizu)

1. člen
(predmet sklep, splošno – potrditev izhodišč)

(1) S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za ureditev večstanovanjskega za-
ključenega naselja/kvarta na območju ME53-OPPN* – SZ del 
– »Soseska 21«, v nadaljnjem besedilu: OPPN S21.

(2) Po določilih prve vrstice preglednice 124. člena Od-
loka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni 
list, RS št. 55/13, 77/16, 31/17 – teh. popr. in 57/18 – popr., v 
nadaljnjem besedilu: OPN ME) se obravnavano območje lahko 
razdeli na več posameznih samostojnih OPPN-jev in zaključe-
nih/ avtonomnih sistemov opremljenosti z GJI/GJD.

To je skladno z določili drugega odstavka 4. člena in 
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in nači-
nu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik, Uradni list RS, št. 99/07 in 
61/17 – ZUreP-2), ki določa, da se OPPN izdela za območje 
enote urejanja prostora ali za manjše območje znotraj posa-
mezne enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP), 
za katero je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu (v 
nadaljnjem besedilu: OPN). Hkrati je tudi omogočeno, da se 
lahko OPPN izdela za posamezno enoto urejanja prostora ali 
manjše območje znotraj posamezne enote urejanja prostora 
tudi, če to ni posebej določeno v OPN in se takšna potreba 
izkaže po sprejetju OPN.

Občina Mežica je spomladi leta 2018, v skladu z določili 
OPM ME in Pravilnika, za potrebe priprave občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za javno povezovalno pot »Vrtec« 
(znotraj EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN* in ME 58-OPPN*) 
naročila izdelavo ustreznih strokovnih podlag (glej prvo in dru-
go alinejo 4. člena tega Sklepa). Postopek sprejema zadevne-
ga OPPN je v fazi pridobivanja drugih mnenj k predlogu OPPN.

(3) Za potrebe ohranjanja števila prebivalstva kot tudi 
za ohranjanje strokovno izobraženih ljudi v občini je izkazana 
velika potreba po stanovanjskih stavbah oziroma stanovanjih 
ter večanje standarda storitev predšolskega varstva.

Zato se poleg zagotovitve varnega dostopa in dovoza 
do Vrtca Mežica in povečanja površin za pešce na SZ delu 
omenjenega EUP predvideva tudi gradnja zaključenega sklopa, 
namenjenega gradnji večstanovanjskega objekta in gradnji 
enostanovanjskih hiš v nizu oziroma gradnje višjih gostot.

(4) Istočasno se s tem sklepom potrdijo tudi »Izhodišča za 
pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za urejanje prostora ME53-OPPN* (SZ del)« – v nadaljevanju: 
Izhodišča, ki jih je izdelal Projektant d. o. o., Lavrica, Dolenjska 
cesta 324A, 1294 Lavrica (zanj Sandra ŠTERPIN, PA PPN 
ZAPS 1116), št., december 2021.

2. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN S21 se nahaja v centru mesta Me-
žica, med cesto Kralja Matjaža (v nadaljnjem besedilu: JP 
757791) na zahodni strani, Malgajevo cesto (v nadaljnjem 
besedilu: JP 757651) na severni strani, območjem OPPN za 
povezovalno cesto (v postopku sprejemanja) na južni strani 
ter sklopom »Teniška igrišča« na vzhodni strani, in obsega cca 
26 % celotnega območja EUP ME53-OPPN*.

(2) OPPN S21 je predviden na zemljišču p. c. št. 636/1 
k. o. 889 Mežica.

(3) Kolateralno bodo zaradi izvedbe priključkov javne ko-
munalne infrastrukture, komercialnih energetskih in TK vodov 

in tozadevnih hišnih priključkov ter navezav na kategorizirane 
občinske ceste potrebni posegi še na zemljišča p. c. št. 200, 
278, 335/30, 635 in 636/2, (vsa) k. o. 889 Mežica.

(4) Velikost območja OPPN S21 znaša 3,193 ha in se lah-
ko, bodisi zaradi usmeritev smernic nosilcev urejanja prostora, 
bodisi zaradi zaokrožitev cestnih teles kategoriziranih občinskih 
cest, vse v skladu s Pravilnikom in drugo alinejo prvega odstav-
ka 123. člena OPN ME, tudi spremeni.

(5) Izvedba OPPN S21 lahko poteka tudi fazno, a tako, da 
nobena (morebitna) posamezna faza ne ovira izvedbe potreb-
nih javnih in hišnih komunalnih in infrastrukturnih priključkov.

Zapis/zaris faznosti je sestavni del risnega in pisnega dela 
odloka o OPPN S21 in elaborata ekonomičnosti OPPN S21 in 
posledično pogodbe o opremljanju.

3. člen
(predmet in namen načrtovanja)

(1) OPPN S21 se izdela kot zaključen sklop mešane 
podrobne namenske rabe SSv/SSb med območjem obstoječih 
javnih cest (JP757791 in JP757651), predvideno javno pove-
zovalno pot »Vrtec« in zahodnim robom območja »Teniška 
igrišča«. V cestni telesih JP 757651 in JP 757791 potekajo vodi 
GJI (vodovod, mešan sistem meteorne in fekalne kanalizacije) 
ter komercialni komunali vodi (elektroenergetika, plinovod in 
telekomunikacije), ki pa imajo pri določenih vodih GJI oziroma 
komercialne infrastrukture omejene kapacitete.

(2) Na območju OPPN S21 je predvidena:
a) gradnja enega (1) večstanovanjskega objekta z okvirno 

15 stanovanji (cca 5 stanovanj na etažo):
– etažnost: K + P + 2;
– okvirni nadzemni bruto tlorisni gabarit cca 14,00 m 

× 42,00 m, kletna/podzemna etaža se lahko ureja do cca 
1,00 m od severne mejnice OPPN S21 oziroma zemljišča p. c. 
št. 636/1 k.o. Mežica;

b) gradnja enega (1) niza vrstnih hiš (predvidoma 6 eno-
stanovanjskih stavb):

– etažnost: P + 1;
– okvirni bruto tlorisni gabarit 11 m × 43,00 (= 6 × 7,25) m;
c) ureditev servisnih površin na severni strani obeh sta-

novanjskih sklopov;
d) ureditev zelenih površin oziroma vrtov na južni strani 

obeh stanovanjskih sklopov;
e) izgradnja javne ceste v obliki obrnjene črke »L«, ki je v 

delu med JP 757651 in uvozom v garažo večstanovanjskega 
objekta dvosmerna, v preostalem delu pa enosmerna s po-
tekom prometa iz smeri od JP 757791 proti JP 757651. Peš 
promet se vodi tako ob interni cesti v osrednem delu (pove-
zava med JP 757791 in načrtovano potjo Vrtec) kot tudi ob JP 
757651 v severnem delu območja.

f) izgradnja parkirnih prostorov tako, da bo za:
– večstanovanjski sklop zagotovljenih 30 parkirnih mest 

(=2 parkirni mesti na stanovanjsko enoto), od tega 10 parkirnih 
mest v nizu ob JP 757651 in 20 parkirnih mest v podzemni 
etaži/garaži, kjer je urejena tudi kolesarnica.

Dostop do podzemne garaže se zagotavlja z vzhodne 
strani z dvosmerne javne ceste, ki se priključuje na JP 757651.

Za vsako vrstno hišo zagotovljenih dvoje (2) parkirnih 
mest na terenu v sklopu gradbene parcele.

Dostop do teh parkirišč bo zagotovljen z enosmerne javne 
ceste, ki se na zahodni strani OPPN S21 odcepi od JP 757791 
in na vzhodni strani priključi na novo dvosmerno javno cesto 
(glej alinejo 2e tega člena) proti JP 757651.

g) izgradnja (vključno z morebitnimi prestavitvami ob-
stoječih) vseh potrebnih vodov GJI oziroma tozadevnih hišnih 
priključkov ter komercialnih energetskih in TK komercialnih vo-
dov/priključkov (vključno z morebitnimi prestavitvami le-teh) ter 
njihovih hišnih priključkov, potrebnih na delovanje OPPN S21, v 
cestnih telesih predvidenih javnih cest tako na območju OPPN 
S21 kot tudi javnih cest izven območja OPPN S21 (glej tretji 
odstavek 2. člena tega sklepa) oziroma z lego v drugih EUP.
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h) izgradnja javnih cestnih in pohodnih priključkov obmo-
čja OPPN S21 na obstoječe javne ceste. 

Zaradi ureditve parkirnih površin na severni strani večsta-
novanjske stavbe za potrebe S21 bo potrebna bo tudi prestavi-
tev obstoječega pločnika na JP 757651 (iz južne strani na se-
verno stran le-te) ter posledično preureditev voznih pasov le-te 
najmanj na dolžini severne mejnice zemljišča p. c. št. 636/1, 
k.o. Mežica ter korekcija križišča JP 757651 in JP 757791.

i) ureditev območja zelenih površin v obliki varovalnega 
pasu pred hrupom in prahom vzdolž vseh štirih robov ter osre-
dnjega dela (med novo javno enosmerno cesto in večstano-
vanjskim objektom) območja OPPN S21.

Zaželena je intenzivna zasaditev avtohtonih sadnih oziro-
ma medonosnih drevesnih in grmovni vrst; paciprese in ciprese 
niso dovoljene.

Zaradi bližine objektov vzgojno-varstvenih ustanov in 
športno-rekreacijskih površin se ne dovoljuje zasaditev stru-
penih vrst drevja in grmovnic, kot so npr. breze, kisovci ipd.

4. člen
(način pridobitve strokovne rešitve)

Pri pripravi rešitve se upoštevajo naslednje izdelane stro-
kovne podlage:

– Strokovne podlage za pripravo postopkov predvidenih 
PA (dveh ali več) na območju EUP ME53-OPPN*. Studio Per-
spektiva d. o. o., št. 02/2018-SP, Ravne na Koroškem, april 
2018;

– Idejna zasnova za javno povezovalno pot »Vrtec«. Le-
soteka d. o. o., št. 138/2019, Slovenj Gradec, maj 2019;

– Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostor-
skega načrta (OPPN) za urejanje prostora ME53-OPPN* – v 
nadaljevanju: Izhodišča, ki jih je izdelal Projektant d. o. o., 
Lavrica, Dolenjska cesta 324A, 1294 Lavrica (zanj Sandra 
ŠTERPIN, PA PPN ZAPS 1116), december 2021.

5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

(1) Pripravljavec OPPN: Občina Mežica, Trg svobode 1, 
2392 Mežica.

(2) Pobudnik in naročnik OPPN: Stane d. o. o., Glančnik 1b, 
2392 Mežica.

(3) Načrtovalec OPPN: Projektant d. o. o., Lavrica, Do-
lenjska cesta 324A, 1294 Lavrica, zanj Sandra ŠTERPIN, PA 
PPN ZAPS 1116.

(4) Nosilci urejanja prostora (v nadaljnjem NUP), ki so-
delujejo v postopku CPVO in od katerih se pridobi mnenje o 
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje oziroma 
konkretne smernice, so:

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, 
Podbreška cesta 20, 2000 Maribor;

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana;

– Zavod za gozdove, Območna enota Slovenj Gradec, 
Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec;

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direk-
torat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Šte-
fanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

Izhodišča se skupaj s prejetimi mnenji iz prejšnjega ostav-
ka pošljejo Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (Dunajska 48, 
1000 Ljubljana) za odločitev o tem, ali je potrebno v postopku 
priprave OPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

(5) NUP, ki podajo mnenja na osnutek in kasneje na 
predlog OPPN, so:

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Drave, Krekova 
ulica 17, 2000 Maribor;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski 
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba 
za kulturno dediščino, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Ma-
ribor;

– Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
– Občina Mežica, Medobčinska uprava za Mežiško dolino, 

Trg svobode 1, 2392 Mežica;
– KOCEROD d. o. o., Regijski center za ravnanje z od-

padki Koroške, Mislinjska dobrava 108A, 2383 Šmartno pri 
Slovenj Gradcu;

– Komunala Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica;
– Petrol d. o. o., Koroška c. 14, 2390 Ravne na Koroškem;
– Elektro Celje d. d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje;
– TELEKOM Slovenije d. d., Cigaletova 15, 1000 Lju-

bljana.
(6) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba 

pridobiti smernice in mnenja še drugih NUP, se le-te pridobijo 
v postopku.

6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)

Terminski plan priprave in sprejemanja OPPN S21 je 
predvidoma naslednji:

– sklep o začetku postopka OPPN – 7 dni od podpisa 
pogodbe o medsebojnih obveznostih med investitorjem in pri-
pravljavcem;

– pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta – 
21 dni od sprejema sklepa in izhodišč na pristojnem ministrstvu;

– javna objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v 
prostorskem informacijskem prostoru/spletni strani občine (v 
nadaljnjem PIS) in poziva državnim NUP, ki sodelujejo pri 
celoviti presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), da 
podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na 
okolje (poziv lahko vključuje tudi poziv za podajo konkretnih 
smernic) – 30 dni od prejema poziva;

– ministrstvo, pristojno za okolje, odloči, na podlagi mnenj 
državnih NUP, ki sodelujejo pri CPVO, ali je potrebno izvesti 
CPVO – v 21 dneh od prejema vloge s priloženimi mnenji NUP;

– priprava osnutka OPPN (v času priprave osnutka se 
vključi zainteresirano javnost) –15 dni po prejetju odločitve 
glede potrebnosti izvedbe CPVO;

– v kolikor je za OPPN potrebno izvesti CPVO, je za 
potrebe postopka CPVO potrebno izdelati okoljsko poročilo (v 
nadaljnjem besedilu: OP) – okvirni rok izdelave OP poročila 
je 30 dni;

– objava osnutka OPPN in OP (če je bilo OP pripravljeno) 
v PIS;

– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k 
objavljenemu gradivu osnutka OPPN (če je potrebno izvesti 
CPVO, NUP, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem podajo 
tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje 
ali mnenje o ustreznosti OP) – 30 dni od prejema poziva (na 
zahtevo NUP se lahko rok podaljša za največ 30 dni);

– ministrstvo, pristojno za okolje, po prejemu mnenj držav-
nih NUP, ki sodelujejo pri CPVO, odloči glede ustreznosti OP 
(odloči, da je OP ustrezno ali pa zahteva njegovo dopolnitev) 
– v roku 30 dni od prejema vloge s priloženimi mnenji NUP;

– dopolnitev osnutka OPPN (in dopolnitev morebitnega 
OP) – 15 dni po prejemu mnenj NUP oziroma v roku 15 dni po 
prejemu odločitve glede ustreznosti OP;

– objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi osnutka OPPN (in morebitnega OP) – objava javne-
ga naznanila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu 
najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve;
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– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN (in more-
bitnega OP), po pridobitvi mnenj in po pridobitvi odločitve glede 
ustreznosti OP, v PIS – 30 dni v času trajanja javne razgrnitve;

– javna razgrnitev elaborata ekonomike – 30 dni oziroma 
v času trajanja javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN 
(in OP);

– izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve – kraj 
in čas javne obravnave sta določena v javnem naznanilu;

– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti – 
15 dni po zaključku javne razgrnitve;

– javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov 
javnosti, v PIS in na krajevno običajen način – 7 dni po potrditvi 
stališč s strani župana;

– na podlagi sprejetih stališč priprava predloga OPPN – 
15 dni;

– objava predloga OPPN (in morebitnega OP) v PIS;
– poziv NUP, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu 

predloga OPPN (hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o spre-
jemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje, če tega niso podali 
že v mnenju na osnutek OPPN) – 30 dni od prejema poziva;

– vloga ministrstvu, pristojnemu za okolje (če je potrebno 
izvesti CPVO), da ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN 
na okolje sprejemljivi – 30 dni po prejemu vloge s priloženimi 
mnenji NUP, ki sodelujejo pri CPVO;

– priprava predloga OPPN, usklajenega s pridobljenimi 
mnenji NUP – 7 dni po pridobitvi mnenj NUP;

– objava usklajenega predloga OPPN (in morebitnega 
OP) v PIS;

– objava odloka v uradnem glasilu;
– priprava končnega elaborata OPPN – v času do začetka 

veljavnosti odloka;
– posredovanje končnega OPPN ministrstvu, pristojnemu 

za prostor – 7 dni po pridobitvi končnega elaborata OPPN.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

(1) Splošna javnost je bila v postopek priprave izhodišč 
prostorskega akta predhodno vključena z objavo Izhodišč na 
spletni strani Občine Mežica, strokovna javnost pa tudi s pred-
hodnim posvetom z nosilci urejanja prostora.

(2) Osnutek OPPN S21, dopolnjen glede na pridobljena 
mnenja NUP k osnutku (in OP, v kolikor bo potrebno izvesti 
postopek CPVO), se javno razgrne v PIS in na krajevno zna-
čilen način. Za javno razgrnitev/razpravo se pripravi povzetek 
za javnost. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava 
razgrnjenih gradiv. V času javne razgrnitve se javnost tudi se-
znani z morebitnimi nasprotji interesov.

(3) Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno 
objavi (na spletni strani občine in na krajevno značilen način), 
z njimi se tudi osebno (v obliki dopisa) seznani predlagatelje 
pripomb in predlogov (v kolikor le-ti podajo svoj naslov).

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

(1) Stroške priprave prostorskega akta in zakonsko pred-
pisanega postopka ter vseh s tem postopkom povezanih objav 
v medijih in javnih glasilih nosi v celoti pobudnik.

(2) Pobudnik in pripravljavec sta skladno z določili četrte-
ga odstavka 118. člena ZUreP-2 sklenila Pogodbo o medseboj-
nih obveznostih (št. 478-0019/2021, 15. 12. 2021).

(3) Stroškovnik izgradnje (vključno s prestavitvami):
– javnih vodov (t. i. sekundarjev) vodov GJI (vodovod, 

meteorna in fekalna kanalizacija) tako na območju OPPN S21 
kot izven njega, vse za potrebe OPPN S21;

– bodočega javnega povoznega in pohodnega sistema 
znotraj območja OPPN S21 in

– dovoznih in dostopnih priključkov OPPN S21 na obsto-
ječe javno cestno omrežje, vključno z vsemi posegi v obe javni 
cesti (JP 757651 – Malgajeva cesta in JP 757791 – ulica kralja 

Matjaža), ki bodo nastali zaradi opremljanja zemljišč OPPN 
S21 z GJI oziroma komercialnimi infrastrukturnimi vodi,

je sestavni del elaborata ekonomike.
(4) Delilnik stroškov zgoraj opredeljenih opremljanj znotraj 

in izven območja OPPN S21 je opredeljen v Pogodbi o med-
sebojnih obveznosti, Elaboratu ekonomičnosti in bo, skladno z 
tozadevno zakonodajo, povzet v Pogodbi o opremljanju.

(5) Nabor zemljišč, naveden v drugem in tretjem odstav-
ku 2. člena tega sklepa, se lahko v skladu z določili četrtega 
odstavka 2. člena tega sklepa tudi dopolni oziroma spremeni.

9. člen
(objava in začetek veljavnosti sklepa)

(1) Ta sklep se pošlje pristojnem ministrstvu (vključno 
z priloženimi izhodišči) za potrebe pridobitve identifikacijske 
številke prostorskega akta.

Ministrstvo sklep o pripravi s pripadajočim gradivom evi-
dentira, mu dodeli identifikacijsko številko, ga javno objavi in o 
tem obvesti občino ter Direktorat za okolje, Sektor za strateško 
presojo vplivov na okolje.

(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

(3) Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Mežica 
(www.mezica.si).

Št. 3500-0003/2021-6
Identifikacijska št. v zbirki prostorskih aktov: 2771
Mežica, dne 24. decembra 2021

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

ODRANCI

49. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev 
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja komunalnih odpadkov 
na območju Občine Odranci

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 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 in 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 
32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 
in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o obvezni občinski gospodar-
ski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, 
št. 33/17 in 60/18) 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list 
RS, št. 102/11, 64/17 in 46/19) je Občinski svet Občine Odranci 
na 21. seji dne 22. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije  

za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov na območju 

Občine Odranci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo 
predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne gospodarske 



Uradni list Republike Slovenije Št. 3 / 7. 1. 2022 / Stran 133 

javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Obči-
ne Odranci(v nadaljevanju: občina).

(2) S tem odlokom se določijo:
– dejavnosti, ki so predmet javne službe,
– območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja 

do uporabnikov,
– pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošni pogoji za izvajanje javne službe in za uporabo 

javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsta in obseg monopola ali način njegovega prepre-

čevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– viri financiranja javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 

javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen
(1) Dejavnost javne službe je zbiranje komunalnih odpad-

kov in njihovo oddajanje v nadaljnje ravnanje z njimi v skladu 
s hierarhijo ravnanja z odpadki in predpisi, ki urejajo odpadke.

V okviru javne službe se zagotavlja zbiranje:
1. ločenih frakcij iz podskupin 15 01 in 20 01 s seznama 

odpadkov,
2. kosovnih odpadkov,
3. odpadkov z vrtov, parkov in pokopališč,
4. odpadkov s tržnic,
5. odpadkov iz čiščenja cest,
6. mešanih komunalnih odpadkov in
7. izrabljenih gum v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje 

z izrabljenimi gumami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v okviru javne službe 

ne zbirajo:
1. odpadna embalaža, ki v skladu s predpisom, ki ureja 

ravnanje z embalažo in odpadno embalažo, nastaja kot odpa-
dna embalaža, ki ni komunalni odpadek,

2. odpadki z vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev, ki 
so izvirni povzročitelji iz dejavnosti v skladu s predpisom, ki 
ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in 
zelenim vrtnim odpadom,

3. biološko razgradljivi kuhinjski odpadki od izvirnih pov-
zročiteljev, ki so izvirni povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz 
gostinstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom,

4. odpadna jedilna olja od izvirnih povzročiteljev, ki so 
povzročitelji odpadnih jedilnih olj iz gostinstva v skladu s pred-
pisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI 
TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV

3. člen
(območje izvajanja javne službe)

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost 
izvaja na celotnem območju občine.

4. člen
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

Uporabniki javne službe prepuščajo komunalne odpadke 
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označe-
ne posode, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah 

in zbirnih centrih pod pogoji in na način, določen Odlokom 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komu-
nalnih odpadkov na območju občine in letnim programom dela.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

5. člen
(pogoji)

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko 
tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače.

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opra-
vljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske 
javne službe so:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javne službe,

– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen 
za izvajanje javne službe,

– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če 
so z zakonom predpisana.

(3) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu 
predložiti letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju občine.

(4) Podrobneje se pogoji za opravljanje javne službe 
določijo z razpisno dokumentacijo.

V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

6. člen
(javno pooblastilo)

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
nima javnih pooblastil.

(2) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
javne službe, ki jih občina ne prenese na izvajalca, opravlja ob-
činska uprava. Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti 
med občino in izvajalcem

VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

7. člen
(splošni pogoji za izvajanje javne službe)

(1) Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, 
ki ureja področje varstva okolja ter podzakonskimi akti spreje-
timi na njuni podlagi.

(2) V zvezi z izvajanjem javne službe prevzame konce-
sionar večino tveganj, kar se podrobneje uredi s koncesijsko 
pogodbo.

VII. OBSEG MONOPOLA

8. člen
(obseg monopola)

Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izva-
janje dejavnosti javne službe na omočju občine.

VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

9. člen
(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe.
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10. člen
(trajanje koncesije)

Koncesija se podeli za obdobje 10 let.

IX. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

11. člen
(viri financiranja javne službe)

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne služ-
be iz cene storitve, proračuna občine in iz drugih virov.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE  
JAVNE SLUŽBE

12. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne 
službe občinske uprave in občinski svet.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje 
pristojni organ občinske uprave.

XI. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

13. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo,
– v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.

14. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter 

druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma 
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

15. člen
(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje 
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe 
pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določe-
nem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar 
zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v 
koncesijski pogodbi.

16. člen
(odvzem koncesije)

(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede 
na določila koncesijske pogodbe:

– če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za 
to določenem roku,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana 
gospodarska javna služba,

– če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, 
skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti,

– če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in 
navodili koncedenta,

– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov 
in določil koncesijske pogodbe,

– če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha 
obstajati.

(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom kon-
cesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in 
pete alineje prvega odstavka tega člena.

(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do odško-
dnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb.

17. člen
(prevzem javne službe v režijo)

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski 

pogodbi.

XII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

18. člen
(javni razpis)

Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega 
razpisa.

19. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega 
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje gospodarskih 
javnih služb, in predpisi o javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en po-
nudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.

(3) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.

20. člen
(vsebina javnega razpisa)

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi 
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu in 
zakona o gospodarskih javnih službah.

(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka 
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar in so določeni v 6. členu tega odloka.

(3) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem 
razpisu. Kot merilo se lahko določi le ekonomsko najugodnejša 
ponudba.

21. člen
(postopek izbire koncesionarja)

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek konku-
renčnega dialoga v skladu z določili zakona, ki ureja javno-
-zasebno partnerstvo in smiselni uporabi zakona, ki ureja javno 
naročanje.

(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno prijav in 
ponudb imenuje župan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo 
predsednik in štirje člani. Vsi člani strokovne komisije morajo 
imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z 
delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. 
Dva člana strokovne komisije se imenujeta izmed članov 
občinskega sveta.

(3) Komisija oceni prijave in prijaviteljem, ki izpolnjujejo 
pogoje izda obestilo o priznanju sposobnosti. S kandidati, ki 
jim je bila priznana sposobnost izvede dialog in na tej podlagi 
komisija pripravi razpisno dokumentacijo za oddajo končnih 
ponudb. Po pregledu ponudb le te oceni in pripravi poročilo, 
katera izmed ponudb najbolj ustreza postavljenim merilom 
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oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost 
postavljenim merilom.

(4) Komiosija pošlje poročilo občinski upravi.

XIII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA

22. člen
(organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno od-
ločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega od-
stavka 22. člena tega odloka.

(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, 
ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke v 
upravnem postopku.

XIV. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV 
KONCESIJSKE POGODBE

23. člen
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan.

XV. DRUGE SESTAVINE POTREBNE ZA DOLOČITEV  
IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1. Prenos koncesije

24. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na 
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje 
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja 
področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, do-
ločenih v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem 
koncesionarja.

2. Višja sila

25. člen
(dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti iz-
vajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih 
zaradi višje sile.

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo 
sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

3. Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

26. člen
(odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za ško-
do, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam.

4. Začasen prevzem

27. člen
(začasen prevzem)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lah-

ko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom 
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski 
pogodbi.

5. Zavarovanje odgovornosti za škodo

28. člen
(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za ško-
do, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega izvaja-
nja javne službe.

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.

XVI. KONČNI DOLOČBI

29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje jav-
ne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine 
Odranci (Uradni list RS, št. 97/11).

30. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 153-21/2021
Odranci, dne 22. decembra 2021

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja

ROGATEC

50. Odlok o spremembi območja naselja Donačka 
Gora

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o določanju 
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb 
(Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Rogatec 
(Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 
14. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembi območja naselja Donačka Gora

1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselja Donačka 

Gora.

2. člen
Območje naselja Donačka Gora se spremeni tako, da se 

razširi in zajame parc. št. 303, *56/2, del 310 in 309, k.o. 1173 
Tlake, kot je razvidno iz elaborata.

Sprememba iz prejšnjega odstavka je prikazana v ela-
boratu za določitev območja naselja št. 35324-3/2021-2 z dne 
16. 9. 2021, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS, Območna 
geodetska uprava Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah, 
Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, in je sestavni del tega 
odloka. Elaborat se, kot sestavni del odloka, objavi na spletni 
strani Občine Rogatec.
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3. člen
Geodetska uprava RS mora najpozneje v 30 dneh, po za-

četku veljavnosti tega odloka, evidentirati spremembo podatkov 
o območju naselja Donačka Gora v registru prostorskih enot.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2021
Rogatec, dne 23. decembra 2021

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

POPRAVKI

51. Popravek Odloka o spremembah Odloka 
o proračunu Občine Rogatec za leto 2022

V Odloku o spremembah Odloka o proračunu Občine Ro-
gatec za leto 2022, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 207/21 
z dne 30. 12. 2021, je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi 
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 
109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljam

P O P R A V E K
Odloka o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Rogatec za leto 2022

V Odloku o spremembah Odloka o proračunu Občine 
Rogatec za leto 2022 se za 6. členom doda nov 7.a člen, ki 
se glasi:

»V drugem odstavku 10. člena Odloka se število 
226.207,09 nadomesti s številom 563.225,77.«

7. člen postane 7.b člen.

Št. 410-0007/2021
Rogatec, dne 3. januarja 2022

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič
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