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DRŽAVNI ZBOR
923.

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
31. marca 2022 sprejel

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Aleksandra GORŠIN na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Trebnjem.
Št. 700-05/22-10/8
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EPA 2646-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Tina Heferle
podpredsednica

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
dr. Nataša VALENTINČIČ na sodniško mesto okrožne
sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Št. 700-05/22-9/8
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EPA 2642-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Tina Heferle
podpredsednica

924.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13, 75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o
sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
31. marca 2022 sprejel

925.

Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
za odločanje v socialnih sporih iz vrst
zavarovancev

Na podlagi prvega in drugega odstavka 15. člena, drugega odstavka 16. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(Uradni list RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08
– ZPP-D, 47/10 – odl. US in 43/12 – odl. US, 10/17 – ZPP-E
in 196/21 – ZDOsk) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor
na seji 31. marca 2022 sprejel

SKLEP
o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje
v socialnih sporih iz vrst zavarovancev
Za sodnike porotnike Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani za odločanje v socialnih sporih se iz vrst zavarovancev
izvolijo:
Jelena ANASTASOV
Manca ARKO
Petra BAJT
Zdenka BEVC ŠKOF
Jože ČUJEŠ
Jožef GJEREK
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Tomislav GÖNC
Goran GORJUP
Primož HAINZ
Sašo JAKIMOV
Ferdinand JELEN
Simon JELENKO
Andrej JERIČ
Sergeja JUG
Damjana KARNIČNIK
Nataša KAŠMAN
Kristjan KAVČIČ
Borut KIMLAR
Avgust KLEINE
Tatjana KOBLAR
Sandi KOCIPER
Tina KOCJANČIČ
Milan KOCUVAN
Aleksander KONEC
Lidija KOVAČEC
Marko KOVAČIČ
Silva KOŽELJ
Barbara KRAJNC
Suzana KRANJC
Emilija KRAŠOVEC
Mitja KŠELA
Simon LISJAK
Aleksandra MAKSIMOVIĆ
Mirko MIKLAVČIČ
Milan OSTERC
Nastasia PALISKA ZEBEC
Martina PISLAK
Milan ROŽMAN
Nataša SIMUNIČ
Branko SMAGAJ
Franjo STANČIN
Marija STRAHOVNIK
Florjana SUŠEC
Lidija SVET
Tanja TACER
Maja TAMŠE KOTNIK
Polona TANŠEK AŠKERC
Darko TUNANOVIĆ
Leon VEDENIK
Andreja VREČKO
Saša VREČKO
Slavko VUKAN
za čas do izteka mandata sodnikov porotnikov, izvoljenih s
Sklepom o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih z dne
21. 9. 2020 (Uradni list RS, št. 125/20).
Št. 700-04/22-1/27
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EPA 2651-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Tina Heferle
podpredsednica

MINISTRSTVA
926.

Pravilnik o objavah prodaj in izvajanju spletne
javne dražbe Finančne uprave Republike
Slovenije

Na podlagi šestega odstavka 195. člena in za izvrševanje
tretjega odstavka 195. člena ter drugega odstavka 201. člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno

Uradni list Republike Slovenije
prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13,
22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15,
63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in
203/20 – ZIUPOPDVE) minister za finance izdaja

PRAVILNIK
o objavah prodaj in izvajanju spletne javne
dražbe Finančne uprave Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja način objave prodaj na portalu
furs.edrazbe.si ter podrobnejši način in pogoje izvedbe spletne javne dražbe.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– »predmet prodaje« je premičnina, ki se prodaja po pravilih zakona, ki ureja davčno izvršbo;
– »objava prodaje« je javna objava prodaje premičnine na
portalu furs.edrazbe.si;
– »spletna javna dražba« je spletna (elektronska) oblika
javne dražbe;
– »portal furs.edrazbe.si« je javno spletišče, na katerem
se objavljajo prodaje in izvajajo spletne javne dražbe predmetov prodaje;
– »registracija« je prva prijava uporabnika na portal furs.
edrazbe.si;
– »SI-PASS« je enotna točka za preverjanje identitete
različnih uporabnikov ter elektronsko podpisovanje vlog in drugih dokumentov;
– »urednik FURS« je uslužbenec Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), ki skrbi za potrditev identifikacije, kadar se registracija izvede z uporabniškim
imenom in geslom, za objavo in izvedbo prodaj ter potrditev
oziroma zavrnitev prijave zainteresiranega kupca;
– »nadzornik FURS« je uslužbenec FURS, ki pregleduje
vsebine objav na portalu furs.edrazbe.si;
– »administrator FURS« je uslužbenec FURS, ki skrbi za
dodeljevanje dostopov za urednike in nadzornike FURS;
– »zainteresirani kupec« je oseba, ki namerava sodelovati
na spletni javni dražbi sama ali po zakonitem zastopniku ali
pooblaščencu ter se prijavi na spletno javno dražbo;
– »prijava na spletno javno dražbo« je postopek izpolnitve
spletne vloge za namen sodelovanja na spletni javni dražbi;
– »dražitelj na spletni javni dražbi« je oseba, ki izpolnjuje
pogoje za sodelovanje na spletni javni dražbi in je njeno prijavo
na spletno javno dražbo potrdil urednik FURS;
– »pristop k spletni javni dražbi« pomeni odprtje spletne
javne dražbe na portalu furs.edrazbe.si v brskalniku v času
njenega trajanja.
II. OBJAVA PRODAJ
3. člen
(splošno)
(1) Objava prodaje na javni dražbi oziroma spletni javni
dražbi se izvede na podlagi oklica o javni dražbi oziroma spletni
javni dražbi.
(2) Objava prodaje z zbiranjem ponudb se izvede na
podlagi vabila k dajanju ponudb.
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4. člen
(urednik FURS)
(1) Objavo prodaje in njeno spremembo ali preklic lahko
na portalu furs.edrazbe.si izvede samo urednik FURS.
(2) Urednik FURS dostopa do portala furs.edrazbe.si izključno prek sistema SI-PASS.
5. člen
(vsebina objave)
(1) Objava prodaje na javni dražbi, spletni javni dražbi ali
z zbiranjem ponudb obsega naslednje podatke:
– ID objave,
– zaporedno številko prodaje v tekočem letu,
– predmet prodaje,
– obliko, način in vrsto prodaje,
– datum in čas začetka prodaje,
– status objave.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objava prodaje
glede na njeno obliko, način in vrsto obsega tudi naslednje
podatke:
– naslov kraja, kjer bo izvedena prodaja,
– podatek, da gre za ponovljeno prodajo, ter povezava
na prejšnjo objavo,
– predvideno trajanje prodaje in
– morebitni preklic prodaje, ki je na portalu viden do predvidenega začetka prodaje.
(3) Poleg podatkov iz prejšnjih odstavkov se lahko v objavi prodaje vpišejo tudi drugi podatki, ki so lahko pomembni
za vodenje in izvedbo dejanj, povezanih s prodajo, zlasti čas in
kraj ogleda, rok in kraj prevzema kupljene premičnine.
6. člen
(podatki o predmetu prodaje)
(1) Objava predmeta prodaje obsega naslednje podatke:
– vrsta predmeta,
– izklicna cena in ocenjena vrednost predmeta prodaje ter
– čas in kraj ogleda.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objava predmeta prodaje lahko glede na njegovo vrsto ter obliko in način
prodaje obsega tudi naslednje podatke:
– višina varščine in navodila za plačilo ter
– korak draženja.
(3) Pri premičnini, ki je vpisana v register neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, objava vsebuje tudi
identifikacijski znak neposestne zastavne pravice, pri premičnini, ki ni vpisana v navedenem registru, pa njen opis.
(4) Poleg podatkov iz tega člena se pri predmetu prodaje
vpišejo tudi drugi podatki, ki so lahko pomembni za prodajo,
zlasti obstoj posebnih pogojev za nakup premičnine, informacije glede ohranjenosti premičnine.
III. SPLETNA JAVNA DRAŽBA
7. člen
(registracija)
(1) Pogoj za prijavo na spletno javno dražbo je opravljena
registracija na portalu furs.edrazbe.si.
(2) Registracija se izvede prek sistema SI-PASS ali z
uporabniškim imenom in geslom.
(3) Registracija z uporabniškim imenom in geslom se
izvede z vnosom podatkov o uporabniku v portal furs.edrazbe.
si, na podlagi katerega uporabnik prejme kodo. Registracija je
opravljena, ko jo po opravljeni osebni identifikaciji uporabnika
in predložitvi kode, potrdi urednik FURS.
8. člen
(sodelovanje na spletni javni dražbi)
Na spletni javni dražbi lahko sodeluje oseba, ki se najpozneje tri delovne dni pred začetkom spletne javne dražbe prijavi
kot zainteresirani kupec.
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9. člen
(prijava zainteresiranega kupca)
(1) Zainteresirani kupec se prijavi na spletno javno dražbo
na portalu furs.edrazbe.si z uporabo računa SI-PASS ali uporabniškim imenom in geslom.
(2) Zainteresirani kupec ob prijavi na spletno javno dražbo izbere vlogo, v kateri bo nastopal kot dražitelj (na primer
kot dražitelj ali dražitelj, ki je hkrati dolžnik oziroma povezana
oseba iz 148. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12,
101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU,
40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H,
36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE; v
nadaljnjem besedilu: ZDavP-2)), ter navede račun za nakazilo
vrnjene varščine, če se ta razlikuje od računa, s katerega je
bila varščina vplačana. Za predmete, za katere veljajo posebni
pogoji za nakup, mora priložiti tudi dokumente, iz katerih izhaja,
da izpolnjujejo te posebne pogoje.
(3) Če zainteresiranega kupca zastopa zakoniti zastopnik
ali pooblaščenec, ob prijavi na spletno javno dražbo pred izbiro
vloge, v kateri bo nastopal zastopani dražitelj, označi zastopstvo ter poleg prilog, navedb in označb, navedenih v prejšnjem
odstavku, priloži potrdilo o zastopstvu ali pooblastilo.
(4) Če je zainteresirani kupec oseba, ki je hkrati dolžnik ali
povezana oseba iz 148. člena ZDavP-2, ob prijavi na spletno
javno dražbo izpolni podatek o svojem statusu.
(5) Če je za udeležbo na spletni javni dražbi treba plačati
varščino, se zainteresiranemu kupcu ob prijavi na spletno javno dražbo na portalu furs.edrazbe.si pošljejo podatki o višini
varščine, sklicu in številki računa, na katerega mora plačati
varščino, ter drugi podatki za plačilo varščine.
10. člen
(potrjevanje prijave)
(1) Urednik FURS po pregledu prijave na spletno javno
dražbo in preveritvi plačila varščine zainteresiranega kupca njegovo prijavo potrdi ali zavrne, o čemer je zainteresirani kupec
obveščen na portalu furs.edrazbe.si.
(2) Po potrditvi prijave, ki jo opravi urednik FURS, zainteresirani kupec pridobi enolični znak, s katerim anonimno
sodeluje na dražbi.
(3) Pri zavrnitvi prijave se navede razlog zavrnitve.
(4) Zainteresirani kupec lahko na portalu furs.edrazbe.si
ves čas spremlja status potrditve oziroma zavrnitve prijave, do
izteka roka za prijavo iz 8. člena tega pravilnika pa ima možnost
spreminjati in dopolnjevati predhodno vnesene podatke.
11. člen
(preklic in prekinitev spletne javne dražbe)
(1) Spletna javna dražba se lahko pred njenim začetkom
prekliče zaradi objektivnih razlogov, kot je npr. prenehanje
zakonskih pogojev za prodajo ali nemožnost izvedbe prodaje.
Preklicana spletna javna dražba se lahko ponovi na podlagi
novega oklica spletne javne dražbe.
(2) Spletna javna dražba, ki je bila že začeta, se prekine, če nastanejo tehnične ovire, ki onemogočajo nadaljevanje
prodaje.
(3) Če urednik FURS spletno javno dražbo prekliče ali
prekine, je dražitelj o tem obveščen na portalu furs.edrazbe.si.
(4) Urednik FURS ob prekinitvi spletne javne dražbe dražitelje obvesti tudi o nadaljnjem poteku postopka.
12. člen
(potek spletne javne dražbe)
(1) Spletna javna dražba se začne samodejno ob času,
določenem v oklicu javne dražbe za njen začetek, in traja toliko
časa, kolikor je določeno v oklicu, razen v primeru iz šestega
odstavka tega člena.
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(2) S pristopom k spletni javni dražbi kadar koli v času
njenega trajanja dražitelj soglaša, da ponuja izklicno ceno
premičnine. Šteje se, da se dražitelj ni udeležil prodaje, če ni
pristopil k spletni javni dražbi.
(3) Dražitelj lahko v času dražbe draži, pri čemer je prvo
draženje lahko draženje z izklicno ceno ali ceno, ki je višja od
izklicne. Dražitelj zvišuje izklicno ceno oziroma trenutno najugodnejšo ponudbo najmanj s korakom draženja, predpisanim
v oklicu spletne javne dražbe. Če korak draženja ni predpisan,
lahko zvišuje za poljubni znesek.
(4) Če več dražiteljev ponudi izklicno ceno, pa nihče od
njih ne draži, se šteje, da je izklicno ceno prvi ponudil tisti dražitelj, ki se je prvi prijavil na to spletno javno dražbo.
(5) Med spletno javno dražbo je dražitelj na portalu
furs.edrazbe.si seznanjen z vsakokratno najboljšo ponudbo in
s tem, ali je njegova ponudba najboljša.
(6) Če je ponudba dana dve minuti ali manj pred iztekom
spletne javne dražbe, se trajanje spletne javne dražbe (vsakokrat)
podaljša za dodatni dve minuti. Število podaljšanj ni omejeno.
13. člen
(poročilo o poteku spletne javne dražbe)
(1) Po končani spletni javni dražbi se samodejno izdela
poročilo o poteku dražbe, ki je urednikom FURS in dražiteljem
na portalu furs.edrazbe.si na voljo v neanonimizirani obliki.
(2) Poročilo o poteku spletne javne dražbe vsebuje tudi
podatke za plačilo kupnine.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2022.
Št. 007-51/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2022-1611-0005
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

927.

Pravilnik o letalskih prireditvah in letalskih
tekmovanjih

Na podlagi petega odstavka 77. člena Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16
in 47/19) minister za infrastrukturo izdaja

PRAVILNIK
o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za organiziranje in izvedbo
letalskih prireditev in letalskih tekmovanj ter pridobitev posebnega dovoljenja za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje.
(2) Ta pravilnik določa tudi posebne pogoje za organiziranje in izvedbo letalskih prireditev in letalskih tekmovanj, ki se
izvedejo v okviru letalskega modelarskega kluba ali združenja,
ki je pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena v skladu z
zakonom, ki ureja društva (v nadaljnjem besedilu: modelarska
prireditev in modelarsko tekmovanje).
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2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. državna aktivnost je vojaška, policijska, carinska in
druga podobna aktivnost, dejavnost ali storitev, ki jo v javnem
interesu izvaja organ z javnimi pooblastili ali se izvaja v njegovem imenu;
2. izvedbena priprava pomeni obveščanje in končni dogovor organizatorjev in udeležencev o načrtu letalske prireditve
ali letalskega tekmovanja ter drugih informacijah, pomembnih
za varno izvedbo letalske prireditve ali letalskega tekmovanja;
3. letalska prireditev je dogodek, na katerem se izvaja letalska aktivnost z namenom predstavitve ali zabave na oglaševanem dogodku, ki je odprt za javnost oziroma v zvezi s katerim
se v zračnem prostoru vzpostavi začasno rezervirano območje;
4. letalsko tekmovanje je dogodek, pri katerem se zrakoplov uporablja na letalskih dirkah ali tekmovanjih, ki so odprta
za javnost oziroma se v zvezi z njim v zračnem prostoru vzpostavi začasno rezervirano območje;
5. linija gledalcev pomeni jasno vidno črto, ki opredeljuje
meje prostora, namenjenega gledalcem, parkiriščem, privezom
in sidriščem plovil, do katere imajo gledalci dostop;
6. linija letalske prireditve pomeni črto, ki določa meje območja, namenjenega izvajanju načrtovanih letalskih aktivnosti;
7. načrtovane letalske aktivnosti pomenijo dejavnost letenja, ki je predstavljena občinstvu na letalski prireditvi ali
letalskem tekmovanju, in vključujejo ogled zrakoplovov na tleh;
8. objekti ali območja posebnega pomena so šole, bolnišnice, poseljena območja, industrijska območja, ceste, daljnovodi, okolju občutljiva območja ter druga območja in objekti,
kjer je možnost zbiranja ljudi;
9. ocena tveganja pomeni opredelitev nevarnosti in s tem
povezanih tveganj, oceno in razvrstitev teh tveganj ter opredelitev obstoječih in dodatnih ukrepov za njihovo ublažitev, da se
zmanjšajo na sprejemljivo raven;
10. organizator je pravna ali fizična oseba, ki organizira
in vodi letalsko prireditev, letalsko tekmovanje ali dogodek iz
14. člena tega pravilnika;
11. udeleženec je pilot, padalec, pilot na daljavo in vsaka
druga oseba, ki sodeluje pri izvajanju načrtovanih letalskih aktivnostih na letalski prireditvi ali letalskem tekmovanju;
12. uporabniki zračnega prostora so:
– izvajalci storitev ATM/ANS in izvajalci drugih storitev
v letalstvu, na katere bi lahko letalska prireditev ali letalsko
tekmovanje imelo vpliv;
– subjekti, ki niso povezani z letalstvom (npr. samoupravne lokalne skupnosti, okoljske interesne skupine), in sosednje
države;
– uporabniki zračnega prostora, tudi vojaški uporabniki
zračnega prostora in Policija, obratovalci letališč ter drugi pomembni letalski subjekti;
– vsi drugi subjekti, ki jih zadeva letalska prireditev ali
letalsko tekmovanje in jih identificira organizator;
13. usklajevalni sestanek pomeni obveščanje in končni
dogovor organizatorjev in reševalnih služb ter redarjev glede
postopkov med letalsko prireditvijo;
14. začasno rezervirano območje je določen volumen
zračnega prostora, ki je začasno rezerviran in dodeljen določenemu uporabniku za izključno uporabo v določenem obdobju;
15. zemeljske operacije so prihodi, odhodi in parkiranje
zrakoplovov, oskrba z gorivom, usmerjanje prometa na dostopnih cestah in parkiriščih, usmerjanje plovil na privezih in
sidriščih, usmerjanje gledalcev itn.
II. LETALSKE PRIREDITVE IN LETALSKA TEKMOVANJA
3. člen
(obveznosti organizatorja letalske prireditve
ali letalskega tekmovanja)
(1) Organizator letalske prireditve, letalskega tekmovanja
ali dogodka iz 14. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedi-
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lu: organizator) je odgovoren za organiziranje in vodenje na
varen način v skladu z veljavnimi predpisi in načrtom letalske
prireditve.
(2) Organizator zagotovi:
1. da so izkušnje in strokovno znanje oseb, ki sodelujejo pri organizaciji in vodenju letalske prireditve ali letalskega
tekmovanja, primerni glede na zahtevnost prireditve in vrste
zrakoplovov, ki sodelujejo na njih;
2. da je raven izkušenj udeležencev ustrezna za izvajanje
načrtovanih letalskih aktivnosti in da imajo udeleženci veljavne
licence, ratinge, pooblastila, potrdila oziroma spričevala ter
izpolnjujejo predpisane zdravstvene in druge pogoje, če je
potrebno;
3. da se na letalski prireditvi, letalskem tekmovanju ali
dogodku iz 14. člena tega pravilnika uporabljajo zrakoplovi,
glede katerih so njihovi operatorji zavarovani, če je to potrebno
v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem
za letalske prevoznike in operatorje (UL L št. 138, z dne 30. 4.
2004, str. 1), nazadnje spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1118 z dne 27. aprila 2020 o spremembi Uredbe
(ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah
v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje
(UL L št. 243, z dne 29. 7. 2020, str. 1);
4. da so zrakoplovi in padala primerna za izvajanje načrtovane letalske aktivnosti in da imajo veljavno potrdilo o pregledu
plovnosti ali drug dokument o tehnični ustreznosti;
5. da je oddaljenost zrakoplovov in padalcev od linije
gledalcev v skladu z 11. členom tega pravilnika;
6. vzdrževanje reda na letalski prireditvi ali letalskem
tekmovanju;
7. da pri izbiri območja letalske prireditve, letalskega
tekmovanja ali dogodka iz 14. člena tega pravilnika upošteva
veljavne predpise, ki se nanašajo na to območje;
8. razpoložljivost javnih reševalnih služb za primer nesreče ali incidenta med letalsko prireditvijo ali letalskim tekmovanjem;
9. da se načrtovane letalske aktivnosti ne začnejo oziroma se prekinejo, če meteorološke razmere ne omogočajo
njihove varne izvedbe;
10. da se načrtovane letalske aktivnosti ne začnejo oziroma se prekinejo, če to zahteva pristojna enota kontrole
zračnega prometa;
11. da pristojni letalski informacijski službi poda zahtevek
za izdajo sporočila NOTAM o letalski prireditvi, letalskem tekmovanju ali dogodku iz 14. člena tega pravilnika.
(3) Organizator vzpostavi načrt zaščite za primer nesreče
ali incidenta v skladu z 10. členom tega pravilnika.
(4) Organizator opravi izvedbeno pripravo za vsak dan
letalske prireditve ali letalskega tekmovanja pred začetkom
načrtovanih letalskih aktivnosti.
(5) Organizator pred začetkom letalske prireditve ali letalskega tekmovanja opravi usklajevalni sestanek z javnimi
reševalnimi službami iz 10. člena tega pravilnika in redarji.
(6) Organizator hrani dokumentacijo o letalski prireditvi,
letalskem tekmovanju ali dogodku iz 14. člena tega pravilnika
vsaj tri mesece po izvedbi.
(7) Kadar je letalska prireditev ali letalsko tekmovanje
organizirano kot javna prireditev, si mora organizator pred
izvedbo prireditve ali tekmovanja pridobiti tudi dovoljenje za
izvedbo javne prireditve po predpisih, ki urejajo javna zbiranja.
4. člen
(obveznosti udeležencev)
(1) Udeleženec letalske aktivnosti izvaja na varen način
v skladu z veljavnimi predpisi, načrtom letalske prireditve ali
letalskega tekmovanja in navodili organizatorja.
(2) Udeleženec ne sme začeti izvajanja letalske aktivnosti
brez izvedbene priprave.
(3) Udeleženec ne sme začeti oziroma mora prekiniti izvajanje letalskih aktivnosti, če meteorološke razmere ne zago-
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tavljajo njihove varne izvedbe oziroma če to zahteva pristojna
enota kontrole zračnega prometa.
(4) Udeleženec lahko preleti gledalce, parkirišča za vozila,
priveze in sidrišča plovil:
– z letalom, helikopterjem, zračno ladjo, motornim jadralnim letalom, jadralnim letalom na višinah, predpisanih za lete
VFR,
– z jadralnim zmajem, jadralnim padalom in motornim
jadralnim padalom na višini 50 m in
– z balonom na višinah nad 20 m.
(5) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za udeležence,
ki so osebje vojaških in policijskih enot oziroma drugih organov,
ki izvajajo državne aktivnosti.
5. člen
(vzpostavitev začasno rezerviranega območja)
Na letalski prireditvi ali letalskem tekmovanju se vzpostavi
začasno rezervirano območje, če:
– letalska prireditev ali letalsko tekmovanje potekata v
kontroliranem zračnem prostoru,
– so predvidene letalske aktivnosti, ki presegajo pravila
letenja,
– če hitrost zrakoplovov na letalski prireditvi ali letalskem
tekmovanju presega hitrost iz 12. člena tega pravilnika, pri
čemer pa ni dovoljeno preseči hitrosti 600 vozlov ali 0,90 Mach
dejanske hitrosti (TAS – True Air Speed) ali
– letalske aktivnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov potekajo na višinah, ki vplivajo na zagotavljanje varnosti zračnega
prometa zrakoplovov s posadko.
6. člen
(posebno dovoljenje za letalsko prireditev
ali letalsko tekmovanje)
(1) Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: agencija) izda posebno dovoljenje za
letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje po preveritvi vseh
pogojev iz tega pravilnika.
(2) Organizator vloži vlogo za pridobitev posebnega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: vloga) za letalsko prireditev ali
letalsko tekmovanje na obrazcu, ki ga določi agencija in objavi
na svoji spletni strani.
(3) Organizator k vlogi priloži načrt letalske prireditve
ali letalskega tekmovanja in določi odgovorno osebo letalske
prireditve ali letalskega tekmovanja.
(4) Vlogo za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje je
treba vložiti najmanj tri mesece pred njegovim začetkom.
(5) V zvezi z vlogo za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje, ki predvideva vzpostavitev začasno rezerviranega
območja, ali če agencija med obravnavo prejete vloge presodi,
da je vzpostavitev začasno rezerviranega območja potrebna,
pa vlagatelj tega ni predvidel, agencija v skladu z 11. členom
Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) predlaga vzpostavitev omejitve
letenja v obliki začasno rezerviranega območja.
(6) Agencija lahko zahteva dodatna dokazila in pojasnila,
če so obseg letalske prireditve ali letalskega tekmovanja, vrste
oziroma velikosti zrakoplovov, ki sodelujejo na njih, ali zračni
prostor, v katerem letalska prireditev ali letalsko tekmovanje
poteka, drugačni od običajnih (npr. akrobatski nastopi).
(7) Vloge ni treba vložiti za dogodke iz 14. člena tega
pravilnika.
7. člen
(odgovorna oseba letalske prireditve
ali letalskega tekmovanja)
(1) Agencija z odgovorno osebo iz tretjega odstavka prejšnjega člena opravi razgovor in jo potrdi.
(2) Če odgovorna oseba iz tretjega odstavka prejšnjega
člena glede na obseg letalske prireditve ali letalskega tekmovanja, vrste letalskih aktivnosti ali vrste oziroma velikosti
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zrakoplovov, ki sodelujejo na njih, ni primerna, agencija organizatorju določi sedemdnevni rok za določitev nove odgovorne
osebe, s katero agencija opravi razgovor. Če tudi ta oseba
ni primerna, agencija zavrne izdajo posebnega dovoljenja iz
prejšnjega člena.
8. člen
(načrt letalske prireditve ali letalskega tekmovanja)
buje:

Načrt letalske prireditve ali letalskega tekmovanja vse-

1. kraj, datum, čas in trajanje letalske prireditve ali letalskega tekmovanja,
2. imena in kontaktne podatke odgovornih oseb, ki so
zadolžene za organiziranje in vodenje letalske prireditve ali
letalskega tekmovanja,
3. načrtovane letalske aktivnosti,
4. seznam udeležencev, ki nameravajo sodelovati na
letalski prireditvi ali letalskem tekmovanju,
5. minimalno raven izkušenj udeležencev,
6. tip, razred ali vrsto zrakoplovov, ki bodo udeleženi na
letalski prireditvi ali letalskem tekmovanju,
7. pričakovano število gledalcev,
8. načrt območja letalske prireditve ali letalskega tekmovanja v skladu z 9. členom tega pravilnika,
9. opis potrebnega zračnega prostora za izvedbo letalske
prireditve ali letalskega tekmovanja,
10. opis usklajevanja vseh dejavnosti na letalski prireditvi
ali letalskem tekmovanju,
11. opis posvetovanja z uporabniki zračnega prostora,
12. postopke za vzdrževanje reda na letalski prireditvi,
13. načrt zaščite za primer nesreče ali incidenta v skladu
z 10. členom tega pravilnika,
14. opis zemeljskih operacij,
15. oceno tveganja glede na nameravano letalsko aktivnost in ukrepe za zmanjšanje tveganj na sprejemljivo raven,
16. opis minimalnih meteoroloških pogojev za izvedbo
letalske prireditve ali letalskega tekmovanja in
17. postopke ob zaključku letalske prireditve ali letalskega
tekmovanja.
9. člen
(načrt območja letalske prireditve
ali letalskega tekmovanja)
(1) Načrt območja letalske prireditve ali letalskega tekmovanja mora vsebovati opise:
1. prostora za izvajanje letalske aktivnosti,
2. linije letalske prireditve ali letalskega tekmovanja,
3. mesta vzletov in pristankov,
4. območja pristanka padalcev,
5. postopkov za varno vzletanje in pristajanje,
6. pristajalnih mest v sili,
7. postopkov za prihod in odhod gledalcev na oziroma z
območja letalske prireditve ali letalskega tekmovanja,
8. čakalnih con,
9. prostorov za gledalce,
10. prostorov, namenjenih parkiranju vozil,
11. prostorov za priveze in sidrišča plovil,
12. objektov ali območja posebnega pomena in
13. reliefnih ter drugih pomembnih ovir.
(2) Na letalski prireditvi ali letalskem tekmovanju se ne
sme vzletati in pristajati na delno ali v celoti zaprtem letališču.
10. člen
(načrt zaščite za primer nesreče ali incidenta)
(1) Načrt zaščite za primer nesreče ali incidenta mora
vsebovati:
– seznam in kontaktne podatke službe nujne medicinske
pomoči, gasilske službe ali druge javne reševalne službe in
redarjev,
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– zemljevid mesta letalske prireditve ali letalskega tekmovanja, ki vsebuje lokacije in predstavitev gibanja služb iz prejšnje alineje, položaj komunikacijskega središča ter predstavitev
gibanja gledalcev, vozil in plovil,
– preventivne postopke,
– postopke za primer nevarnosti,
– opis komunikacijskega sistema s službami in redarji iz
prve alineje tega odstavka.
(2) Na letalski prireditvi ali letalskem tekmovanju so prisotni:
– služba nujne medicinske pomoči v skladu s predpisi,
ki urejajo nujno medicinsko pomoč, razen če obseg letalske
prireditve ali letalskega tekmovanja ali vrste oziroma velikosti
zrakoplovov, ki sodelujejo na njem, zahtevajo večji obseg te
pomoči,
– gasilska služba glede na obseg letalske prireditve ali
letalskega tekmovanja ali vrste oziroma velikosti zrakoplovov,
ki sodelujejo na njih, in v zvezi s katero je organizator dolžan
izdelati oceno požarne ogroženosti in
– druge ustrezne javne reševalne službe, če to zahtevajo
posebne okoliščine letalske prireditve ali letalskega tekmovanja.
(3) Agencija določi vsebino ocene požarne ogroženosti in
jo objavi na svoji spletni strani.
11. člen
(minimalna oddaljenost linije gledalcev)
(1) Oddaljenost zrakoplova od linije gledalcev mora biti
takšna, da ne vpliva na varnost gledalca in udeleženca ter da
je med:
– vožnjo ≥ 10 m,
– vzleti in pristanki ≥ 50 m,
– polnjenjem goriva ≥ 20 m ter
– izvajanjem letalskih aktivnosti najmanjša bočna razdalja
od linije gledalcev takšna:
Najmanjša bočna razdalja od linije gledalcev
Za izvajanje akrobatskih
letov ali letov na višini
nad tlemi manj kot 30 m

Za izvajanje
preostalih letov

≤ 99 kts

≥ 100 m

≥ 50 m

100–200 kts

≥ 150 m

≥ 100 m

201–300 kts

≥ 200 m

≥ 150 m

≥ 301 kts

≥ 250m

≥ 200 m

(2) Rezervoarji za plin balonov in zračnih ladij morajo biti
med polnjenjem oddaljeni od linije gledalcev ≥ 100 m.
(3) Ne glede na drugo alinejo prvega odstavka tega člena
je lahko razdalja pri vzletih in pristankih jadralnega padala,
jadralnega zmaja in motornega jadralnega padala od linije
gledalcev ≥ 10 m.
(4) Ne glede na četrto alinejo prvega odstavka tega člena
je lahko razdalja privezanega balona od linije gledalcev ≥ 10 m,
pri čemer vrvi, na katere je balon privezan, ne smejo presegati
linij za gledalce.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko razdalja
zrakoplova od linije gledalcev manjša, če organizator predloži
oceno tveganja in ukrepe za zmanjšanje tveganj na sprejemljivo raven.
12. člen
(največja dovoljena hitrost letenja)
(1) Največja dovoljena hitrost letenja na letalski prireditvi
ali letalskem tekmovanju je 250 vozlov ali 0,375 Mach dejanske
hitrosti (TAS – True Air Speed).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so večje hitrosti dovoljene, če je vzpostavljeno začasno rezervirano območje v skladu
s 5. členom tega pravilnika.
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13. člen
(minimalne višine)
(1) Agencija lahko odobri organizatorju in udeležencem v
začasno rezerviranem območju izvajanje letalske aktivnosti na
višini, ki je manjša od predpisane, vendar ne manj kot 30 m nad
tlemi, če v primeru nevarnosti omogoča pristanek zrakoplova
brez ogrožanja oseb ali premoženja na tleh.
(2) Agencija lahko odobri organizatorju in udeležencem v
začasno rezerviranem območju izvajanje letalske aktivnosti na
višinah manj kot 30 m nad tlemi, če:
– ima udeleženec veljaven rating za akrobatsko letenje,
– se načrtovane dejavnosti izvajajo s helikopterjem ali
privezanim balonom, ali
– organizator predloži sprejemljivo oceno tveganja.
(3) Določbe tega člena se ne uporabljajo za sisteme
brezpilotnih zrakoplovov.
14. člen
(dogodek in izjava o dogodku)
(1) O dogodkih, ki niso namenjeni gledalcem in v okviru
katerih ne pride do vzpostavitve začasno rezerviranega območja v skladu s 5. členom tega pravilnika, se pa organizirano
izvedejo v okviru dejavnosti letalskega kluba ali drugega organizatorja, mora organizator dogodka najmanj 30 dni pred
njegovo izvedbo agenciji predložiti izjavo.
(2) Po prejemu izjave o dogodku iz prejšnjega odstavka
agencija izda potrdilo o prejemu izjave v desetih delovnih dneh
od prejema popolne izjave.
(3) Organizator dogodka ne sme izvesti, dokler ne prejme
potrdila iz prejšnjega odstavka.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je treba za dogodke, na katerih sodelujejo sistemi brezpilotnih zrakoplovov
izven omejitev za odprto kategorijo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in
postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (UL L št. 152
z dne 11. 6. 2019, str. 45), nazadnje spremenjeno z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2021/1166 z dne 15. julija 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 glede odloga datuma
začetka uporabe standardnih scenarijev za operacije, izvedene
v vidnem polju ali zunaj njega (UL L št. 253 z dne 16. 7. 2021,
str. 49), pridobiti posebno dovoljenje iz 6. člena tega pravilnika.
(5) Vsebino in obliko izjave iz prvega odstavka tega člena
določi agencija in jo objavi na svoji spletni strani.
III. MODELARSKE PRIREDITVE
IN MODELARSKA TEKMOVANJA
15. člen
(izvedba modelarske prireditve
in modelarskega tekmovanja)
(1) Modelarska prireditev in modelarsko tekmovanje se
izvede v skladu s posebnimi pogoji iz tega poglavja, če so izpol-
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njene zahteve za odprto kategorijo Izvedbene uredbe Komisije
(EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za
upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (UL L št. 152 z dne 11. 6.
2019, str. 45), nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2021/1166 z dne 15. julija 2021 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 glede odloga datuma začetka uporabe standardnih scenarijev za operacije, izvedene
v vidnem polju ali zunaj njega (UL L št. 253 z dne 16. 7. 2021,
str. 49), in na njeni podlagi izdanih predpisov.
(2) Če se modelarska prireditev in modelarsko tekmovanje izvedeta na način, ki zahteva vzpostavitev začasno rezerviranega območja iz 5. člena tega pravilnika, se za takšno
modelarsko prireditev in modelarsko tekmovanje uporabljajo
določbe iz prejšnjega poglavja.
16. člen
(obveznosti organizatorja modelarske prireditve
in modelarskega tekmovanja ter ogovornih oseb)
(1) Organizator modelarske prireditve in modelarskega
tekmovanja določi eno ali več odgovornih oseb modelarske
prireditve in modelarskega tekmovanja, ki morajo:
– usklajevati dogajanje na območju modelarske prireditve
in modelarskega tekmovanja,
– skrbeti za varnost gledalcev,
– usklajevati in določati naloge rediteljev,
– skrbeti za vrstni red letov modelov,
– spremljati lete modelov in ob morebitnih težavah opozarjati udeležence,
– spremljati, če se območju modelarske prireditve in modelarskega tekmovanja približuje zrakoplov s posadko, in opozarjati udeležence,
– usklajevati vzlete modelov, prižig oddajnika in zagon
motorjev modelov.
(2) Organizator modelarske prireditve in modelarskega
tekmovanja pristojni letalski informacijski službi poda zahtevek
za izdajo sporočila NOTAM o modelarski prireditvi in modelarskem tekmovanju.
(3) Če se modelarska prireditev in modelarsko tekmovanje dogajata na letališču ali vzletišču, mora organizator modelarske prireditve in modelarskega tekmovanja pridobiti soglasje
njegovega obratovalca.
(4) Organizator modelarske prireditve in modelarskega
tekmovanja zagotovi, da se načrtovane letalske aktivnosti z
modeli ne začnejo oziroma se prekinejo, če meteorološke
razmere ne omogočajo njihove varne izvedbe.
17. člen
(minimalni horizontalni odmiki)
(1) Organizator modelarske prireditve in modelarskega
tekmovanja zagotovi, da udeleženci na modelarski prireditvi in
modelarske tekmovanju ne preletajo gledalcev.
(2) Minimalni horizontalni odmiki območja letenja ter območje vzletanja in pristajanja od gledalcev glede na kategorijo
modelov in glede na njihovo maso so:

Kategorija modela

Masa modela

Območje

Vzlet in pristanek

Začetni šolski, trenažni, prostoleteči in jadralni modeli

do 2 kg

30 m

10 m

Večji jadralni, akrobatski, večrotorni modeli in helikopterji

2–10 kg

40 m

20 m

Modeli velikih maket in reaktivni modeli

10–25 kg

50 m

30 m

Zračni boji in drugi, kjer je večja možnost trka

brez smernice

75 m

20 m

Rakete

brez smernice

/

75 m

(3) Če se na modelarski prireditvi in modelarskem tekmovanju uporabljajo zaščitne mreže med območjem letenja in
območjem, kjer so gledalci, se razdalje, določene v prejšnjem
odstavku, zmanjšajo za polovico.
(4) Določbe tega člena glede minimalnih horizontalnih odmikov veljajo tudi za letalske prireditve in letalska tekmovanja
ali dogodke, na katerih sodelujejo brezpilotni zrakoplovi.

18. člen
(javne reševalne službe)
Organizator modelarske prireditve in modelarskega
tekmovanja mora glede na obseg modelarske prireditve in
modelarskega tekmovanja ter glede na kategorijo modelov
iz prejšnjega člena, ki sodelujejo na modelarski prireditvi in
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modelarskem tekmovanju, obvestiti javne reševalne službe iz
10. člena tega pravilnika. Obvestilo mora vsebovati najmanj
podatke o času in kraju dogodka modelarske prireditve in modelarskega tekmovanja, možnih dostopnih poteh ter kontaktnih
številkah odgovornih oseb modelarske prireditve in modelarskega tekmovanja.

23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-676/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2021-2430-0137

19. člen
(izjava za izvedbo modelarske prireditve
in modelarskega tekmovanja)

Jernej Vrtovec
minister
za infrastrukturo

Za izvedbo modelarske prireditve in modelarskega tekmovanja mora organizator agenciji predložiti izjavo v skladu s
14. členom tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

928.

20. člen
(prehodna ureditev)
(1) Dovoljenja za letalske prireditve in letalske tekmovanja, izdana v skladu s Pravilnikom o načinu izdajanja dovoljenj
za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92, 12/01 in 18/01 –
ZLet) pred uveljavitvijo tega pravilnika, se štejejo kot posebna
dovoljenja, izdana v skladu s tem pravilnikom.
(2) Vloge za pridobitev posebnega dovoljenja za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje, vložene pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s tem
pravilnikom.
21 člen
(rok za objavo vloge, ocene in izjave)
Agencija objavi na svoji spletni strani vlogo iz 6. člena,
oceno ogroženosti iz 10. člena in izjavo iz 14. člena tega pravilnika v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
22. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe 2. in 14. člena Pravilnika o načinu izdajanja
dovoljenj za lete zrakoplovov (Uradni list RS, št. 58/92,
12/01 in 18/01 – ZLet) v delu, ki se nanaša na letalske
prireditve.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja javne
uprave v plačne razrede znotraj razponov
plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12
– odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14
– ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21)
ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21,
180/21 in 29/22) minister za javno upravo izdaja

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest
direktorjev s področja javne uprave v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19,
78/19, 101/20, 118/20, 121/20, 152/20, 173/20, 44/21, 73/21,
81/21, 159/21, 168/21 in 29/22) se v Prilogi v preglednici »Tip
osebe javnega prava: RS – vladna služba, Ime delovnega
mesta: direktor vladne službe (VS), Razpon plačnega razreda: 52-57« za vrstico

»
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DEMOGRAFIJO

»

B017101

Direktor VS

54

«

doda nova vrstica, ki se glasi:

URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CENTRALNO CENOVNO
EVIDENCO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN MEDICINSKE OPREME

B017101

Direktor VS

54
«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-301/2022/7
Ljubljana, dne 29. marca 2022
EVA 2022-3130-0019
Boštjan Koritnik
minister
za javno upravo
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja zdravja
v plačne razrede znotraj razponov plačnih
razredov

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 11. člena Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11
– ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17,
84/18 in 204/21) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja zdravja v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
(Uradni list RS, št. 72/17, 145/20, 97/21 in 172/21) se v 2. členu
v drugem odstavku v preglednici »Dejavnost: ZDRAVSTVO, Tip
osebe javnega prava: ZDRAVSTVENI DOM, Razpon plačnega
razreda: 51-56« vrstica
»
92762

ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE

B017334

Direktor ZD

51
«

spremeni tako, da se glasi:

»
92762

ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE

B017334

Direktor ZD

52
«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-73/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2711-0041
Janez Poklukar
minister
za zdravje

930.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu
predloga za trajno opustitev cepljenja

Na podlagi osmega odstavka 22.a člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE,
15/21 – ZDUOP in 82/21) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o obrazcu predloga
za trajno opustitev cepljenja
1. člen
V Pravilniku o obrazcu predloga za trajno opustitev cepljenja (Uradni list RS, št. 31/21) se Priloga nadomesti z novo
Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-60/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2711-0033
Janez Poklukar
minister
za zdravje
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PRILOGA
»PRILOGA

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

KOMISIJA ZA CEPLJENJE

PREDLOG ZA TRAJNO OPUSTITEV OBVEZNEGA CEPLJENJA

1. Podatki o osebi, za katero se predlaga trajna opustitev obveznega cepljenja:
Ime in priimek osebe:
___________________________________________________________________________
Rojstni datum osebe:
___________________________________________________________________________
Naslov stalnega/začasnega bivališča osebe:

_____________________________________________________________________
2. Podatki o starših/skrbniku osebe, za katero se predlaga trajna opustitev obveznega cepljenja1:
Ime in priimek starša:__________________________________________________________
Naslov stalnega/začasnega bivališča: ______________________________________________
Ime in priimek starša:___________________________________________________________
Naslov stalnega/začasnega bivališča:_______________________________________________
Ime in priimek skrbnika:_________________________________________________________
Naslov stalnega/začasnega bivališča: ______________________________________________
Kontaktni podatki staršev/skrbnika:
Telefonska številka: ___________________________________
Elektronski naslov: ____________________________________
1

Izpolniti tudi v primeru, če trajno opustitev obveznega cepljenja predlaga zdravnik, ki opravlja cepljenje.
3. Podatki o nalezljivi bolezni in cepivu:

_______________________________________________

(navedite nalezljivo bolezen, proti kateri naj se cepljenje trajno opusti)

____________________________________________________
(navedite lastniško ime cepiva, s katerim bi se oseba morala cepiti)
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4. Razlogi za opustitev cepljenja:
Alergija na sestavine cepiva2:

______________________________________________
(navedite, na katere sestavine cepiva je oseba alergična)

Obvezna priloga je zdravstveni dokument (izvid zdravnika ustrezne specialnosti, odpustnica iz bolnišnice),
iz katerega je razvidno, kakšno alergijo na sestavine cepiva ima oseba in kako je bila diagnosticirana.

2

Resen neželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva3:
__________________________________________________
(navedite kakšen neželen učinek je utrpela oseba, kdaj in po katerem cepivu)
Obvezna priloga je zdravstveni dokument (izvid zdravnika ustrezne specialnosti, odpustnica iz bolnišnice), iz
katerega je razvidna zdravstvena obravnava resnega neželenega učinka.

3

Bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem4:
(označite, zaradi katere od spodaj navedenih bolezni ali zdravstvenega stanja predlagate trajno opustitev
obveznega cepljenja)
‒ huda okvara imunosti – prirojena okvara imunosti, pridobljena okvara imunosti zaradi bolezni ali
zdravljenja,
‒ napredujoče ali nestabilno nevrološko obolenje, napredujoča encefalopatija, neobvladani krči oziroma
neobvladana epilepsija,
‒ trombocitopenična purpura,
‒ druga bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s cepljenjem (navedite bolezen oziroma zdravstveno
stanje):
_____________________________________________________________________________.
Obvezna priloga je zdravstveni dokument (izvid zdravnika ustrezne specialnosti, odpustnica iz bolnišnice),
ki potrjuje navedeno bolezen oziroma zdravstveno stanje.

4

5. Predhodni cepilni status osebe:
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6. Podatki o vlagatelju predloga za trajno opustitev obveznega cepljenja:
I)

Če trajno opustitev obveznega cepljenja predlaga zdravnik, ki opravlja cepljenje:

Ime in priimek zdravnika, ki opravlja cepljenje:________________________________________________
Naziv in naslov zdravstvene ustanove, v kateri je zaposlen zdravnik, ki opravlja cepljenje:
________________________________________________________
________________________________________________________
Kontaktni podatki zdravnika, ki opravlja cepljenje:
Telefon:__________________________________
E‐naslov:_________________________________
Podpis in žig zdravnika, ki opravlja cepljenje:
_____________________________________
II)

Če trajno opustitev obveznega cepljenja predlagajo starši/skrbnik osebe:

Podpis starša:__________________________________________________
Podpis starša:__________________________________________________
Podpis skrbnika:___________________________________________
Ime in priimek zdravnika, ki opravlja cepljenje:
________________________________________________________
Naziv in naslov zdravstvene ustanove, v kateri je zaposlen zdravnik, ki opravlja cepljenje:
________________________________________________________
________________________________________________________
Podpisani/a_____________________________________________________(ime
in
priimek
starša/skrbnika/zakonitega zastopnika osebe) izjavljam/va, da v skladu z drugim odstavkom 22.c člena ZNB
želim/va /
ne želim/va opraviti razgovor/a pred Komisijo za cepljenje (ustrezno označiti).

III)

Če trajno opustitev obveznega cepljenja predlaga oseba, ki se cepi:

Podpis osebe:________________________________________________
Ime in priimek zdravnika, ki opravlja cepljenje:
_______________________________________________________
Naziv in naslov zdravstvene ustanove, v kateri je zaposlen zdravnik, ki opravlja cepljenje:
________________________________________________________
________________________________________________________
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Podpisani/a_______________________(ime in priimek) izjavljam, da v skladu z drugim odstavkom 22.c člena
ZNB želim /
ne želim opraviti razgovor/a pred Komisijo za cepljenje (ustrezno označiti).
V _______________________________
Dne_____________________________«.
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Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe
o načinu izvedbe cepljenja proti COVID-19

1970

s količnikom

2212472,817

1971

s količnikom

1852929,152

1972

s količnikom

1573314,003

1973

s količnikom

1358483,979

1974

s količnikom

1081478,720

1975

s količnikom

864630,104

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti Odredbe o načinu
izvedbe cepljenja proti COVID-19

1976

s količnikom

748368,386

1977

s količnikom

628481,130

1978

s količnikom

515731,424

1. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o načinu izvedbe cepljenja proti COVID-19 (Uradni list RS,
št. 129/21 in 201/21).

1979

s količnikom

411789,882

1980

s količnikom

347252,492

1981

s količnikom

266955,682

1982

s količnikom

211929,175

KONČNA DOLOČBA

1983

s količnikom

166732,165

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

1984

s količnikom

109659,340

1985

s količnikom

55385,278

1986

s količnikom

24860,057

1987

s količnikom

11231,199

1988

s količnikom

4230,961

1989

s količnikom

257,888

1990

s količnikom

53,816

1991

s količnikom

29,357

1992

s količnikom

9,881

1993

s količnikom

6,590

1994

s količnikom

5,136

1995

s količnikom

4,321

1996

s količnikom

3,748

1997

s količnikom

3,355

1998

s količnikom

3,062

1999

s količnikom

2,794

2000

s količnikom

2,525

2001

s količnikom

2,256

2002

s količnikom

2,056

2003

s količnikom

1,912

2004

s količnikom

1,809

2005

s količnikom

1,726

2006

s količnikom

1,642

2007

s količnikom

1,522

2008

s količnikom

1,412

2009

s količnikom

1,366

2010

s količnikom

1,314

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP,
82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP)
minister za zdravje izdaja

Št. 0070-82/2022
Ljubljana, dne 30. marca 2022
EVA 2022-2711-0043
Janez Poklukar
minister
za zdravje

932.

Valorizacijski količniki za preračun osnov
iz prejšnjih let zavarovanja na raven
povprečne plače na zaposleno osebo,
izplačane za leto 2021

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14
– ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 –
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in
189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/21, 196/21 – ZDOsk, 10/22
in 29/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti v soglasju z ministrom za finance objavlja

V A L O R I Z A C I J S K E   K O L I Č N I K E
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja
na raven povprečne plače na zaposleno osebo,
izplačane za leto 2021
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2022,
predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače,
izplačane za leto 2021, tako, da se preračuna povprečna mesečna osnova iz leta:
1965

s količnikom

4886617,329

2011

s količnikom

1,287

1966

s količnikom

3694614,801

2012

s količnikom

1,281

1967

s količnikom

3345453,402

2013

s količnikom

1,274

1968

s količnikom

3053523,165

2014

s količnikom

1,263

1969

s količnikom

2651883,794

2015

s količnikom

1,254
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2016

s količnikom

1,233

2017

s količnikom

1,196

2018

s količnikom

1,163

2019

s količnikom

1,121

2020

s količnikom

1,051

2021

s količnikom

1,000

Št. 007-123/2022
Ljubljana, dne 25. marca 2022
EVA 2022-2611-0031
Janez Cigler Kralj
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Soglašam!
mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
933.

Sklepa o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih
volilnih komisijah

Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1,
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja
oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 24. seji 31. 3. 2022

s k l e n i l a:
1. V okrajni volilni komisiji – 3010 Ljubljana Šiška 3 se
dolžnosti članice razreši Ksenija Sever in se za člana imenuje
Marko Štetner.
2. V okrajni volilni komisiji – 7006 Maribor 2 se dolžnosti
članice razreši Kaja Medved in se za članico imenuje Tina
Cokoja.
Član in članica se imenujeta do izteka mandata sedanji
okrajni volilni komisiji (23. 1. 2023).
Št. 040-9/2019-302
Ljubljana, dne 31. marca 2022
Peter Golob
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
934.

Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev

Na podlagi prvega odstavka 452. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 –
popr., 66/19 in 123/21) ter na podlagi 86. in 88. člena Zakona
o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (Uradni list RS,
št. 123/21) in po pridobitvi mnenja Banke Slovenije z dne 9. 3.
2022 Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
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SKLEP
o zajamčenih terjatvah vlagateljev
I. VSEBINA SKLEPA
1. člen
(Vsebina sklepa in opredelitev pojmov)
(1) Ta sklep določa:
1. način izračuna višine likvidnih naložb iz 455. člena
Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18,
17/19 – popr., 66/19 in 123/21; v nadaljevanju ZTFI-1) in podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh
naložb,
2. podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev in uresničitev
jamstva,
3. način obravnavanja:
a) skrbniških računov in drugih podobnih terjatev vlagateljev, katerih imetnik je ena oseba za račun ene ali več drugih
oseb, in
b) terjatev vlagateljev, katerih imetnika sta dve ali več
oseb,
4. pravila in način vključitve člana sistema jamstva v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji,
5. vsebino in način vodenja evidenc, vsebino poročil ter
roke in način poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev
(v nadaljevanju Agencija) o podatkih, potrebnih za izračun
zajamčenih terjatev vlagateljev iz 450. člena ZTFI-1 in obsega
jamstva iz drugega odstavka 454. člena ZTFI-1, ter o stanju
likvidnih naložb iz 455. člena ZTFI-1.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
(3) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen
kot v ZTFI-1, Zakonu o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18 in
161/21) ter Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih
skladov (Uradni list RS, št. 32/15, 77/18 in 161/21).
2. člen
(Uporaba sklepa)
(1) Ta sklep se uporablja za zajamčene terjatve vlagateljev iz 450. člena ZTFI-1 do:
1. borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in njene podružnice v državah članicah in tretjih državah,
razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem
jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi
tretje države,
2. banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja
investicijske storitve in posle, in njene podružnice v državah
članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji
državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje
države v skladu s predpisi tretje države,
3. podružnice investicijskega podjetja iz tretje države v
Republiki Sloveniji, v primeru, ko je podružnica vključena v
sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 14. členom
tega sklepa,
4. podružnice banke iz tretje države v Republiki Sloveniji,
ki opravlja investicijske storitve in posle, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu
s 14. členom tega sklepa,
5. družbe za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in
storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov, in
njene podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen
kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva
za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje
države,
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6. upravljavca AIS s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov in storitve
sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več
finančnimi instrumenti iz 2.c točke prvega odstavka 163. člena
ZUAIS, ter njegove podružnice v državah članicah in tretjih
državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v
sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s
predpisi tretje države,
7. podružnice investicijskega podjetja države članice v
Republiki Sloveniji, v primeru, ko je podružnica vključena v
sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom
tega sklepa,
8. podružnice banke ali posebne finančne institucije države članice v Republiki Sloveniji, ki opravlja investicijske storitve
in posle, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva
v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa,
9. podružnice družbe za upravljanje države članice, ki v
Republiki Sloveniji opravlja storitev gospodarjenja s finančnimi
instrumenti in storitev hrambe v zvezi z enotami investicijskih
skladov, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva
v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa in
10. podružnice upravljavca alternativnega investicijskega
sklada države članice, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitve
gospodarjenja s finančnimi instrumenti, storitve hrambe v zvezi
z enotami investicijskih skladov in storitve sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti
iz 2.c točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, v primeru, ko
je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v
skladu s 13. členom tega sklepa (v nadaljevanju: člani sistema
jamstva).
(2) Ta sklep se uporablja za člane sistema jamstva iz
prejšnjega odstavka, ki opravljajo investicijske storitve in posle
ali pomožne investicijske storitve za vsaj eno stranko, kot je
opredeljena v prvem odstavku 8. člena tega sklepa.
(3) Ta sklep se ne uporablja za terjatve vlagateljev do
borznoposredniške družbe, ki so v postopku zaradi insolventnosti borznoposredniške družbe predmet izločitvene pravice strank borznoposredniške družbe v skladu z določbami
ZTFI-1 in Zakona o finančnem poslovanju podjetij, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in
196/21 – odl. US).
(4) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi za ostale člane sistema jamstva.
II. ZAJAMČENE TERJATVE
3. člen
(Obravnavanje terjatev)
(1) Terjatve na izročitev finančnih instrumentov se preračunajo v denarno terjatev po tržni vrednosti finančnih instrumentov ob začetku stečajnega postopka nad članom sistema
jamstva. Vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje
na organiziranem trgu, se določi na podlagi uradnega tečaja
finančnih instrumentov, ki ga objavi upravljavec organiziranega
trga, na katerem se trguje s temi finančnimi instrumenti, na
datum začetka stečaja nad članom sistema jamstva. Če je
finančni instrument uvrščen v trgovanje na več organiziranih
trgih, se njegova vrednost določi glede na zaključni tečaj tega
finančnega instrumenta na datum začetka stečajnega postopka
nad članom sistema jamstva, ki je objavljen na sistemu Bloomberg, Reuters ali SIX Financial Information. Če je navedenih
tečajev z različnih organiziranih trgov, ki so objavljeni na sistemu Bloomberg, Reuters ali SIX Financial Information več, se
uporabi tečaj najbolj likvidnega trga. Vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, se določi
z upoštevanjem cene izven organiziranega trga na dan začetka
stečaja, če pa te ni mogoče ugotoviti, pa na podlagi cene, ki
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je bila dejansko plačana oziroma pogodbeno dogovorjena za
finančne instrumente, ki so predmet terjatve.
(2) Terjatve samostojnih podjetnikov posameznikov in
terjatve teh istih oseb kot fizičnih oseb se obravnavajo kot terjatve enega vlagatelja. Enako velja za druge fizične osebe, ki
opravljajo poklic kot obliko izvajanja dejavnosti.
4. člen
(Obravnava terjatev vlagateljev na skrbniškem računu
ali skupnem računu)
(1) Terjatev vlagatelja, ki jo v okviru skrbniških storitev
na podlagi zakona, do člana sistema jamstva uveljavlja določena pooblaščena oseba, pri čemer se ta terjatev v skladu
z zakonom obravnava ločeno od drugih terjatev in sredstev
pooblaščene osebe (prva alineja četrtega odstavka 450. člena
ZTFI-1 – terjatev na skrbniškem računu), se v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu vlagatelju, upošteva pri izračunu zneska zajamčene terjatve tega dejanskega vlagatelja, če
so bili članu sistema jamstva pravočasno predloženi podatki za
identifikacijo tega vlagatelja.
(2) Terjatev iz skupnega investicijskega posla, ki sta ga
sklenili dve osebi ali več, kot člani poslovnega partnerstva,
združenja ali povezave podobne narave, ki ni pravna oseba
(druga alineja četrtega odstavka 450. člena ZTFI-1 – terjatev na
skupnem računu) se upošteva pri izračunu zneska zajamčene
terjatve posameznega vlagatelja glede na njegov delež na skupni terjatvi. Če delež posameznega vlagatelja na skupni terjatvi
ni določen, se šteje, da je terjatev na takem računu razdeljena
med vlagatelji po enakih delih.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se za
namen izračuna zajamčene terjatve vlagateljev, članov oseb
civilnega prava oziroma skupnosti ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, in nima samostojne pravne osebnosti (na primer
rezervni sklad za skupnost etažnih lastnikov), obravnavajo kot
terjatve enega vlagatelja oziroma skupnosti.
III. INFORMIRANJE VLAGATELJEV
5. člen
(način in vsebina informiranja vlagateljev)
(1) Član sistema jamstva mora v vseh prostorih, v katerih
posluje s strankami, na vidnem mestu in na razumljiv način
objaviti informacijo o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev (v
nadaljevanju: objava).
(2) V objavi morajo biti naslednje informacije:
– navedba sistema, v katerega je vključen član sistema
jamstva;
– raven in obseg jamstva za terjatve vlagateljev in navedbo izvzetih terjatev;
– napotilo, kje pri članu sistema jamstva lahko dejanski in
potencialni vlagatelji dobijo podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih terjatev.
6. člen
(Obvestilo vlagateljem ob združitvah)
(1) V primeru združitve dveh ali več članov sistema jamstva, so le ti dolžni svoje vlagatelje obvestiti o združitvi v petih
delovnih dneh po objavi vpisa združitve v register.
(2) V obvestilu morajo člani sistema jamstva, ki se združujejo, vlagatelje opozoriti zlasti glede:
– možnosti, da bo lahko zaradi združitve skupna terjatev
vlagatelja presegla znesek zajamčene terjatve ter v tem primeru o pravici predčasne razveze pogodbe o opravljanju investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev
brez dodatnih stroškov,
– rokov za uveljavitev teh pravic.
(3) Člani sistema jamstva, ki se združujejo, morajo obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena objaviti na enega izmed
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načinov, določenih za objavo prospekta za vrednostne papirje
na organiziranem trgu.
(4) Če člani sistema jamstva, ki se združujejo, opravljajo
investicijske storitve v državi članici ali tretji državi, morajo
obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena objaviti tudi v tej
državi.
IV. POSEBNOSTI SODELOVANJA IN VKLJUČENOSTI
V SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV
7. člen
(Posebnosti sodelovanja in vključenosti
v sistem jamstva za terjatve vlagateljev)
(1) Član sistema jamstva, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje
za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih
investicijskih storitev, jamči za izplačilo zajamčenih terjatev po
tem sklepu v skladu z 454. členom ZTFI-1, če je bil stečajni postopek nad drugim članom sistema jamstva iz prvega odstavka
tega člena začet pred dnem, ko je članu sistema jamstva
dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter
pomožnih investicijskih storitev prenehalo.
(2) V primeru, da je bilo članu sistema jamstva dovoljenje
za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih
investicijskih storitev odvzeto, se jamstvo po tem sklepu zagotavlja za tiste terjatve vlagateljev do člana, ki izvirajo iz poslov,
sklenjenih do dneva prenehanja dovoljenja.
V. LIKVIDNE NALOŽBE ZA IZPLAČILO
ZAJAMČENIH TERJATEV VLAGATELJEV
8. člen
(Način izračuna višine likvidnih naložb)
(1) Član sistema jamstva mora v skladu s 455. členom
ZTFI-1 v finančne instrumente iz 9. člena tega sklepa naložiti sredstva v višini 50 eurov na posamezno stranko, vendar
skupaj ne manj kot 50.000 eurov in ne več kot 300.000 eurov.
Stranka je za namen tega sklepa vsaka fizična ali pravna oseba
ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero član
sistema jamstva opravlja storitve iz tretjega odstavka 450. člena ZTFI-1, in sicer ne glede na vrsto ali število navedenih investicijskih storitev in poslov ali pomožnih investicijskih storitev
in ne glede na njene osebne lastnosti, dejstva in okoliščine iz
osmega odstavka 450. člena ZTFI-1.
(2) Član sistema jamstva mora v skladu s 455. členom
ZTFI-1 dvakrat letno izračunati višino naložb iz prvega odstavka tega člena, in sicer po stanju števila strank na dan 30. 6. in
31. 12. posameznega leta. Član sistema jamstva je najkasneje
v roku 30 dni po presečnem dnevu dolžan uskladiti znesek
likvidnih naložb.
(3) Član sistema jamstva mora ves čas zagotavljati naložbe v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Član
sistema jamstva vrednoti naložbe na podlagi zelo razširjenih
in zlahka dostopnih tržnih cen. Ob odsotnosti tržnih cen se
vrednost sredstev lahko določi na podlagi formule, ki jo je
enostavno izračunati in ki uporablja javno dostopne vhodne
podatke ter ni zelo odvisna od velikih predpostavk.
9. člen
(Lastnosti finančnih instrumentov)
(1) Finančni instrumenti, ki so predmet naložb iz prvega
odstavka 8. člena tega sklepa so:
– dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije ali druge
države članice,
– dolžniški vrednostni papirji Banke Slovenije ali druge
nacionalne centralne banke Evropske unije.
(2) Član sistema jamstva naložb v finančne instrumente,
ki jih ima zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za
izplačilo zajamčenih terjatev, ne sme hkrati upoštevati med
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ustreznimi finančnimi sredstvi pri izračunu likvidnostne pozicije
oziroma količnikov likvidnosti, ali jih zastaviti za drug namen.
10. člen
(Poročanje o likvidnih naložbah in zajamčenih terjatvah)
(1) Član sistema jamstva je dolžan agenciji do 25. februarja tekočega leta po stanju na dan 31. decembra predhodnega
leta oziroma do 25. avgusta tekočega leta po stanju na dan
30. junija tekočega leta poročati o številu strank in višini likvidnih naložb iz prvega in drugega odstavka 8. člena tega sklepa.
Podatek v zvezi z višino likvidnih naložb mora vsebovati tudi
enolično oznako finančnih instrumentov (oznaka ISIN), količino posameznih finančnih instrumentov ter njihovo vrednost in
vrednost vseh finančnih instrumentov skupaj, ki predstavljajo
likvidne naložbe.
(2) Član sistema jamstva poroča Agenciji z uporabo sistema za elektronsko poročanje, dostopnega preko spletne strani
Agencije. Vsebina poročila iz prvega odstavka tega člena je
določena v Prilogi 1 tega sklepa.
(3) Član sistema jamstva poroča Agenciji v roku iz prvega odstavka tega člena in na način iz drugega odstavka tega
člena tudi podatke o firmi, poslovnem naslovu in državi sedeža
osebe, ki za člana sistema jamstva hrani finančne instrumente
iz prvega odstavka 9. člena tega sklepa ter o oznaki in številki
računa, na katerem so ti finančni instrumenti hranjeni.
VI. AKTIVIRANJE SISTEMA JAMSTVA
ZA TERJATVE VLAGATELJEV
11. člen
(Določitev obveznosti članov sistema jamstva za izplačilo
zajamčenih terjatev)
(1) Član sistema jamstva v stečaju predloži zapisnik iz
prvega odstavka 457. člena ZTFI-1 Agenciji v pisni in elektronski obliki.
(2) V odločbi iz petega odstavka 459. člena ZTFI-1 Agencija določi rok za vplačilo zneskov pri aktiviranju sistema jamstva, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni.
(3) Deleže posameznih članov sistema jamstva za zagotovitev kritja za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev izračuna Agencija v skladu s tretjim odstavkom 454. člena ZTFI-1,
na podlagi poročil o številu strank posameznega člana sistema
jamstva na dan izdaje sklepa o začetku stečaja nad članom
sistema jamstva, ki jih morajo člani sistema jamstva predložiti
Agenciji v petih dneh od dneva začetka stečajnega postopka.
12. člen
(Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljem)
(1) Vlagatelju se ne izplača zneska iz naslova zajamčenih
terjatev, dokler banki prevzemnici ne poda pisne izjave, s katero izjavi, da glede njegovih osebnih lastnosti na dan začetka
stečaja nad članom sistema jamstva niso obstajala dejstva in
okoliščine iz osmega odstavka 450. člena ZTFI-1.
(2) Agencija v obvestilu iz 458. člena ZTFI-1 navede obveznost vlagatelja iz prejšnjega odstavka.
VII. PODRUŽNICA INVESTICIJSKEGA PODJETJA, BANKE,
POSEBNE FINANČNE INSTITUCIJE, DRUŽBE
ZA UPRAVLJANJE OZIROMA UPRAVLJAVCA
ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV DRŽAVE
ČLANICE TER PODRUŽNICA INVESTICIJSKEGA
PODJETJA OZIROMA BANKE TRETJE DRŽAVE
13. člen
(Jamstvo terjatev pri podružnici investicijskega podjetja,
banke, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje
in upravljavca alternativnih investicijskih
skladov države članice)
(1) Terjatve do investicijskega podjetja, banke, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca
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alternativnih investicijskih skladov države članice, ki opravlja
investicijske storitve ali pomožne investicijske storitve neposredno ali preko podružnice v Republiki Sloveniji, so zajamčene
po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev v državi sedeža
investicijskega podjetja, kreditne institucije, posebne finančne
institucije, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih
investicijskih skladov.
(2) Podružnica investicijskega podjetja, banke, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca
alternativnih investicijskih skladov države članice v Republiki
Sloveniji, ki se želi vključiti v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki
presega raven oziroma višino jamstva v državi sedeža, o tem
obvesti Agencijo in ji predloži natančno navedbo vrste terjatev
in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.
(3) Če se podružnica iz drugega odstavka tega člena
vključi v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji za
dopolnitev svojega jamstva, Agencija s sistemom jamstva za
terjatve vlagateljev v državi članici sklene bilateralni sporazum,
s katerim se določijo primerna pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev ter obveznosti do sistema zajamčenih
terjatev v Republiki Sloveniji.
(4) Podružnica iz tretjega odstavka tega člena mora
Agenciji predložiti poročila s podatki o zajamčenih terjatvah in
vlagateljih, ki so predmet dopolnitve jamstva. Agencija vsaki
podružnici, odvisno od vsebine njene vključitve v sistem zajamčenih terjatev, natančneje opredeli vsebino podatkov, ki jih
je dolžna poročati.
(5) Če zahteve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena
niso izpolnjene, se podružnica iz drugega odstavka tega člena ne more vključiti v sistem zajamčenih terjatev v Republiki
Sloveniji.
14. člen
(Jamstvo terjatev pri podružnici investicijskega podjetja
oziroma banke tretje države)
(1) Investicijsko podjetje oziroma banka tretje države,
ki namerava opravljati investicijske storitve preko podružnice v Republiki Sloveniji, mora v skladu z drugim odstavkom
216. člena ZTFI-1 zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev
podružnice predložiti podrobnejši opis sistema jamstva za terjatve vlagateljev, ki se za to podjetje oziroma banko uporablja
v državi njegovega sedeža. Opis mora vsebovati natančen in
celovit pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma članov
sistema jamstva in opis formalnega postopka za uresničitev teh
pravic in obveznosti.
(2) Agencija lahko s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev, v katerega je vključeno investicijsko podjetje oziroma
banka v tretji državi, sklene bilateralni sporazum, s katerim se
določijo pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev
vlagateljev ter obveznosti do sistema zajamčenih terjatev v
Republiki Sloveniji. Podružnica investicijskega podjetja oziroma
banke tretje države v Republiki Sloveniji je dolžna Agencijo
nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v sistemu zajamčenih
terjatev vlagateljev, v katerega je vključena.

Uradni list Republike Slovenije
VIII. PODRUŽNICA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE,
BANKE, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE OZIROMA
UPRAVLJALCA ALTERNATIVNIH SKLADOV
IZVEN OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE
15. člen
(Jamstvo za terjatve vlagateljev podružnice
borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje
oziroma upravljalca alternativnih skladov izven
območja Republike Slovenije)
(1) Za terjatve vlagateljev do podružnice borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje in upravljavca
alternativnih investicijskih skladov v drugi državi članici jamčijo
člani sistema jamstva v skladu s 454. členom ZTFI-1.
(2) Za terjatve vlagateljev do podružnice borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje in upravljavca
alternativnih investicijskih skladov v tretji državi jamčijo člani
sistema jamstva v skladu s 454. členom ZTFI-1, razen če je s
predpisi tretje države drugače določeno.
16. člen
(Vključitev podružnice v sistem jamstva za terjatev vlagateljev
v državi članici)
(1) V primerih, ko se podružnica borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje oziroma upravljavca alternativnih investicijskih skladov v drugi državi članici vključi v sistem
jamstva za terjatve vlagateljev države članice za dopolnitev
ravni oziroma obsega jamstva, ki presega raven oziroma višino
jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji, borznoposredniška družba, banka, družba za upravljanje oziroma
upravljavec alternativnih investicijskih skladov o tem obvesti
Agencijo in ji predloži natančno navedbo vrste terjatev in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.
(2) Agencija s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev
v državi članici, sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo primerna pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih
terjatev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(Prenehanje uporabe drugih sklepov)
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS,
št. 42/19 in 123/21 – ZBNIP).
18. člen
(Veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2022-5
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2022-1611-0041
Predsednica Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

Uradni list Republike Slovenije

Št.

47 / 1. 4. 2022 /

Stran

2663

Priloga 1

Firma in sedež družbe
Število strank na dan 30. 6. oziroma 31. 12.
Znesek likvidnih sredstev v EUR (po uskladitvi
– drugi odstavek 9. člena Sklepa)
ISIN
Količina
Vrednost (v EUR)
ISIN
Količina
Vrednost (v EUR)
…
Vrednost (v EUR) SKUPAJ (prvi odstavek
10. člena Sklepa)
Firma, poslovni naslov in država sedeža
osebe, ki za člana sistema jamstva hrani
finančne instrumente (tretji odstavek
10. člena Sklepa)
Oznaka in številka računa, na katerem so
hranjeni finančni instrumenti (tretji odstavek
10. člena Sklepa)
Datum izdelave poročila
Ime in priimek odgovorne osebe in podpis
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OBČINE
AJDOVŠČINA
935.

Odlok o spremembi Odloka 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 27. seji dne 24. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se spremeni drugi odstavek 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 3/22), in sicer tako da se glasi:
»Namensko premoženje javnega sklada je premoženje,
ki ga javni sklad uporablja za uresničevanje namena iz 6. člena tega odloka. Ocenjena vrednost namenskega premoženja
javnega sklada znaša 10.131.000 evrov in se vpiše v sodni
register. Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada, je priloga tega odloka in njegov sestavni del. Namensko premoženje iz priloge tega odloka se v
zemljiški knjigi vknjiži na ime Javni stanovanjski sklad Občine
Ajdovščina.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3526-0003/2021
Ajdovščina, dne 24. marca 2022
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

Priloga: Seznam nepremičnin, ki predstavljajo namensko premoženje javnega sklada
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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 in novelirana na dan 01.03.2022 (brez davščin):
Skupaj 113 stanovanj – 10.131.000 EUR
SPISEK STANOVANJ
Stanovanje 1
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐967‐2, shramba ID 2392‐967‐94
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina

87.470 EUR

Stanovanje 2
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐967‐11, shramba ID 2392‐967‐56
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina

75.820 EUR

Stanovanje 3
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐967‐15, shramba ID 2392‐967‐53
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina

75.820 EUR

Stanovanje 4
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐967‐24, shramba ID 2392‐967‐96
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina

109.650 EUR

Stanovanje 5
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐967‐25, shramba ID 2392‐967‐59
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina

109.650 EUR

Stanovanje 6
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐967‐40, shramba ID 2392‐967‐87
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina

125.900 EUR

Stanovanje 7
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐967‐43, shramba ID 2392‐967‐83
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina

76.190 EUR

Stanovanje 8
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐967‐47, shramba ID 2392‐967‐86
Naslov: Bevkova ulica 2, 5270 Ajdovščina

75.820 EUR

Stanovanje 9
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐968‐8, shramba ID 2392‐968‐74
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina

82.650 EUR

Stanovanje 10
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐968‐12, shramba ID 2392‐968‐64
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina

82.650 EUR
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Stanovanje 11
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐968‐29, shramba ID 2392‐968‐93
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina

108.000 EUR

Stanovanje 12
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐968‐49, shramba ID 2392‐968‐79
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina

109.650 EUR

Stanovanje 13
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐968‐50, shramba ID 2392‐968‐78
Naslov: Bevkova ulica 3, 5270 Ajdovščina

109.650 EUR

Stanovanje 14
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1608‐6, shramba ID 2392‐1608‐62
Naslov: Bevkova ulica 4, 5270 Ajdovščina

146.700 EUR

Stanovanje 15
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1608‐26, shramba ID 2392‐1608‐40
Naslov: Bevkova ulica 4, 5270 Ajdovščina

105.800 EUR

Stanovanje 16
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1608‐30, shramba ID 2392‐1608‐36
Naslov: Bevkova ulica 4, 5270 Ajdovščina

79.900 EUR

Stanovanje 17
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐970‐2, shramba ID 2392‐970‐26
Naslov: Bevkova ulica 6, 5270 Ajdovščina

51.400 EUR

Stanovanje 18
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐971‐14, shramba ID 2392‐971‐32
Naslov: Bevkova ulica 7, 5270 Ajdovščina

61.550 EUR

Stanovanje 19
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1017‐1, shramba ID 2392‐1017‐20
Naslov: Bevkova ulica 8, 5270 Ajdovščina

84.150 EUR

Stanovanje 20
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1017‐4, shramba ID 2392‐1017‐26
Naslov: Bevkova ulica 8, 5270 Ajdovščina

56.400 EUR

Stanovanje 21
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1017‐5, shramba ID 2392‐1017‐18
Naslov: Bevkova ulica 8, 5270 Ajdovščina

125.000 EUR

Stanovanje 22
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1016‐2, shramba ID 2392‐1016‐19
Naslov: Bevkova ulica 9, 5270 Ajdovščina

65.840 EUR

Stanovanje 23
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐973‐6, shramba ID 2392‐973‐19
Naslov: Bevkova ulica 11, 5270 Ajdovščina

51.600 EUR
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Stanovanje 24
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1609‐1, shramba ID 2392‐1609‐26
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina

58.260 EUR

Stanovanje 25
Stanovanje ID 2392‐1609‐2
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

76.930 EUR

Stanovanje 26
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1609‐7, shramba ID 2392‐1609‐27
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina

151.190 EUR

Stanovanje 27
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1609‐12, shramba ID 2392‐1609‐19
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina

110.900 EUR

Stanovanje 28
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1609‐14, shramba ID 2392‐1609‐34
Naslov: Bevkova ulica 12, 5270 Ajdovščina

71.750 EUR

Stanovanje 29
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1018‐13, shramba ID 2392‐1018‐29
Naslov: Bevkova ulica 13, 5270 Ajdovščina

86.550 EUR

Stanovanje 30
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1019‐10, shramba ID 2392‐1019‐35
Naslov: Bevkova ulica 14, 5270 Ajdovščina

63.430 EUR

Stanovanje 31
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1019‐20, shramba ID 2392‐1019‐45
Naslov: Bevkova ulica 14, 5270 Ajdovščina

65.100 EUR

Stanovanje 32
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1611‐9, shramba ID 2392‐1611‐28
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina

52.450 EUR

Stanovanje 33
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1611‐10, shramba ID 2392‐1611‐29
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina

63.200 EUR

Stanovanje 34
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1611‐12, shramba ID 2392‐1611‐34
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina

113.890 EUR

Stanovanje 35
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1611‐15, shramba ID 2392‐1611‐30
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina

61.260 EUR

Stanovanje 36
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1611‐16, shramba ID 2392‐1611‐35
Naslov: Bevkova ulica 15, 5270 Ajdovščina

103.160 EUR
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Stanovanje 37
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1610‐8, shramba ID 2392‐1610‐31
Naslov: Bevkova ulica 16, 5270 Ajdovščina

132.730 EUR

Stanovanje 38
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1610‐9, shramba ID 2392‐1610‐22
Naslov: Bevkova ulica 16, 5270 Ajdovščina

47.150 EUR

Stanovanje 39
Stanovanje ID 2392‐145‐2
Naslov: Goriška cesta 3, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

130.100 EUR

Stanovanje 40
Stanovanje ID 2392‐149‐4
Naslov: Goriška cesta 7, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

128.300 EUR

Stanovanje 41
Stanovanje ID 2392‐149‐5
Naslov: Goriška cesta 7, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

130.950 EUR

Stanovanje 43
Stanovanje ID 2392‐174‐6
Naslov: Goriška cesta 25a, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

127.000 EUR

Stanovanje 44
Stanovanje ID 2392‐174‐7
Naslov: Goriška cesta 25a, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

159.800 EUR

Stanovanje 45
Stanovanje ID 2392‐188‐4
Naslov: Goriška cesta 38, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

44.000 EUR

Stanovanje 46
Stanovanje ID 2392‐191‐9
Naslov: Goriška cesta 40, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

99.550 EUR

Stanovanje 47
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐97‐6
Naslov: Cesta VI. Prekomorske 6, 5270 Ajdovščina

78.850 EUR

Stanovanje 48
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐97‐10
Naslov: Cesta VI. Prekomorske 6, 5270 Ajdovščina

86.150 EUR

Stanovanje 49
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐139‐10
Naslov: Cesta VI. Prekomorske 51, 5270 Ajdovščina

105.300 EUR

Stanovanje 50
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐139‐25
Naslov: Cesta VI. Prekomorske 55, 5270 Ajdovščina

63.950 EUR
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Stanovanje 51
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐442‐9
Naslov: Lokarjev drevored 6, 5270 Ajdovščina

84.500 EUR

Stanovanje 52
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐443‐10
Naslov: Lokarjev drevored 7, 5270 Ajdovščina

88.550 EUR

Stanovanje 53
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐2028‐19, ID 2392‐2028‐23
Naslov: Ulica Milana Klemenčiča 3, 5270 Ajdovščina

126.750 EUR

Stanovanje 54
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐2029‐1
Naslov: Ulica Milana Klemenčiča 4, 5270 Ajdovščina

86.800 EUR

Stanovanje 55
Stanovanje ID 2392‐453‐3
Naslov: Na Livadi 4, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

135.800 EUR

Stanovanje 56
Stanovanje ID 2392‐454‐2
Naslov: Na Livadi 5, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

117.000 EUR

Stanovanje 57
Stanovanje ID 2392‐455‐6
Naslov: Na Livadi 6, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

98.750 EUR

Stanovanje 58
Stanovanje ID 2392‐959‐2
Naslov: Ob Hublju 2, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

111.380 EUR

Stanovanje 59
Stanovanje ID 2392‐959‐9
Naslov: Ob Hublju 2, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

105.500 EUR

Stanovanje 60
Stanovanje ID 2392‐962‐4
Naslov: Ob Hublju 5, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

45.720 EUR

Stanovanje 61
Stanovanje ID 2392‐965‐7
Naslov: Ob Hublju 7, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

103.300 EUR

Stanovanje 62
Stanovanje ID 2392‐660‐2
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

47.200 EUR

Stanovanje 63
Stanovanje ID 2392‐660‐3
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

46.900 EUR
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Stanovanje 64
Stanovanje ID 2392‐660‐5
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

50.590 EUR

Stanovanje 65
Stanovanje ID 2392‐660‐6
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

66.950 EUR

Stanovanje 66
Stanovanje ID 2392‐660‐8
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

50.580 EUR

Stanovanje 67
Stanovanje ID 2392‐660‐10
Naslov: Tovarniška cesta 2, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

95.550 EUR

Stanovanje 68
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐661‐3
Naslov: Tovarniška cesta 3a, 5270 Ajdovščina

88.350 EUR

Stanovanje 69
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐661‐7
Naslov: Tovarniška cesta 3a, 5270 Ajdovščina

123.200 EUR

Stanovanje 70
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐663‐12
Naslov: Tovarniška cesta 3c, 5270 Ajdovščina

103.690 EUR

Stanovanje 71
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐663‐12
Naslov: Tovarniška cesta 3c, 5270 Ajdovščina

142.290 EUR

Stanovanje 72
Stanovanje ID 2392‐669‐2
Naslov: Tovarniška cesta 4, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

66.450 EUR

Stanovanje 73
Stanovanje ID 2392‐669‐3
Naslov: Tovarniška cesta 4, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

66.800 EUR

Stanovanje 74
Stanovanje ID 2392‐669‐6
Naslov: Tovarniška cesta 4, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

48.800 EUR

Stanovanje 75
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐676‐3
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina

48.300 EUR

Stanovanje 76
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐676‐4
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina

64.750 EUR
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Stanovanje 77
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐676‐5
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina

48.550 EUR

Stanovanje 78
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐676‐8
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina

47.800 EUR

Stanovanje 79
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐676‐9
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina

48.550 EUR

Stanovanje 80
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐676‐11
Naslov: Tovarniška cesta 10, 5270 Ajdovščina

48.400 EUR

Stanovanje 81
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐678‐3
Naslov: Tovarniška cesta 12, 5270 Ajdovščina

45.950 EUR

Stanovanje 82
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐678‐7
Naslov: Tovarniška cesta 12, 5270 Ajdovščina

48.700 EUR

Stanovanje 83
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐678‐9
Naslov: Tovarniška cesta 12, 5270 Ajdovščina

114.800 EUR

Stanovanje 84
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐678‐11
Naslov: Tovarniška cesta 12, 5270 Ajdovščina

49.150 EUR

Stanovanje 85
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐1621‐3
Naslov: Vilharjeva ulica 25c, 5270 Ajdovščina

112.250 EUR

Stanovanje 86
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐729‐1
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina

74.900 EUR

Stanovanje 87
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐729‐2
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina

92.340 EUR

Stanovanje 88
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐729‐3
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina

112.250 EUR

Stanovanje 89
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐729‐4
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina

138.950 EUR
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Stanovanje 90
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐729‐5
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina

112.250 EUR

Stanovanje 91
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐729‐7
Naslov: Vilharjeva ulica 25d, 5270 Ajdovščina

111.800 EUR

Stanovanje 92
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐732‐101
Naslov: Vilharjeva ulica 26b, 5270 Ajdovščina

95.830 EUR

Stanovanje 93
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐732‐106
Naslov: Vilharjeva ulica 26b, 5270 Ajdovščina

110.400 EUR

Stanovanje 94
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐732‐201
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina

77.8000 EUR

Stanovanje 95
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐732‐203
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina

140.950 EUR

Stanovanje 96
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐732‐204
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina

114.100 EUR

Stanovanje 97
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐732‐205
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina

140.150 EUR

Stanovanje 98
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐732‐206
Naslov: Vilharjeva ulica 26c, 5270 Ajdovščina

114.900 EUR

Stanovanje 99
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐808‐1
Naslov: Župančičeva ulica 3a, 5270 Ajdovščina

99.900 EUR

Stanovanje 100
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐808‐4
Naslov: Župančičeva ulica 3a, 5270 Ajdovščina

99.700 EUR

Stanovanje 101
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐808‐6
Naslov: Župančičeva ulica 3a, 5270 Ajdovščina

99.730 EUR

Stanovanje 102
Vrednost v EUR:
Stanovanje ID 2392‐808‐14
Naslov: Župančičeva ulica 3b, 5270 Ajdovščina

99.730 EUR
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Stanovanje 103
Stanovanje ID 2392‐307‐5
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

62.900 EUR

Stanovanje 104
Stanovanje ID 2392‐307‐6
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

99.900 EUR

Stanovanje 105
Stanovanje ID 2392‐307‐8
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

83.220 EUR

Stanovanje 106
Stanovanje ID 2392‐307‐9
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

91.150 EUR

Stanovanje 107
Stanovanje ID 2392‐307‐11
Naslov: Idrijska cesta 3, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

87.850 EUR

Stanovanje 108
Vrednost v EUR:
Stanovanje 1 v stavbi Batuje 5, stavba ni etažirana
Naslov: Batuje 5, 5262 Črniče

99.650 EUR

Stanovanje 109
Vrednost v EUR:
Stanovanje 3 v stavbi Batuje 5, stavba ni etažirana
Naslov: Batuje 5, 5262 Črniče

99.650 EUR

Stanovanje 110
Vrednost v EUR:
Stanovanje 1 v stavbi Selo 39, stavba ni etažirana
Naslov: Selo 39, 5262 Črniče

113.370 EUR

Stanovanje 111
Stanovanje ID 2381‐161‐1
Naslov: Lokavec 74, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

63.750 EUR

Stanovanje 112
Stanovanje ID 2381‐161‐2
Naslov: Lokavec 74, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

63.600 EUR

Stanovanje 113
Stanovanje ID 2381‐161‐4
Naslov: Lokavec 74, 5270 Ajdovščina

Vrednost v EUR:

63.600 EUR

Stanovanje 114
Vrednost v EUR:
Stanovanje 1 v stavbi Dobravlje 2, stavba ni etažirana
Naslov: Dobravlje 2, 5263 Dobravlje

118.950 EUR
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DOBROVA - POLHOV GRADEC
936.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova
- Polhov Gradec za leto 2022

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE,
89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 –
ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS,
št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov
Gradec na 18. redni seji dne 30. marca 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov
Gradec za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2022 (Uradni list RS, št. 21/21) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (v sprejetem
proračunu).
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

v eurih
Proračun
leta 2022

I SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
11.471.422
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.851.274
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.629.981
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.820.983
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
640.442
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
168.556
71 NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.221.293
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
390.728
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
18.700
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
82.961
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
300.504
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
428.400
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
1.434.530
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
39.060
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH
SREDSTEV
1.395.470
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)
2.185.618
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.459.710

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED.
PRORAČUNA EU
725.908
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.238.788
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
4.706.931
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
571.618
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
94.273
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
3.896.040
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21.000
409 REZERVE
124.000
41 TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
2.900.121
410 SUBVENCIJE
193.450
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
1.950.214
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
173.920
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
582.537
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
7.514.737
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
7.514.737
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
117.000
431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM
IN FINANČNIM OSEBAM
87.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.000
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–3.767.366
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV-V)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (50)
3.272.811
50 ZADOLŽEVANJE
3.272.811
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.272.811
VIII ODPLAČILA DOLGA (55)
250.000
55 ODPLAČILA DOLGA
250.000
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
250.000
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–744.555
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
3.022.811
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
3.767.366
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
744.555
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
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podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani
Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi;
»Družbe, ki delujejo v okviru JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., se v letu 2022 lahko zadolžijo v skupni višini, ki
odpade na Občino Dobrova - Polhov Gradec, glede na delež
lastništva, do 2.451.600 EUR.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do
2.278.800 EUR je namenjena uravnavanju kratkoročne likvidnosti, in sicer za družbo:
– LPP do višine 356.400 EUR za dobo enega leta, z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– Energetika Ljubljana do višine 1.598.400 EUR za dobo
enega leta, z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– VOKA SNAGA do višine 324.000 EUR za dobo enega
leta, z namenom uravnavanja finančne likvidnosti.
Dolgoročna zadolžitev pri bankah v skupni višini do
172.800 EUR po družbah:
– LPP do višine 64.800 EUR, za dobo odplačila do 10 let,
za financiranje investicij;
– VOKA SNAGA d.o.o. do višine 108.000 EUR, z dobo
odplačila do 7 let, za financiranje investicij.
Sredstva za servisiranje vseh navedenih dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov.
Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.«.
3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani
občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0030/2020-2
Dobrova, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

937.

Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa
odkupa oziroma razlastitve zemljišča
in o javni razgrnitvi sklepa

Na podlagi 3. in 193. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12,
43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na
18. redni seji dne 30. marca 2022 sprejel
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SKLEP
o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi
javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma
razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa
1. člen
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec se seznani s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi
interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča za nepremičnine:
ID znak nepremičnine: 1982, 1066/3
in sprejme Sklep o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi
javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča za nepremičnine:
ID znak nepremičnine: 1982, 1066/3.
Za vodenje postopka javne razgrnitve se pooblašča župan Franc Setnikar.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0005/2022-2
Dobrova, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

938.

Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa
odkupa oziroma razlastitve zemljišča
in o javni razgrnitvi sklepa

Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19)
je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 18. redni
seji dne 30. marca 2022 sprejel

SKLEP
o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi
javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma
razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa
1. člen
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec se seznani s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi
interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča za nepremičnine:
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/11 (približna površina 11 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/14 (približna površina 3 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/16 (približna površina 8 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/2 (približna površina 164 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/4 (približna površina 23 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1408/1 (približna površina 10 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1409/1 (približna površina 151 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1410/1 (približna površina 32 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1410/2 (približna površina 7 m2),
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ID znak nepremičnine: 1994, 1426/1 (približna površina 145 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1411 (približna površina
611 m2)
in sprejme Sklep o javni razgrnitvi predloga Sklepa o ugotovitvi
javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča za nepremičnine:
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/11 (približna površina 11 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/14 (približna površina 3 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/16 (približna površina 8 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/2 (približna površina 164 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1407/4 (približna površina 23 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1408/1 (približna površina 10 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1409/1 (približna površina 151 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1410/1 (približna površina 32 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1410/2 (približna površina 7 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1426/1 (približna površina 145 m2),
ID znak nepremičnine: 1994, 1411 (približna površina
611 m2).
Za vodenje postopka javne razgrnitve se pooblašča župan Franc Setnikar.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0006/2022-2
Dobrova, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

939.
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2. Dom krajanov Črni Vrh, Črni Vrh 37a, Polhov Gradec,
ki je v lasti Krajevne skupnosti Črni Vrh:
– parc. št. 19/4 – kulturna dvorana, k. o. 1985 Črni Vrh.
2. člen
Za javno infrastrukturo na področju kulture se določa tudi
oprema v nepremičninah, navedenih v členu 1, ki je namenjena
opravljanju kulturne dejavnosti.
3. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se kot take zaznamujejo v zemljiški knjigi na predlog pristojnega organa lokalne
skupnosti naslednje nepremičnine, ki so v lasti Dobrova - Polhov
Gradec:
– parc. št. 145/1, *7/1, *1/2; vse k. o. 1986 – Polhov Gradec (kompleks parka Polhograjske graščine s Hišo v parku in
Pristavo) in
– parc. št. 19/4, k. o. 1985 Črni Vrh (Kulturna dvorana v
Domu krajanov Črni Vrh).
4. člen
Nepremičninam:
– parc. št. 1396/4, k. o. 1994 – Dobrova (Zadružni dom
Dobrova),
– parc. št. 180/10 k. o. 1986 – Polhov Gradec (Kulturi dom
Jakoba Trobca),
– parc. št. 8/7, 8/8, 8/13 in 8/14, vse k. o. 1989 – Šentjošt
(Kulturno prosvetni dom Šentjošt),
se odvzame status javne infrastrukture na področju kulture in
se pri njih izvede izbris zaznambe urejanja prostora.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Naš časopis 342,
29. 10. 2007).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022-1
Dobrova, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture v Občini Dobrova - Polhov
Gradec

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18
– ZNOrg in 3/22 – ZDeb) in 16. člena Statuta Občine Dobrova
- Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) je Občinski
svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 18. redni seji dne
30. marca 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
Za javno infrastrukturo na področju kulture se določijo
nepremičnine, ki so namenjene kulturi, in sicer:
1. Polhograjska graščina na naslovu Polhov Gradec 61,
Polhov Gradec, v delu, ki je v lasti Občine Dobrova - Polhov
Gradec:
– parc. št. 145/1 – park,
– parc. št. *7/1 – Hiša v parku,
– parc. št. *1/2 – Pristava; vse k. o. 1986 – Polhov Gradec;

GROSUPLJE
940.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni seji
dne 23. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022
(Uradni list RS, št. 77/21) – v nadaljevanju odlok, se spremeni
drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
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»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2022 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Rebalans 1
Skupina/Podskupina kontov
proračuna
2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 24.244.892
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
20.891.228
70
DAVČNI PRIHODKI
16.748.713
700 Davki na dohodek in dobiček
12.907.573
703 Davki na premoženje
3.506.030
704 Domači davki na blago in storitve
335.110
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.142.515
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.655.530
711 Takse in pristojbine
29.500
712 Denarne kazni
453.110
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
569.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.435.375
72
KAPITALSKI PRIHODKI
232.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
232.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.078.537
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.473.385
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
605.152
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH
DRŽAV
1.043.127
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU
iz strukturnih skladov
1.023.669
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih
institucij in iz drugih držav
19.458
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
31.276.930
40
TEKOČI ODHODKI
6.204.527
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.712.857
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
261.481
402 Izdatki za blago in storitve
4.016.789
403 Plačila domačih obresti
60.000
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
7.847.637
410 Subvencije
253.400
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
5.120.050
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
718.432
413 Drugi tekoči domači transferi
1.755.755
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
16.648.598
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
16.648.598
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
576.168
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
286.728
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
289.440
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)

2677

–7.032.038

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA

720.000

55

ODPLAČILA DOLGA

720.000

550

Odplačila domačega dolga

720.000

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

7.752.038

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–720.000

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

7.032.038

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2020

7.752.038
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2021
Grosuplje, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

941.

Sklep o določitvi cen programov vzgoje
in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu
Kekec Grosuplje

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 20. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in
59/19) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni seji
dne 23. 3. 2022 sprejel
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SKLEP
o določitvi cen programov vzgoje
in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu
Kekec Grosuplje
1. člen
Cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec
Grosuplje znašajo od 1. 4. 2022 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke prvega
starostnega obdobja od 1 do 3 let
– dnevni program za otroke drugega
starostnega obdobja od 3 do 6 let

585,00 EUR
462,00 EUR.

Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca,
ki jo starši najavijo do 8. ure zjutraj prvega dne odsotnosti, zniža
za stroške prehrane, ki znašajo 2,30 EUR na dan, korigiran z
odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
Če starši pravočasno ne javijo otrokove odsotnosti, se zaračuna nadomestilo za nepravočasno odjavo odsotnosti v višini
2,00 € na dan.
2. člen
Starši lahko koristijo dodatno varstvo otrok izven obratovalnega časa v vseh enotah vrtca. Staršem se zaračunava
dodatno varstvo v višini 5,00 EUR za vsako polurno prisotnost
otroka po obratovalnem času. Zaradi organizacije dela, morajo
starši potrebo po dodatnem varstvu pisno napovedati en teden
pred prvo prisotnostjo otroka izven obratovalnega časa.

943.

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. seji dne 23. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2163/10,
k.o. 1789 Ponova vas
1.
Na nepremičnini parcelna št. 2163/10, k.o. 1789 Ponova
vas, se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0198/2021
Grosuplje, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2022
Grosuplje, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

942.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 1195/6,
k.o. 1787 Mali vrh

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. seji dne 23. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1195/6,
k.o. 1787 Mali vrh
1.
Na nepremičnini parcelna št. 1195/6, k.o. 1787 Mali vrh,
se ukine status grajenega javnega dobra.

944.

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelni št. 2218/4
in 2218/5, obe k.o. 1794 Račna

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. seji dne 23. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelni št. 2218/4 in 2218/5,
obe k.o. 1794 Račna
1.
Na nepremičninah parcelni št. 2218/4 in 2218/5, obe
k.o. 1794 Račna, se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0023/2021
Grosuplje, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0145/2021
Grosuplje, dne 23. marca 2022

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 2163/10,
k.o. 1789 Ponova vas

945.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 2200/17,
k.o. 1794 Račna

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in na podlagi 18. čle-
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na Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. seji dne 23. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o poimenovanju Ulice Edvarda Peperka

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2200/17,
k.o. 1794 Račna

1. člen
S tem odlokom se novozgrajena ulica v Krajevni skupnosti Kamnik – center, ki se nahaja na območju naselja Kamnik,
poimenuje Ulica Edvarda Peperka.

1.
Na nepremičnini parcelna št. 2200/17, k.o. 1794 Račna,
se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0104/2021
Grosuplje, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

2. člen
Natančen prikaz poteka ulice je razviden iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5000 in je
sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni geodetski upravi Ljubljana, Geodetska
pisarna Domžale.
3. člen
Določitev in imenovanje ulice evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v evidenci RPE.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/2006-5/1
Kamnik, dne 16. marca 2022

946.

V skladu z 247. členom Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in na podlagi
18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. seji dne 23. 3.
2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2200/22,
k.o. 1794 Račna
1.
Na nepremičnini parcelna št. 2200/22, k.o. 1794 Račna,
se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0003/2021
Grosuplje, dne 23. marca 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

KAMNIK
947.

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 2200/22,
k.o. 1794 Račna

Odlok o poimenovanju Ulice Edvarda Peperka

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/08) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
23. seji dne 16. 3. 2022 sprejel

948.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zbiranju komunalnih odpadkov na območju
Občine Kamnik

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-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, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18
– ZIURKOE in 158/20), 17. in 68. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19), 2. in 5. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 91/07, 52/11, 79/11, 52/12 in 88/20) je Občinski svet Občine
Kamnik na 23. seji dne 16. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju
komunalnih odpadkov na območju
Občine Kamnik
1. člen
V Odloku o zbiranju komunalnih odpadkov na območju
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 83/16) se v 8. členu dodajo
nov deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Sobodajalcem, lastnikom kampov in ostalim pravnim osebam, ki opravljajo sezonsko dejavnost, izvajalec javne službe storitve zaračunava za vse mesece, v katerih se dejavnost opravlja.
V kolikor uporabnik izvajalcu javne službe ne sporoči pravočasno
podatkov o obdobju izvajanja dejavnosti, mu izvajalec javne službe
lahko stroške storitev obračuna naknadno, potem, ko pripravi letni
poračun stroškov storitev. Pri pripravi poračuna izvajalec javne
službe lahko izhaja iz podatkov, ki jih pridobi iz uradnih evidenc
(npr. število nočitev v posameznem mesecu).
Pravnim osebam, katerim je s strani Vlade Republike
Slovenije v celoti prepovedano opravljanje dejavnosti (npr.

Stran

2680 /

Št.

47 / 1. 4. 2022

zaradi razglasitve epidemije), se v obdobju prepovedi izvaja
in obračunava odvoz določenih vrst komunalnih odpadkov v
skladu z dogovorom med pravno osebo in izvajalcem, največ
pa enkrat na mesec. Pravna oseba mora izvajalca javne službe
pisno obvestiti o prepovedi opravljanja svoje dejavnosti.
Dijaki in študenti, ki imajo stalno prebivališče v Občini
Kamnik, začasno pa prebivajo izven območja te občine, so
v tekočem šolskem letu (od septembra oziroma oktobra do
vključno junija) oproščeni plačila stroškov storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ob predložitvi potrdila o
šolanju in potrdila o začasnem prebivališču. Oprostitev plačila
stopi v veljavo naslednji mesec po predložitvi zahtevanih potrdil
izvajalcu javne službe, preostali čas v letu so dijaki in študenti
vključeni v obstoječi sistem zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov.«
2. člen
V 10. členu se v prvem odstavku dodata nova deveta in
deseta alineja, ki se glasita:
»– redno prevzemanje papirja ter kartona in lepenke,
vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke na prevzemnih mestih,
– redno prevzemanje gradbenih odpadkov v zbirnem
centru.«
V 10. členu se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»Posamezno gospodinjstvo lahko v enem koledarskem
letu v zbirnem centru brezplačno odda 2.000 kg gradbenih
odpadkov. V kolikor preseže navedeno količino, mu izvajalec
javne službe za razliko stroške obračuna po veljavnem ceniku,
ki je objavljen na njegovi spletni strani.
Povzročitelji odpadkov, ki ločeno zbirajo biološke odpadke
le v hišnem kompostniku, lahko oddajo zeleni vrtni odpad v
zbirnem centru, izvajalec javne službe pa jim stroške obračuna
po veljavnem ceniku, ki je objavljen na njegovi spletni strani.«
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih
frakcij, ki nastajajo v gospodinjstvu, zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami
ali zabojniki. V zbiralnicah mora zagotoviti vsaj zabojnike za
prevzemanje odpadne embalaže iz stekla. Lahko pa določene
zbiralnice opremi tudi z zabojniki za ločeno zbiranje drugih
vrst komunalnih odpadkov, kot so: papir ter karton in lepenka,
vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke, mešana odpadna embalaža, odpadna oblačila in tekstil,
drobna odpadna električna in elektronska oprema, odpadno
jedilno olje ipd.«
4. člen
V 13. členu se besedilo drugega in tretjega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
»V zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec javne službe zagotavlja prevzem drobne odpadne embalaže iz stekla, v določenih
zbiralnicah pa tudi prevzem naslednjih ločenih frakcij:
– papirja in drobne lepenke, vključno z drobno odpadno
embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobne odpadne embalaže iz plastike, kovin ali sestav
ljenih materialov,
– odpadnih oblačil in tekstila,
– drobne odpadne električne in elektronske opreme,
– odpadnega jedilnega olja.
Zbiralnice ločenih frakcij odpadkov so opremljene s posodami velikosti 1100 l, oziroma s tipskimi zabojniki za odpadna
oblačila in tekstil, drobno odpadno električno in elektronsko
opremo in odpadno jedilno olje. Posode in zabojniki so opremljeni z nalepkami – navodili, kaj vanje sodi in kaj ne. Pokrovi
posod za posamezno frakcijo so različnih barv, in sicer:
– papir in karton – modra barva,
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– plastična in kovinska embalaža – rumena barva,
– steklo – zelena barva.«
V 13. členu se v petem odstavku v četrti alineji za besedo
»posode« doda besedi »in zabojnike«.
5. člen
V 16. členu se v prvem odstavku črta prva alineja.
6. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(papir ter karton in lepenka, vključno s papirno in kartonsko
embalažo ter embalažo iz lepenke)
Izvajalec javne službe prevzema papir ter karton in lepenko, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo
iz lepenke, na prevzemnih mestih, kjer so jo uporabniki dolžni
po vnaprej določenem urniku prepustiti v tipiziranih posodah
z modrim pokrovom prostornine 240 l (stanovanjske hiše) in
1100 l (večstanovanjski objekti).
Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje papirja ter kartona in lepenke, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke na celotnem območju Občine
Kamnik, in sicer:
– na območju stanovanjskih hiš najmanj enkrat na štiri
tedne,
– na območjih z večstanovanjskimi objekti pa najmanj
enkrat na teden.«
7. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na celotnem območju Občine Kamnik najmanj enkrat na štiri tedne.«
V 17. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»Če izvajalec ugotovi, da so med mešanimi komunalnimi odpadki tudi biološki odpadki, papir ter karton in lepenka, vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo
iz lepenke ali mešana odpadna embalaža, uporabnika pisno
opozori, da v bodoče takih odpadkov ne bo prevzel, ampak
bo občinskemu nadzornemu organu posredoval predlog za
kaznovanje uporabnika v skladu s kazenskimi določbami tega
odloka.«
8. člen
V 18. členu se v drugem odstavku v prvi alineji število
»10« nadomesti s številom »5«.
9. člen
V 28. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke, odpadno embalažo, papir ter karton in lepenko,
vključno s papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz
lepenke in biološke odpadke,«.
10. člen
V 31. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– do uporabe posode za mešane komunalne odpadke,
odpadno embalažo, papir ter karton in lepenko, vključno s
papirno in kartonsko embalažo ter embalažo iz lepenke in
biološke odpadke,«.
11. člen
V 43. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ne ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe (15., 16.,
16.a in 17. člen),«.
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12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-82/2016-3/8
Kamnik, dne 16. marca 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

949.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12
Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del
(spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta št. 3)

Na podlagi določil prvega odstavka 123. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 –
ZUreP-3), 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15, 20/17 in 61/19) ter Sklepa o pripravi sprememb in
dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in
B7 Kovinarska – zahodni del, za območje funkcionalnih enot
z oznakami Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b, Fe MS 1/3 in Fe I1/3
(Uradni list RS, št. 39/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
23. seji dne 16. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik
in B7 Kovinarska – zahodni del (spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta št. 3)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (Uradni list RS, št. 5/05, 25/19 in 82/19). V 1. členu
odloka se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega (lokacijskega) načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta št. 3) (v nadaljevanju: SD ZN št. 3)
je izdelala družba RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, pod številko projekta 09/2019.«.
2. člen
SD ZN vsebujejo odlok in priloge z vsebino:
(A) Odlok o SD ZN št. 3
(B) Grafične priloge:
– Izsek iz grafičnega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
– Geodetski načrt
– Zazidalna situacija M 1:1000
– Funkcionalna raba objektov M 1:1000
– Oblikovalske rešitve: pogledi in prerezi M1:1000
– Idejne rešitve prometnega omrežja M 1:1000
– Idejne rešitve energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez M 1:1000
– Zasnova ureditve zelenih površin M 1:1000
– Načrt gradbenih parcel in etape izvajanja M 1:1000
– Tehnični elementi za zakoličenje objektov in gradbenih
parcel M 1:1000
– Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito
M 1:1000
(C) Priloge:
– Sklep o pripravi SD ZN št. 3
– Strokovne podlage
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– Izvleček iz planskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev SD ZN št. 3
– Smernice za načrtovanje
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Povzetek za javnost
II. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, STAVB,
OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR
3. člen
V 5. členu odloka se spremeni poglavje »1. Funkcionalna
celota FC MS 1 prepleta storitvenih, stanovanjskih in trgovskih
dejavnosti ter stavb na severu območja« z vsemi podpoglavji,
tako da se glasi:
»1. Funkcionalna celota FC MS1 prepleta storitvenih,
stanovanjskih in trgovskih dejavnosti ter stavb na severu
območja
Funkcionalna celota FC MS1 se nahaja južno od Kovinarske ceste, v delu med zemljišči tovarne Titan, Ljubljansko cesto
in zeleno parkovno cezuro na jugu. Določa se delitev na dve
funkcionalni enoti, in sicer:
(1) funkcionalno enoto Fe MS1/1 trgovske stavbe s parkirnimi in manipulativnimi površinami;
(2) funkcionalno enoto Fe MS 1/2 trgovsko-stanovanjske
stavbe z garažno kletjo in parkirnimi ter manipulativnimi površinami ob Ljubljanski cesti.
1.1. Trgovska stavba s parkirnimi in manipulativnimi površinami (Fe MS1/1a)
Ob Kovinarski cesti se v središčnem prostoru med Titanom in Ljubljansko cesto določa umestitev trgovske stavbe.
Stavba je locirana tako, da s svojo maso, lego in oblikovanjem blaži poglede na industrijski kompleks Titana. Stavba je
osnovnih tlorisnih dimenzij 90,50 m (80,00 m in nadstrešnica)
× 48,00 m ter vertikalnih gabaritov P + 1. Pred stavbo je s
severne in zahodne strani določeno centralno parkirišče za
obiskovalce in zaposlene z okvirno 227 parkirnimi mesti. V
podenoti Fe MS 1/1a se tako določa Fz 0,40 in Fi 0,65. Z južne
strani so določene manipulativne površine, ki jih od ostalega
dela območja na jugu loči intenzivna drevesna bariera. Dovozi
do parkirišča in manipulativnih površin so določeni s severa
preko krožnega križišča, z jugovzhoda, Podlimbarskega ceste
in s Kovinarske ceste.
1.2. Trgovsko-stanovanjske stavba s parkirnimi in manipulativnimi površinami ob Ljubljanski cesti (Fe MS 1/2a, Fe MS 1/2b
in Fe MS 1/2c)
Oblikovanje javnega dela mestnega jedra je načrtovano
na celotni potezi ob Ljubljanski cesti od severnega priključka
Kovinarske ceste do območja, ki se na jugu zaključuje s kompleksom stavb ob južnem priključku Kovinarske ceste. Od tod
stavbne mase prehajajo v nižje vertikalne gabarite, ki se iztekajo v individualni stanovanjski gradnji osrednjega območja urejanja. Na obeh straneh priključka Kovinarske ceste na Ljubljansko cesto se določa trgovsko in stanovanjsko dejavnost. Na navedenih izhodiščih se določa lokacija trgovsko-stanovanjskega
objekta osnovnih tlorisnih dimenzij pritličja 74,00 m × 36,50 m
z možnostjo širitve oziroma postavitve samostojnega objekta
na skupni garažni kleti v okviru gradbenih meja kot jih za to
določa grafični del, kletne etaže opredeljene z gradbeno mejo
kot jo določa grafični del ter dvema stanovanjskima lamelama
nad pritličjem, tlorisnih dimenzij vsake 24,00 m × 32,50 m z možnostjo združevanja v okviru tlorisnih dimenzij pritličja in višinskega gabarita K + P + 3 (ki velja tudi za predviden samostojni
objekt severneje), prilagojenega prometnemu priključevanju z
Ljubljanske, Kovinarske in Podlimbarskega ceste. Ob severni
in deloma severozahodni strani objekta se, kot to prikazuje
grafični del, določa postavitev nadstrešnice s prostorom za
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nakupovalne vozičke na vzhodni strani, ob skrajnem južnem
vogalu objekta pa je določen aneks. V podenoti Fe MS 1/2a se
tako določa Fz 0,45 in Fi 1,46.
Na platoju ob objektu so umeščene parkirne površine centralnega parkirišča, v južnem delu tudi manipulativne površine
ter površine parkirišč za zaposlene, v kletni etaži pa parkirišča
za stanovalce. Za izravnavo višinske razlike novo oblikovanega
platoja do obstoječega terena ob vzhodnem robu se določa
intenzivno ozelenjen oporni zid s stopniščem kot povezavo z
območjem na vzhodu. Na jugu se območje navezuje na intenzivno zeleno potezo s parkovnimi in rekreacijskimi programi
ter igrišči v zelenju.
1.3. Prometne površine za dovoze in tranzit preko funkcionalne celote (Fe MS1/1b, Fe MS1/1c in Fe MS 1/1d)
Prometna ureditev Kovinarske ceste (podrobneje obdelana v okviru funkcionalne celote FC I1) narekuje reorganizacijo
priključkov, ki slede že obstoječi širši prometni mreži (Steletova
cesta) oziroma že določenim priključkom na Kovinarsko cesto.
Določa se več priključkov. Glavna prometnica napajanja širšega, osrednjega poselitvenega območja (FC S1) je Podlimbarskega cesta, ki poteka iz križišča s Steletovo cesto skozi
zeleno cezuro ob Titanu, prečka drevesni, parkovni preduh
in nadaljuje ob robu proizvodnega območja Titana. Prometnica v celotni dolžini poteka deloma skozi funkcionalno celoto
FC MS1 širine 6,0 m z urejenim hodnikom za pešce in kolesarje
v skoraj celotnem poteku; v enaki, 6,0 m širini pa nadaljuje
tudi do krožnega obračališča, z možno navezavo na plansko
načrtovan širši koncept prometnih povezav znotraj celotnega
območja. Za potrebe dejavnosti v funkcionalni enoti Fe MS 1/2a
in Fe MS 1/1a se določa cestni priključek na Kovinarsko cesto
preko skupnega dovoza v Fe MS 1/1b z ureditvijo postaje Kam
Koles v Fe MS 1/1c in krožnega križišča, priključek na Ljubljansko cesto in priključki na Podlimbarskega ceste za potrebe
funkcioniranja območij Fe MS 1/1a in Fe MS 1/2a.
1.4. Oblikovanje stavb v funkcionalni celoti FC MS1
V funkcionalni celoti se določa postavitev dvoje stavb.
Oblikovanje stavbe v Fe MS1/1a ob Podlimbarskega cesti se
podreja značaju objekta z izborom materialov, barv in višinskih
gabaritov, ki so v sozvočju z okoljem, v katerega je objekt
umeščen. Oblikovanje stavbe v Fe MS 1/2a, ki se nahaja
ob Ljubljanski cesti, sledi oblikovalsko kvalitetnejšim vzorcem
oblikovanja trgovsko-stanovanjskih objektov z ravno streho.«.
4. člen
Spremeni in dopolni se besedilo poglavja »3. Funkcionalna celota FC S1 pretežno individualnih stanovanjskih stavb«
5. člena odloka tako, da se pri uvodnem opisu grupiranja sklopov funkcionalnih enot v točki »(2) funkcionalne enote novo
določenih stanovanjskih objektov« oznaka funkcionalnih enot
»Fe S1/1 del« in »Fe S1/25« črta in nadomesti s »Fe S1/1a«
in »Fe S1/25a«.
Spremeni se besedilo zadnjega stavka uvodnega opisa
podtočke 3.1. tako, da se po novem glasi: »Določa se pogoje
in merila za izvedbo posegov v prostor, ki so kot dovoljeni
navedeni v 2.3.1. petega člena tega odloka in veljajo tudi za
ta sklop, pri čemer pa se za stavbe v funkcionalnih enotah
Fe S1/12a in Fe S1/12b ter od Fe S 1/25a do Fe S1/29 dodatno
določa možnost kletnih in pritličnih aneksov oziroma povezav
ter etažnost, kot to določa grafični del.«.
Spremeni se besedilo naslova podpoglavja »3.2. Novodoločene stanovanjske stavbe (Fe S1/1del in Fe S1/2 del ter od
Fe S1/25 do Fe S1/29)« 5. člena odloka tako, da se besedilo
»Fe S1/1 del« in »Fe S1/25« črta in nadomesti z besedilom
»Fe S1/1a« in »Fe S1/25a«.
Spremeni se zadnji stavek podpoglavja 3.2. petega člena
odloka, in sicer tako, da se besedilo v oklepaju, ki se glasi: »(na
delu Fe S1/1)« črta in nadomesti z besedilom »(na Fe S1/1a
tudi z nadstrešnico tlorisnih dimenzij 8,0 m × 6,0 m«, prav tako
se črta besedilo na koncu stavka, ki se glasi: »(K) + P + 1 oziroma (K) + P + M« in se nadomesti z besedilom »kot to določa
grafični del«.
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5. člen
Spremeni se uvodno besedilo 4. poglavja 5. člena odloka, in sicer tako, da se v prvem stavku besedna zveza
»storitveno-trgovsko« črta in nadomesti z besedno zvezo
»stanovanjsko-trgovsko« ter v prvi alineji uvodnega besedila
»funkcionalni enoti Fe ZP 1/1 in Fe ZP 1/3« črta in nadomesti z besedilom »funkcionalne enote od Fe ZP 1/1a do
Fe ZP 1/1g in Fe ZP 1/2c« ter tretji alineji uvodnega besedila
funkcionalne enote v oklepaju »(Fe ZP 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 in
1/8)« črta in nadomesti z besedilom »(Fe ZP 1/1h, Fe ZP 1/2a,
Fe ZP 1/2b, Fe ZP 1/6, Fe ZP 1/7 in Fe ZP 1/8)«.
Spremeni se naslov in besedilo podpoglavja »4.1. Glavna
zelena cezura v smeri vzhod–zahod (Fe ZP 1/1 in Fe ZP 1/3)«,
tako da se glasi:
»4.1. Glavna zelena parkovno rekreacijska cezura v smeri
vzhod–zahod (Fe ZP 1/1a, Fe ZP 1/1b, Fe ZP 1/1c, Fe ZP 1/1d,
Fe ZP 1/1e, Fe ZP 1/1f, Fe ZP 1/1g in Fe ZP 1/2c)
Zelena parkovno rekreacijska cezura je namenjena tako
programskemu kot vizualnemu ločevanju obstoječe stanovanjske gradnje na jugu od načrtovanih dejavnosti na severu kot
tudi funkcijsko združevalnim parkovnim in rekreacijskim ureditvam širšega območja. Sestavljena je iz dvoje sklopov, in sicer
prvega, osrednjega, ki je namenjen parkovnim in rekreacijskim
ureditvam, obkroženim z visokoraslo drevesno vegetacijo in
se nahaja v zahodnem in jugozahodnem delu, in drugega,
ki predstavlja območje z intenzivno drevesno vegetacijo v
jugovzhodnem delu zelene cezure. Vmes potekata le dostopni prometnici do obstoječega območja pretežno individualnih
stanovanjskih stavb na jugu ter objekta v funkcionalni enoti
Fe MS 1/2a, ki sta obojestransko opremljeni z drevesno vegetacijo (v sklopu funkcionalne enote Fe ZP 1/2c se dopušča ureditev pasjega parka z intenzivno drevesno vegetacijo). V sklopu
osrednjega, parkovno rekreacijskega območja se določa umestitev (1) večjega kompleksa parkovnih ureditev s pešpotmi in
počivališči, objektom garderob in sanitarij (Fe ZP 1/1e), izvedba
igrišča (Fe ZP 1/1a) s spremljajočimi terasastimi ureditvami
(Fe ZP 1/1f) in površinami z igrali (Fe ZP 1/1g) ter parkovnimi
ureditvami postopnega, terasastega prehoda do peščevih površin ob Ljubljanski cesti (Fe ZP 1/1b), preko katerih se v blagem naklonu spušča tudi povezovalna pešpot. Vse parkovno
rekreacijske ureditve, zelenice, pešpoti in igrišče se v sklopu
parkovnih ureditev redno vzdržujejo.«.
Spremeni se naslov in besedilo podpoglavja »4.3. Prometne površine (od Fe ZP 1/4 do Fe ZP 1/8)«, tako da se glasi:
»4.3. Prometne površine (Fe ZP 1/1h, Fe ZP 1/2a in
Fe ZP 1/2b)
Preko funkcionalne celote poteka del Podlimbarske ceste
(Fe ZP 1/2a in Fe ZP 1/2b), ki napaja območje pretežno individualnih stavb na jugu (FC S1) z odcepom v objekt v Fe MS 1/2a
(Fe ZP 1/1h). Prometnica je intenzivno obojestransko ozelenjena z na severu visokoraslo linijsko drevesno vegetacijo in
na jugu s parkovno drevesno vegetacijo in grmovnicami. Vse
zelene ureditve se redno vzdržujejo.«.
6. člen
Spremeni se uvodno besedilo 5. poglavja 5. člena odloka,
tako da se glasi:
»Skladno planskim izhodiščem ta odlok ureja tudi del
Kovinarske ceste na odseku med križiščem z Ljubljansko cesto
(križišče vključeno v LN B21 Ljubljanska) in križiščem s Steletovo ulico. Na slednje se navezuje tudi Podlimbarskega cesta.
Določa se šest funkcionalnih enot, in sicer:
(1) funkcionalno enoto Fe I1/1, ki obsega krožno križišče
s priključki Podlimbarskega ceste, Steletove ulice na Kovinarsko cesto ter uvoz na parkirne površine funkcionalne enote
Fe MS1/1a;
(2) funkcionalno enoto Fe I1/2, ki obsega vozišče Kovinarske ceste od zahodne navezave na Ljubljansko cesto, do
funkcionalne enote krožnega križišča na vzhodu;
(3) funkcionalne enote Fe I1/3a, Fe I1/3b in Fe I1/3c,
ki obsega zelenico, hodnik za pešce, kolesarsko stezo, av-
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tobusno postajališče in cestni priključek funkcionalnih enot
Fe MS 1/1a in Fe MS 1/2a in
(4) funkcionalno enoto Fe I1/4, ki obsega zelenico, hodnik
za pešce, kolesarsko stezo in servisni priključek za Mercator
center.«.
7. člen
Spremeni se besedilo podpoglavja »5.2. Kovinarska cesta – vozišče (Fe I 1/2)« 5. poglavja 5. člena odloka, tako da
se glasi:
»Za cestni priključek območja funkcionalnih enot
Fe MS 1/1a in Fe MS 1/2a na Kovinarsko cesto (enako velja
za priključek na Ljubljansko cesto) je treba izdelati projektno
dokumentacijo, ki upošteva osnovne konceptualne usmeritve
prometa na tem območju, realizacijo obeh priključkov pa, v
primeru izkazane potrebe glede na ugotovitve strokovnih študij
v fazi priprave in sprejemanja OPPN B7 Kovinarska – Vzhodni
del, ustrezno prilagoditi.«.
8. člen
Spremeni se besedilo podpoglavja »5.3. Južni obcestni
program z avtobusnim postajališčem in variantnim uvozom na
parkirne prostore (Fe I1/3)« 5. poglavja 5. člena odloka, tako
da se glasi:
»5.3. Južni obcestni program z avtobusnim postajališčem
in uvozom na parkirne prostore (Fe I 1/3a, Fe I 1/3b in Fe I 1/3c)
Med funkcionalnimi površinami trgovske stavbe v funkcionalni celoti FC MS1 in voziščem se določa pas zelenice,
kolesarske steze in hodnika za pešce. Na zelenici se določa
zasaditev srednje visoke drevesne vegetacije.
Med obema križiščema se določa umestitev avtobusnega
postajališča z nadstreškom in spremljajočo urbano opremo
ter cestni priključek Fe MS 1/1a in Fe MS 1/2a na Fe I 1/2
z oznako Fe I 1/3b.«.
III. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA
IN ENERGETSKEGA OMREŽJA TER OMREŽJA ZVEZ
9. člen
Spremeni se besedilo poglavja »4. Kanalizacijsko omrežje« 6. člena odloka, tako da se glasi:
»Kanalizacijsko omrežje se izvaja ločeno za meteorno in
komunalno kanalizacijo.
Komunalne vode novih stavb bodo speljane preko zbirnih
kanalov, ki morajo biti izvedeni vodotesno, na obstoječi kolektor
s končno dispozicijo v Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale–Kamnik d.o.o. V nadaljnjem postopku priprave
projektne dokumentacije se z izračunom določi dimenzije zbirnih kanalov. Vse odpadne vode je potrebno pred priključitvijo
na javno kanalizacijo očistiti do take stopnje, da mejne vrednosti parametrov odpadnih voda ustrezajo določilom uredbe
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaženja.
Eventualna tehnološka voda se po predčiščenju odvaja
skupaj s komunalno kanalizacijo. Hranjenje za vodo nevarnih
snovi ni predvideno, v nasprotnem primeru se v postopku
priprave projektne dokumentacije obvezno določijo potrebni
ukrepi.
Meteorno vodo s parkirišč se mora pred izpustom v meteorno kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj
in maščob, vodo s streh objektov pa preko peskolovov voditi v
meteorno kanalizacijo.
Vse novo načrtovane stavbe morajo biti od primarnega
kanalizacijskega omrežja oddaljene minimalno 5,00 m.
Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim
zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. V nadaljnjem postopku priprave projektne dokumentacije se določi
potrebne ukrepe za zadrževanje voda pred izlivom ter ukrepe
o zvezi s požarno odpadno vodo. Pri izvedbi komunalnih ure-
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ditev je potrebno upoštevati zasnove upravljavcev posameznih
infrastruktur. Infrastrukturni vodi praviloma potekajo v cestnem
svetu in morajo biti med seboj usklajeni, oziroma morajo upoštevati predpisane vertikalne in horizontalne medsebojne odmike. Vsi infrastrukturni vodi v cestnem telesu morajo biti v
zaščitnih ceveh.«.
10. člen
Spremeni se besedilo poglavja »5. Elektro omrežje in
javna razsvetljava« 6. člena odloka, tako da se za tretjim odstavkom poglavja doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Priključevanje objektov v funkcionalnih enotah FeMS1/1
in FeMS1/2 se izvede iz transformatorske postaje Titan na
zemljišču parc. št. 715/7 k.o. 1911 Kamnik.«.
11. člen
Spremeni se besedilo poglavja »8. Oskrba s plinom«
6. člena odloka, tako da se glasi:
»V skladu s planskimi usmeritvami občine ter v skladu z
načrtom plinifikacije mesta Kamnik se območje oskrbuje s plinom iz mestnega plinovodnega omrežja. Način priključevanja
objektov na zgrajeno plinovodno omrežje bo pri pripravi projektne dokumentacije določil operater distribucijskega sistema
zemeljskega plina. Pri tem je potrebno upoštevati, da je za
priključevanje načrtovanih objektov že zgrajeno distribucijsko
plinovodno omrežje, katero je dovolj zmogljivo za priključitev
predvidenih ureditev. Za objekt na zahodu se predvidi navezavo na, v ta namen zgrajeni odsek, CPE125 z delovnim tlakom
100 mbar, ob Ljubljanski cesti. Za vzhodni objekt se priključitev
predvidi na odsek CT1‑PE225, delovnega tlaka 100 mbar.
Predvidi se tudi sklenitev plinovodne zanke v južnem delu
območja. Pri pripravi DGD je upoštevati varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki v širini 5 m poteka na
vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na gospodarsko javno
infrastrukturo morajo biti načrtovani pod koti od 30º do 90º. V
2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globljimi od 0,5 m. Načrtovane
trase morajo omogočiti morebitno ločeno gradnjo plinovodnega
omrežja po zaključeni gradnji komunalne infrastrukture, zato
morajo biti predvideni zadostni odmiki pri vzporednem poteku
različnih komunalnih in energetskih vodov. Načrtovane trase
plinovodov naj bodo speljane predvsem v koridorjih komunalnih
in energetskih vodov, skladno z vnaprej dogovorjenim komunalnim redom. Trasa plinovoda naj poteka ob robu cestnega telesa
oziroma pločnikih, na strani vodovoda.
Preko območja potekajo obstoječi prenosni plinovodi oziroma njihovi varovalni pasovi, in sicer KM-10000 (RP Kamnik
– MRP Svilanit), KM-10500 (od K10000 v 2+881 do razcepa
Titan/Svit), KM-10510 (od K10500 do MRP Svit) in KM-10520
(od K10500 do MRP Titan), ki so v upravljanju družbe Plinovodi
d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.
Pri nadaljnjem načrtovanju in projektiranju je potrebno upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65 m) oziroma varnostnem pasu, projektne pogoje iz mnenja Plinovodi d.o.o. (št. S21-461/P-MP/RKP)
in pridobiti mnenje operaterja prenosnega sistema k projektnim
rešitvam.«.
IV. VARSTVO OKOLJA IN MERILA TER POGOJI
ZA BIVANJE IN DELO
12. člen
Spremeni se besedilo 8. člena odloka, tako da se glasi:
»Vodnogospodarske ureditve so vezane na zaščitne ukrepe pred nevarnostjo podtalnice in, v primeru izgradnje kletnih
etaž, na ukrepe, ki zagotavljajo popolno eliminacijo negativnih
vplivov podtalnice na stavbe in stavb na podtalnico, tudi v
primeru eventualnega hranjenja za vodo nevarnih snovi. V
fazi pridobitve gradbenega dovoljenja je potrebno za stavbe,
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ki bodo imele kletno etažo, ugotoviti najvišji nivo podtalnice.
Podkletitev stavb je dovoljena do en meter nad ugotovljenim
najvišjim nivojem podtalnice.
Območje je delno poplavno ogroženo, in sicer delno leži
v razredu preostale poplavne nevarnosti – Pp. Zato je treba
glede posegov v prostor in dejavnosti na območju poplav in z
njimi povezane erozije upoštevati Zakon o vodah in Uredbo 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. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje
obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem
novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa
končati pred začetkom posega v prostor. Pred poseganjem v
prostor morajo biti predvideni celoviti protipoplavni omilitveni
ukrepi izvedeni v celoti. Iz tega vidika je pred posegi v prostor
treba upoštevati:
– Hidravlični model iz študije Hidrološko-hidravlična
presoja območja Kamniške Bistrice za potrebe OPN Kamnik
(P153/12, maj 2012).
– Hidrološko-hidravlično presojo vpliva izvedbe ukrepov
za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Titan-Svit
v Občini Kamnik – izvedba protipoplavnih ukrepov – izvedba
nadvišanja zidu desne brežine za odsek vodotoka Kamniška
Bistrica na območju Titan-Svit (dolžina okoli 2350 m), številka
projekta P276/15, ki jo je izdelal Inštitut za vodarstvo, d.o.o., v
Ljubljani novembra 2015 (novelacija december 2018).
V študiji prikazane poplavne razmere na vplivnem območju Titan-Svit veljajo v primeru, da so ob nastopu visokih voda
zapornice na vtoku v mlinščico popolnoma zaprte. Potrebni
omilitveni ukrep je tako izdelava načrta upravljanja in vzdrževanja zapornic na vtoku v mlinščico in določitev upravljavca zaporničnega objekta. Za vsak poseg na varstvenih in ogroženih
območjih ter poseg zaradi odvajanja odpadnih voda je potrebno
pridobiti vodno soglasje – mnenje.
Območje se ne nahaja na vodnem ali priobalnem zemljišču.
Območje se ne nahaja na plazljivem in erozijsko ogroženem območju.«.
V. ODSTOPANJA
13. člen
Spremeni se besedilo 14. člena odloka, tako da se glasi:
»Odstopanja od s tem odlokom in grafičnim delom izvedbenega prostorskega akta predpisanih gabaritov, so za stavbe
dovoljena do 100 cm v vertikalni in 200 cm v horizontalni smeri, oziroma za gospodarsko infrastrukturo lahko tudi več. Ta
odstopanja so pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja po predpisih o graditvi objektov dopustna, če se z
novimi rešitvami v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani
videz območja, ne poslabšajo bivalni in delovni pogoji ter vplivi
na okolje na območju prostorskega akta oziroma na sosednjih
območjih ter da niso v nasprotju z javno koristjo. Za območja,
kjer so v grafičnem delu opredeljene gradbene meje velja, da
je gradnja dopustna v okvirih gradbene meje z upoštevanjem
faktorja zazidanosti na gradbeni parceli. Za gradbene meje velja, da odstopanja niso dopustna. Za infrastrukturne objekte so
dopustna odstopanja od določil odloka, v kolikor so spremembe
potrebne zaradi boljših tehničnih rešitev ali drugih rešitev pod
pogojem, da se v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
z odstopanji strinjajo nosilci urejanja prostora.
Spremembe namembnosti zemljišč, stavb, objektov in naprav, izven s tem odlokom dovoljenih, načeloma niso dovoljene,
razen v smislu bistvenih izboljšav pogojev za bivanje in delo.«.
14. člen
Skladno s spremembami in dopolnitvami besedila odloka
se spremenijo grafične priloge in prilagodijo oznake funkcionalnih enot.

Uradni list Republike Slovenije
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
SD ZN št. 3 je na vpogled javnosti na sedežu Občine
Kamnik, Upravne enote Kamnik in na spletnih straneh Občine
Kamnik.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3505-318/2018-5/1
Kamnik, dne 16. marca 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

950.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene
izvajanja storitve gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
za leto 2022 za Občino Kamnik in potrditvi cen
storitev gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini
Kamnik

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in
49/20 – ZIUZEOP), 36. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 83/16)
in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15,
20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 23. seji dne
16. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene
izvajanja storitve gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
za leto 2022 za Občino Kamnik in potrditvi cen
storitev gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov
v Občini Kamnik
1. člen
Občinski svet Občine Kamnik potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022 za Občino
Kamnik in cene storitev gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kamnik, in sicer:
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Zbiranje komunalnih odpadkov:
cena javne infrastrukture
cena storitve
Zbiranje bioloških odpadkov:
cena javne infrastrukture
cena storitve

0,1955
0,0027
0,1928
0,0724
0
0,0724

eura/kg
eura/kg
eura/kg
eura/kg
eurov/kg
eura/kg

Vse navedene cene so brez DDV, ki se uporabnikom
zaračuna po predpisani stopnji.
2. člen
Izvajalec mesečno obračunava storitve javne službe uporabnikom v skladu s cenami iz prejšnjega člena. Osnova za
obračun stroškov je prostornina odpadkov, ki se določi glede
na vrsto in velikost posod ter število praznjenj. Izjeme so enočlanska in dvočlanska gospodinjstva, ki imajo nameščeno 80 l
posodo; pri obračunu se upošteva faktor pogostosti odvoza 0,5.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-16/2021-3/8
Kamnik, dne 16. marca 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

951.

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi za prostorsko enoto KE-24/216
Tunjiška Mlaka na zemljiščih parc.
št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900 – Tunjice
(identifikacijska št. PA: 2596)

Št.

1. člen
S tem sklepom se potrdi Lokacijska preveritev KE-24/216
Tunjiška Mlaka, v Občini Kamnik, ID 2596, ki se nanaša na
dele zemljišč parc. št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900 – Tunjice
v Občini Kamnik.
2. člen
(1) Na zemljiščih parc. št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900
– Tunjice se v skladu s 127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora omogoči sprememba poteka meje obstoječega
stavbnega zemljišča. Za namen izvajanja gradnje (stanovanjske stavbe) se prilagodi in določi natančna oblika ter velikost
stavbnega zemljišča na posamični poselitvi »Ak«.
(2) Enota urejanja prostora se na zemljišču parc. št. 330/1
k.o. 1900 Tunjice spremeni iz stavbnega v kmetijska zemljišča
v površini 184,91 m². Zemljišče parc. št. 330/2 k.o. 1900 Tunjice, se spremeni iz kmetijskega v stavbno zemljišče za površino
334,91 m². Končno povečanje površine stavbnega zemljišča
znaša 150,00 m².
(3) Gradnja stanovanjske hiše na stavbnem zemljišču,
ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po
določilih prostorsko izvedbenih pogojev iz Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15,
70/17 in 163/21).
3. člen
(1) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi
tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga je
izdelalo podjetje Studio biro, arhitekturno načrtovanje d.o.o.,
Igriška ulica 3, 1000 Ljubljana, odgovorni prostorski načrtovalec
dr. Matej Blenkuš, št. projekta 391/2021 (avgust 2021, dopolnjen november 2021).
(2) Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z
lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve, ki je priloga sklepa.
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(3) Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha
veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba. Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki
jo Občina Kamnik vodi v skladu z določbami zakona, ki določa
urejanje prostora. Elaborat lokacijske preveritve je z grafičnimi
prilogami na vpogled na sedežu Občine Kamnik.
4. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 2596.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-3/2021-5/1
Kamnik, dne 16. marca 2022
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21
– ZUreP-3) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na
23. seji dne 16. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
za prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka
na zemljiščih parc. št. 330/1 in 330/2, obe
k.o. 1900 – Tunjice (identifikacijska št. PA: 2596)
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KOČEVJE
952.

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih
programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 24. redni seji
dne 29. 3. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju humanitarnih programov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva
1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravilnik določa postopek, upravičence, pogoje,
kriterije in merila za vrednotenje humanitarnih programov na
področju socialnega in zdravstvenega varstva (v nadaljnjem
besedilu: humanitarni programi), ki jih sofinancira Občina Kočevje.
(2) Sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov
se zagotovijo v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
2. člen
(predmet pravilnika)
(1) Predmet tega pravilnika je razdelitev sredstev, ki jih
Občina Kočevje zagotavlja v občinskem proračunu za tekoče
proračunsko leto, namenjenih za humanitarne programe.
(2) Po tem pravilniku se sofinancirajo humanitarni programi, ki se izvajajo v neposredno korist posameznikov s stalnim
prebivališčem v Občini Kočevje in so namenjeni zlasti:
– reševanju ogroženih ljudi in življenj,
– lajšanju socialnih, psihosocialnih stisk in težav,
– izboljšanju socialnega položaja,
– krepitvi zdravja,
– preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,
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– preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb
s kronično boleznijo,
– ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo.
(3) Humanitarni programi, ki se financirajo ali sofinancirajo
iz katerekoli druge proračunske postavke občinskega proračuna, niso predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. Prav
tako niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku humanitarni
programi, ki se v celoti financirajo iz državnega proračuna oziroma iz drugih javnih sredstev.
3. člen
(upravičenci)
(1) Sofinancirajo se humanitarni programi iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki jih za posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje izvajajo:
– invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije,
– druga društva, zavodi in ostale neprofitne organizacije,
ki imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno dejavnost izvajanja
humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
(2) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež ali sedež podružnice/enote v Občini Kočevje, kar izkazujejo z ustanovitvenim aktom,
– imajo sedež izven območja iz prve alineje tega člena in
imajo na dan oddaje vloge najmanj 10 članov s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje,
– so za opravljanje humanitarne dejavnosti registrirani
vsaj 1 leto,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvajanje programa prijavljenega
na razpis, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
– imajo na dan oddaje vloge na javni razpis poravnane
vse obveznosti do Občine Kočevje,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in
drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanega programa.
4. člen
(namenska raba sredstev)
Sredstva po javnem razpisu se namenijo za sofinanciranje materialnih in programskih stroškov izvajalcev humanitarnih
programov, razen za:
– formalna izobraževanja,
– investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programov,
– nakup in vzdrževanje nepremičnin ter pohištvene opreme,
– stroške pogostitve, ki vključujejo alkoholne pijače,
– stroške zaposlitve.
5. člen
(javni razpis)
(1) Sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov se
dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se ga objavi na spletni
strani občine.
(2) Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od
enega meseca. Razpisni rok se določi z vsakokratnim javnim
razpisom.
(3) Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– podatke o naročniku,
– pravno podlago,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu,
– kriterije oziroma merila, po katerih se bo posamezen
humanitarni program ocenjeval oziroma vrednotil,
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– navedbo, da gre za javni razpis za izbiro humanitarnih
programov, pri katerem bodo v okviru razpoložljivih sredstev
sofinancirani vsi upravičeni prijavljeni programi, in sicer sorazmerno glede na število prejetih točk in vrednost točke,
– vrednost razpoložljivih sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
(4) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih
morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
6. člen
(postopek javnega razpisa)
Postopek javnega razpisa in dodelitev finančnih sredstev
poteka po naslednjem zaporedju:
– sprejem sklepa o začetku postopka,
– priprava razpisne dokumentacije in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov humanitarnih programov (v nadaljevanju besedila: javni razpis),
– imenovanje komisije za strokovno presojo in ocenjevanje
humanitarnih programov ter pripravo predloga sofinanciranja,
– objava javnega razpisa,
– odpiranje prejetih vlog,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov in priprava
predloga upravičencev do finančnih sredstev,
– izdaja ustreznega pravnega akta,
– sklepanje pogodb.
7. člen
(sklep o začetku postopka)
(1) Sklep o začetku postopka za izbiro humanitarnih programov, s katerim se določi datum objave in besedilo razpisa
ter okvirna višina proračunskih sredstev, izda župan.
(2) Župan lahko do izdaje pravnega akta iz sedme alineje
6. člena tega pravilnika s sklepom ustavi postopek javnega
razpisa. Sklep mora biti objavljen na način, kot je bil objavljen
javni razpis. O ustavitvi mora župan posebej obvestiti tudi vse,
ki so se na javni razpis prijavili. Na zahtevo prijavitelja se mu
vloga, ki je prispela na javni razpis, vrne.
8. člen
(vodenje postopka javnega razpisa)
(1) Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik in dva člana komisije.
(2) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled vlog na podlagi pogojev navedenih v javnem
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava, pregled in potrditev predloga razporeditve
sredstev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev pravilnika.
(3) Občinska uprava občine opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za strokovno
komisijo,
– izdaja ustrezne upravne akte.
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(4) Pri odločanju o pravici do sofinanciranja humanitarnega programa se uporablja postopek, določen z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta pravilnik ne določa
drugače.
9. člen
(odprava pomanjkljivosti)
(1) Vlagatelji bodo v primeru nepopolne ali nerazumljive
vloge pozvani na odpravo pomanjkljivosti v roku petih dni od
dneva prejema poziva.
(2) Če vlagatelji pomanjkljivosti v navedenem roku ne
bodo odpravili, bo vloga s sklepom zavržena.
10. člen
(vrednotenje humanitarnih programov)
Pravočasno prispele in popolne vloge strokovna komisija
ovrednoti na podlagi meril za sofinanciranje humanitarnih programov, določenih v tem pravilniku.
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3. Število uporabnikov programa/članov programa s stalnim prebivališčem v Občini Kočevje, ki jim je program namenjen,
4. Humanitarni program na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
5. Vključenost prostovoljcev v izvajanje programa (ta kriterij se upošteva, samo pri prijaviteljih, ki so registrirani kot
prostovoljska organizacija po Zakonu o prostovoljstvu).
1. SEDEŽ ORGANIZACIJE
Sedež društva/organizacije izven Občine Kočevje
Sedež društva/organizacije oziroma podružnice
v Občini Kočevje
2. IZVAJANJE PROGRAMA
Program se delno izvaja za občane Občine
Kočevje
Programa se v celoti izvaja za občane Občine
Kočevje

10 točk
100 točk

10 točk
100 točk

11. člen
(način dodelitve sredstev)
(1) O sofinanciranju humanitarnega programa, na podlagi
predloga strokovne komisije, odloči direktor občinske uprave
z odločbo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj
vloži pritožbo pri županu občine v osmih dneh po prejemu
odločbe, pri čemer predmet pritožbe ne morejo biti merila,
postavljena za vrednotenje humanitarnih programov. Odločitev
župana je dokončna.
(3) Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba
med občino in izvajalcem humanitarnega programa, s katerim
se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen
(pogodba)
(1) V pogodbi o sofinanciranju, ki jo župan sklene z izbranim izvajalcem humanitarnega programov se opredeli program,
višina in namen sofinanciranja, roki za zagotovitev finančnih
sredstev, pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev ter
način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
(2) Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku osmih
dni od dneva prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje
vloge za sofinanciranje.
13. člen
(ostala vprašanja)
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke
izvrševanja proračuna države.
14. člen
(višina sofinanciranja)
(1) Vrednost posameznega humanitarnega programa je
izražena v točkah.
(2) Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih, višine sredstev, določenih v
proračunu ter na tej podlagi določene vrednosti točke in števila
zbranih točk posameznega prijavitelja.
(3) Prijavitelj lahko prijavi največ en program za posamezno tekoče leto.
15. člen
(merila za ocenjevanje humanitarnih programov)
(1) Humanitarni programi bodo ocenjeni v skladu z naslednjimi kriteriji in merili za sofinanciranje humanitarnih programov:
1. Sedež organizacije,
2. Izvajanje programa,

3. ŠTEVILO UPORABNIKOV/ČLANOV PROGRAMA,
S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOČEVJE,
KI JIM JE PROGRAM NAMENJEN
Od 10–25 uporabnikov/članov
10 točk
Od 26–40 uporabnikov/članov
40 točk
Več kot 41 uporabnikov/članov
100 točk
4. HUMANITARNI PROGRAM NA PODROČJU
SOCILANEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
4.1 Zbiranje in delitev pomoči za občane Občine Kočevje
(hrana, oblačila, obutev)
Do 50 občanom Občine Kočevje
40 točk
Od 51 do 70 občanom Občine Kočevje
70 točk
Več kot 70 občanom Občine Kočevje
100 točk
4.2 Programi obiskov, laična pomoč na domu oziroma
prevozi občanov Občine Kočevje
Do 30 obiskov na domu/pomoči oziroma
prevozov letno
40 točk
Od 31 do 60 obiskov na domu/pomoči oziroma
prevozov letno
70 točk
Nad 60 obiskov na domu/pomoči oziroma
prevozov letno
100 točk
4.3 Organizacija in izvedba letovanj, ekskurzij, izletov,
rekreativnih prireditev
Organizacija in izvedba letovanja, ekskurzije,
izletov, rekreativne prireditve do vključno 2x letno
40 točk
Organizacija in izvedba letovanja, ekskurzije,
izletov, rekreativne prireditve več kot 3x letno
70 točk
4.4 Redna srečanja skupin, dnevni centri, klubske dejavnosti
(ročne spretnosti, družabne igre, rekreacijska vadba itd.)
Redna srečanja v Občini Kočevje do vključno
8x mesečno
40 točk
Redna srečanja v Občini Kočevje več kot
9x mesečno
70 točk
Dnevni center v Občini Kočevje
– (vsakodnevno izvajanje programa)
100 točk
4.5 Organizacija in izvedba neformalnih izobraževanj,
predavanj, delavnic za občane Občine Kočevje
Organizacija in izvedba do vključno
2 neformalnih izobraževanj, predavanj oziroma
delavnic
40 točk
Organizacija in izvedba več kot 3 neformalnih
izobraževanj, predavanj oziroma delavnic
70 točk
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5. VKLJUČENOST PROSTOVOLJCEV V IZVAJANJE
PROGRAMA
(ta kriterij se bo upošteval samo pri prijaviteljih, ki so
registrirani kot prostovoljska organizacija po Zakonu
o prostovoljstvu)
Do 100 opravljenih ur prostovoljskega dela
na leto
40 točk
Od 101 do 300 opravljenih ur prostovoljskega
dela na leto
70 točk
Več kot 300 opravljenih ur prostovoljskega dela
na leto
100 točk
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 8/16).
17. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-4
Kočevje, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

METLIKA
953.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 3. in 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski
svet Občine Metlika na 22. redni seji dne 30. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika
za leto 2022
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika
za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina

v EUR
1. rebalans
2022
9.423.056,42
7.228.391,09
5.970.447,59
5.385.001,00
5.385.001,00

703 Davki na premoženje
455.346,59
7030 Davki na nepremičnine
373.346,59
7031 Davki na premičnine
4.000,00
7032 Davki na dediščine in darila
23.000,00
7033 Davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje
55.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
130.100,00
7044 Davki na posebne storitve
3.000,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
127.100,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.257.943,50
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
887.542,30
7102 Prihodki od obresti
0,00
7103 Prihodki od premoženja
887.542,30
711 Takse in pristojbine
15.000,00
7111 Upravne takse in pristojbine
15.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
9.670,00
7120 Globe in druge denarne kazni
9.670,00
714 Drugi nedavčni prihodki
345.731,20
7141 Drugi nedavčni prihodki
345.731,20
72 KAPITALSKI PRIHODKI
240.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.000,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
25.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
215.000,00
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč in gozdov
40.000,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč
175.000,00
73 PREJETE DONACIJE
2.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000,00
7300 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb
1.000,00
7301 Prejete donacije in darila
od domačih fizičnih oseb
1.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.947.761,33
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.783.556,13
7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
1.787.460,13
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
165.205,20
7413 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
163.075,10
7416 Druga prejeta sredstva
iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU
2.130,10
7417 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev drugih evropskih
institucij in iz drugih držav
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
12.107.695,56
40 TEKOČI ODHODKI
2.704.697,15
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
581.545,00
4000 Plače in dodatki
504.800,00
4001 Regres za letni dopust
23.150,00
4002 Povračila in nadomestila
28.870,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost
8.725,00
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401

402

403

409

41
410

411

412

413

42
420

4004 Sredstva za nadurno delo
4009 Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
4010 Prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU
Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material
in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine
in zakupnine
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki
Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov
– poslovnim bankam
Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska
nadomestila
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
4120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
4130 Tekoči transferi občinam
4131 Tekoči transferi v sklade
socialnega zavarovanja
4133 Tekoči transferi v javne zavode
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Št.

10.000,00
6.000,00
91.784,00
45.990,00
36.762,00
347,00
520,00
8.165,00
1.991.168,15
240.528,44
79.725,00
350.755,11
23.000,00
3.700,00
736.703,46
26.270,00
30.000,00
500.486,14
9.200,00
9.200,00
31.000,00
30.000,00
1.000,00
3.710.196,14
473.400,00
244.000,00
229.400,00
1.972.437,56
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4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje
in obnove
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3.794.943,28
94.145,71

4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev

543.000,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring

303.600,00

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

566.132,00
282.500,00

4310 Investicijski transferi
nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

143.500,00

4311 Investicijski transferi javnim
podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin

116.000,00

4314 Investicijski transferi
posameznikom in zasebnikom

23.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

283.632,00

4320 Investicijski transferi občinam

50.000,00

4323 Investicijski transferi javnim
zavodom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov
od obresti minus skupaj odhodki
brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)

233.632,00

–2.684.639,14

–2.675.439,14

813.497,80

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

13.000,00
9.600,00
1.949.837,56

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

0,00

290.180,40

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

290.180,40
974.178,18
51.200,00
0,00
903.978,18
19.000,00
5.126.670,27
5.126.670,27
186.000,00
185.306,00
19.675,28

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil
od posameznikov in zasebnikov

0,00

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

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
5001 Najeti krediti pri poslovnih
bankah
5001 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

2.150.000,00
2.150.000,00
2.100.000,00
2.150.000,00
0,00
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55 ODPLAČILA DOLGA
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459.126,08
459.126,08

550 Odplačila domačega dolga
5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam
5503 Odplačila kreditov drugim
domačim kreditodajalcem

459.126,08
400.000,00

Št. 4780-0002/2022-2
Miren, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar

59.126,08

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

–993.765,22

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.690.873,92

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

2.684.639,14

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

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

993.765,22
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-24/2022
Metlika, dne 30. marca 2022
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

PIRAN
955.

Letni program športa v Občini Piran
za leto 2022

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M   L E T N I   P R O G R A M   
ŠPORTA
v Občini Piran za leto 2022,
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 28. redni
seji dne 24. marca 2022.

MIREN - KOSTANJEVICA
954.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javnega dobra
v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo
št. 68/2 k. o. 2318 BILJE

Na podlagi prvega odstavka 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 175/20)
in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. redni seji
dne 30. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti
Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 68/2
k. o. 2318 BILJE
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi
nepremičnina parc. št. 68/2 k. o. 2318 BILJE, ki v naravi
predstavlja del javne poti, kategorizirane v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 75/15, 189/21) kot javna pot JP 759024 Križišče
– do HŠ 47.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero se ugotovi, da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Po
pravnomočnosti se odločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču
v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska
javna cesta.

Št. 4101-2/2022
Piran, dne 29. marca 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Piran (Uradni list RS,
št. 44/22) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14
– uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet
Občine Piran na 28. redni seji dne 24. marca 2022 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
v Občini Piran za leto 2022
1. člen
(Vsebina)
Občina Piran (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi
načrti občine in razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi
in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v
Občini Piran za leto 2022 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– vrsto in obseg športnih programov in področij, ki se v
letu 2022 sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih
programov in področij v letu 2022.
2. člen
(Programi in področja športa)
V letu 2022 se iz sredstev proračuna občine sofinancirajo
naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja (ŠV-VIZ):
– projekt: Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna
tekmovanja (ŠŠT).
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– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni športni programi za otroke in
mladino (ŠV-PRO),
– celoletni pripravljalni športni programi za otroke
(ŠV-PRI).
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni
in vrhunski šport (ŠV-USM):
– celoletni športni programi otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega (PR) razreda.
– Kakovostni (KŠ) in vrhunski (VŠ) šport:
– celoletni programi kakovostnega športa odraslih,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega (DR) razreda,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (RS) in olimpijskega (OR) razreda.
– Šport invalidov (ŠI):
– celoletni športnorekreativni programi invalidov.
– Šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi za starejše.

Št.

Stran

2691

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– uporaba športnih objektov za potrebe izvajanja LPŠ,
– upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov in naprav,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov,
– Dom vodnih športov Piran.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev,
– delovanje javnega zavoda ŠIMC.
ŠPORTNE PIRIREDITVE:
– športni projekti,
– športne prireditve lokalnega pomena.
3. člen
(Višina proračunskih sredstev)
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o
proračunu Občine Piran za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22),
in sicer:

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA

p.p.

ŠV-PRO prostočasni programi otrok in mladine
ŠV-PRI
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pripravljalni programi otrok

180504

ŠV-USM tekmovalni programi otrok in mladine

2022
sredstva

v %

v % abs.

70.000,00 €

26,17 %

4,30 %

128.000,00 €

47,86 %

7,86 %

KŠ

tekmovalni programi odraslih

180506

13.500,00 €

5,05 %

0,83 %

VŠ

dodatni programi vrhunskih športnikov

180507

13.500,00 €

5,05 %

0,83 %

ŠI

rekreativni programi invalidov

180508

1.890,00 €

0,71 %

0,12 %

ŠSTA

rekreativni programi starejših

180514

2.000,00 €

0,75 %

0,12 %

RAZVOJ usposabljanje in izpopolnjevanje v športu

180509

6.000,00 €

2,24 %

0,37 %
1,08 %

ORG

delovanje športnih društev

180511

17.550,00 €

6,56 %

PRIR

športni projekti in športne prireditve

180520

15.000,00 €

5,61 %

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PODROČIJ: JAVNI RAZPIS 2022
ŠV-VIZ

športni programi v zavodih VIZ

180502

OBJEKTI upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov in naprav

267.440,00 € 100,00 %

0,92 %
16,42 %

21.580,00 €

1,59 %

1,33 %

79.416,00 €

5,83 %

4,88 %

OBJEKTI delovanje društev

180511

40.000,00 €

2,94 %

2,46 %

OBJEKTI investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov

180503

127.000,00 €

9,33 %

7,80 %

OBJEKTI Dom vodnih športov Piran

33,77 %

180521

550.000,00 €

40,41 %

PRIR

športni projekti posebnega pomena

180520

10.000,00 €

0,73 %

0,61 %

ORG

delovanje ŠIMC Piran

180500

533.172,55 €

39,17 %

32,74 %

1.361.168,55 € 100,00 %

83,58 %

1.628.608,55 €

100,00 %

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PODROČIJ: NISO PREDMET JR
SKUPAJ ZA PODROČJE ŠPORTA:
4. člen

6. člen

(Javni razpis)

(Spremembe LPŠ)

Na osnovi sprejetega LPŠ za leto 2022 bo občinska
uprava izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje
LPŠ v Občini Piran za leto 2022. Vrednotenje na javni razpis
prispelih vlog se izvrši na osnovi pogojev in meril za izbiro in
vrednotenje LPŠ, ki so sestavni del odloka in priloga razpisne
dokumentacije.

Sprememba občinskega proračuna na področju športa
hkrati pomeni spremembo LPŠ 2022.

5. člen
(Možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR)
Če Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR
ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih
manjše od pričakovanih, lahko sredstva znotraj proračunskih
postavk prerazporedi na tista razpisana področja, na katerih je
število prijav večje od pričakovanih.

7. člen
(Veljavnost LPŠ)
LPŠ v Občini Piran za leto 2022 začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101-2/2022
Piran, dne 24. marca 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković

Stran

2692 /

Št.
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Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della
Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn.
94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 - ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo
31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della
RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)

E M A N A   I L   S E G U E N T E   
P R O G R A M M A   A N N U A L E
D E L L O   S P O R T
nel Comune di Pirano per l’anno 2022,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 28a seduta ordinaria in data 24 marzo 2022.
N. 4101-2/2022
Pirano, 29 marzo 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 13 della Legge sullo sport (Gazzetta Ufficiale della RS,
n. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 e 3/22 – ZDeb), l’articolo 5
del Decreto di cofinanziamento del programma Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 44/22) e l’articolo 17 dello Statuto
del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14
annuale dello sport nel Comune di – Testo Consolidato,
35/17 e 43/18), nella 28a seduta ordinaria del 24/3/2022
approva il seguente

P R O G R A M M A   
A N N U A L E   D E L L O   S P O R T
nel Comune di Pirano per l’anno 2022
Articolo 1
(Contenuto)
Il Comune di Pirano (in seguito: Comune), conformemente ai programmi di sviluppo del Comune e ai mezzi del bilancio
disponibili nonché alle condizioni relative alle risorse umane a
allo spazio disponibile nello sport, stabilisce con il Programma
annuale dello sport nel Comune di Pirano per l’anno 2022 (nel
prosieguo: PAS):
– l’entità e le tipologie dei programmi e dei settori sportivi
cofinanziati nell’anno 2022 dal bilancio comunale,
– l’ammontare dei fondi di bilancio per il cofinanziamento
dei programmi e dei settori sportivi nell’anno 2022.
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Articolo 2
(Programmi e settori dello sport)
Nell’anno 2022 sono cofinanziati con i fondi del bilancio
comunale i seguenti programmi e settori sportivi:
PROGRAMMI SPORTIVI:
– educazione sportiva per bambini nel tempo libero negli
istituti educativi e di istruzione (ŠV-VIZ):
– progetto: “Naučimo se plavati (NSP)” e competizioni
sportive scolastiche (ŠŠT).
– educazione sportiva per bambini e adolescenti nel tempo libero:
– programma annuale sportivo per il tempo libero per
bambini e adolescenti (ŠV-PRO),
– programma annuale sportivo di preparazione per
bambini (ŠV-PRI);
– educazione sportiva per bambini e adolescenti, mirata
allo sport di qualità e allo sport di alto livello (ŠV-USM):
– programma annuale sportivo per bambini e adolescenti, mirato allo sport di qualità e allo sport di alto livello,
– programmi aggiuntivi per atleti classificati nella classe
giovanile (MLR) o promettente (PR);
– sport di qualità (KŠ) e di alto livello (VŠ):
– programmi annuali dello sport di qualità per adulti,
– programmi aggiuntivi per atleti classificati nella classe
nazionale (DR),
– programmi aggiuntivi per atleti classificati nella classe
internazionale (MR), mondiale (SR) e olimpica (OR);
– sport per disabili (ŠI):
– programmi annuali sportivo-ricreativi per disabili;
– attività sportiva per la terza età (ŠSTA):
– programmi annuali sportivo-ricreativi per la terza età.
IMPIANTI SPORTIVI E AREE PER LO SPORT ALL’ARIA
APERTA:
– uso degli impianti sportivi destinati all'attività del PAS,
– gestione e manutenzione corrente degli impianti e delle
attrezzature,
– investimenti e manutenzione straordinaria degli impianti
sportivi,
– Centro per gli sport acquatici Pirano.
PROGRAMMI DI SVILUPPO:
– abilitazione e perfezionamento del personale professionale nello sport.
ORGANIZZAZIONE NELLO SPORT:
– attività delle associazioni sportive,
– attività dell’ente pubblico ŠIMC.
EVENTI SPORTIVI:
– progetti sportivi,
– eventi sportivi di importanza locale.
Articolo 3
(Ammontare dei mezzi di bilancio)
I mezzi per la realizzazione del PAS sono garantiti dal Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno
2022 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 11/22), ossia:

PROGRAMMI E SETTORI DELLO SPORT
ŠV-PRO

programmi per il tempo libero per bambini e adolescenti

ŠV-PRI

programmi di preparazione per bambini

ŠV-USM

programmi agonistici per bambini e adolescenti

voce di
bilancio
180504

2022
fondi

in %

in % ass.

70.000,00 €

26,17 %

4,30 %

128.000,00 €

47,86 %

7,86 %

KŠ

programmi agonistici per adulti

180506

13.500,00 €

5,05 %

0,83 %

VŠ

programmi aggiuntivi per atleti di alto livello

180507

13.500,00 €

5,05 %

0,83 %

ŠI

programmi ricreativi per disabili

180508

1.890,00 €

0,71 %

0,12 %

programmi ricreativi per la terza età

180514

2.000,00 €

0,75 %

0,12 %

180509

6.000,00 €

2,24 %

0,37 %

ŠSTA

SVILUPPO abilitazione e perfezionamento nello sport
ORG

attività delle associazioni sportive.

180511

17.550,00 €

6,56 %

1,08 %

PRIR

progetti ed eventi sportivi

180520

15.000,00 €

5,61 %

0,92 %

Uradni list Republike Slovenije

Št.

COFINANZIAMENTO DEI SETTORI DELLO SPORT:
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 2022
ŠV-VIZ

programmi sportivi negli enti VIZ
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Stran

267.440,00 € 100,00 %

2693

16,42 %

21.580,00 €

1,59 %

1,33 %

79.416,00 €

5,83 %

4,88 %

180511

40.000,00 €

2,94 %

2,46 %

180503

127.000,00 €

9,33 %

7,80 %

IMPIANTI

gestione e manutenzione corrente degli impianti e delle
attrezzature

180502

IMPIANTI

attività delle associazioni

IMPIANTI

investimenti e manutenzione straordinaria degli impianti
sportivi

IMPIANTI

Centro per gli sport acquatici Pirano

180521

550.000,00 €

40,41 %

33,77 %

PRIR

progetti sportivi di particolare importanza

180520

10.000,00 €

0,73 %

0,61 %

ORG

attività del Centro sportivo e giovanile di Pirano

180500

533.172,55 €

39,17 %

32,74 %

1.361.168,55 € 100,00 %

83,58 %

1.628.608,55 €

100,00 %

COFINANZIAMENTO DEI SETTORI DELLO SPORT: NON SONO OGGETTO
DEL BP
TOTALE SETTORE DELLO SPORT:

Articolo 4
(Bando di concorso pubblico)
Sulla base del PAS adottato per l’anno 2022, l’Amministrazione comunale attuerà la procedura del bando pubblico
per il cofinanziamento del PAS nel Comune di Pirano per l’anno
2022. La valutazione delle domande pervenute nell’ambito
del bando pubblico sarà eseguita sulla base delle condizioni
e dei criteri per la selezione e la valutazione del PAS, che
costituiscono parte integrante del Decreto e sono allegate alla
documentazione di gara.
Articolo 5
(Possibilità di ridistribuzione dei fondi del PAS e del BP)
Se durante la procedura del BP la Commissione per lo
svolgimento del bando pubblico stabilisce che il numero delle
domande per ciascun settore del bando sia minore del previsto, può distribuire i fondi all’interno delle voci di bilancio fra i
settori del bando dove il numero delle domande è maggiore
del previsto.
Articolo 6
(Modifiche del PAS)
Le modifiche del bilancio di previsione nel settore dello
sport costituiscono nel contempo la modifica del PAS 2022.

Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož,
št. 7/07 in Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 20/17 in
9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 24. redni seji
dne 24. 3. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih
– s parc. št. 1342 k.o. Trnovci,
– s parc. 1351/1 k.o. Trnovci,
– s parc. 1354/1 k.o. Trnovci,
– s parc. 1193/1 k.o. Rucmanci.
2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postane last Občine
Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0010/2022
Sveti Tomaž, dne 24. marca 2022

Articolo 7

Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko

(Entrata in vigore del PAS)
Il PAS del Comune di Pirano per l’anno 2022 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 4101-2/2022
Pirano, 24 marzo 2022

TIŠINA
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

SVETI TOMAŽ
956.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena

957.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
na področju splošne oziroma družinske
medicine v Občini Tišina

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 –
ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk), 16. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) in
76. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 74/15, 160/20) je Občinski svet Občine Tišina na
5. izredni seji dne 28. 3. 2022 sprejel

Stran

2694 /
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi
koncesije za opravljanje javne službe v osnovni
zdravstveni dejavnosti na področju splošne
oziroma družinske medicine v Občini Tišina
1. člen
V Odloku o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma
družinske medicine v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 72/18),
se spremeni določilo 2. člena tako, da se glasi:
»S tem odlokom kot koncesijskim aktom se ureja podelitev koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju
splošne oziroma družinske medicine na območju Občine Tišina, v predvidenem obsegu 1,5 programa.«
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ko se pridobi soglasje ministrstva pristojnega za zdravje in
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 007-0010/2022-1
Tišina, dne 29. marca 2022
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

TOLMIN
958.

Pravilnik o dodeljevanju sredstev
za socialnovarstvene programe
v Občini Tolmin

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18),
99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07, 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19), 32. člena
Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03),
27. člena Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS,
št. 108/02) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS,
št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na
27. seji dne 29. marca 2022 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju sredstev za socialnovarstvene
programe v Občini Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo postopek, namen, upravičenci, pogoji, kriteriji in merila za dodeljevanje sredstev za
programe na področju socialnega, zdravstvenega in invalidskega varstva v Občini Tolmin ter spremljanje in nadzor nad
namensko porabo dodeljenih sredstev.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Sredstva za programe na področju socialnega, zdravstvenega in invalidskega varstva v Občini Tolmin (v nadaljnjem besedilu: socialnovarstveni program) se zagotavljajo v
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proračunu Občine Tolmin, v višini, določeni z odlokom o proračunu Občine Tolmin za posamezno proračunsko leto.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »Socialnovarstveni program« je program, namenjen
preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih
skupin prebivalstva na naslednjih področjih:
– lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav;
– socialna pravičnost in enake možnosti;
– zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic
revščine;
– krepitev zdravja;
– duševno zdravje;
– psihosocialna pomoč otrokom, mladostnikom, odraslim
in družinam;
– zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem, motnje
hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti);
– starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo
podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju, vključno s programi pomoči in podpore za dementne osebe in njihove svojce;
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb
s kronično boleznijo;
– ustvarjanje možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo;
– podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov
za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov.
2. »Humanitarna organizacija« je društvo ali zveza društev, ki deluje na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v skladu s predpisom, ki ureja humanitarne organizacije.
3. »Invalidska organizacija« je društvo ali zveza društev,
ki deluje na področju invalidskega varstva v skladu s predpisom, ki ureja invalidske organizacije.
II. POSTOPEK IZBIRE SOCIALNOVARSTVENIH
PROGRAMOV
4. člen
(1) Sredstva za socialnovarstvene programe se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za dodeljevanje sredstev
za socialnovarstvene programe v Občini Tolmin (v nadaljnjem
besedilu: javni razpis), po postopku, določenem v veljavnih
predpisih, tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Tolmin.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Komisija za socialnovarstvene programe (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo
s pisno odločbo imenuje župan za obdobje trajanja mandata
župana. Komisijo sestavljajo predsednik in štirje člani.
(4) Komisija opravlja naslednje naloge:
1. potrdi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije
ter kriterijev in meril za ocenjevanje vlog,
2. odpira na javni razpis prispele vloge,
3. ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost in pravno
formalno ustreznost vlog,
4. zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
5. ocenjuje vloge z merili za ocenjevanje vlog,
6. pripravi predlog upravičencev do dodelitve sredstev za
socialnovarstvene programe.
(5) Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja organ občinske uprave, pristojen za družbene
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). Pristojni
organ opravlja naslednje naloge:
1. pripravi predlog javnega razpisa, razpisne dokumentacije ter kriterijev in meril za ocenjevanje vlog,
2. zagotovi objavo javnega razpisa,
3. izdaja ustrezne upravne akte,
4. vodi zapisnike sej komisije.
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5. člen
(1) Objava javnega razpisa obsega:
1. naziv in sedež Občine Tolmin;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. namen javnega razpisa;
4. višino sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega
razpisa v posameznem proračunskem letu;
5. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
6. navedbo kriterijev in meril za ocenjevanje vlog;
7. določitev obdobja, v katerem morajo biti socialnovarstveni programi izvedeni;
8. določitev obdobja, načina in pogojev za črpanje dodeljenih sredstev za socialnovarstvene programe;
9. opredelitev upravičencev;
10. opredelitev upravičenih stroškov;
11. vsebino vloge in navedbo dokumentacije, ki mora biti
priložena vlogi;
12. rok, način in naslov za vložitev vlog za dodelitev sredstev za socialnovarstvene programe, pri čemer rok za vložitev
vlog ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave javnega
razpisa;
13. datum odpiranja na javni razpis prejetih vlog za dodelitev sredstev za socialnovarstvene programe;
14. rok, v katerem bo organizacija, ki zaproša za dodelitev
sredstev za socialnovarstvene programe (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), obveščena o izidu javnega razpisa;
15. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelj dvigne
razpisno dokumentacijo.
(2) Vlogo za dodelitev sredstev za socialnovarstvene programe (v nadaljnjem besedilu: vloga) na javni razpis vlagatelj
predloži na obrazcih, določenih v razpisni dokumentaciji.
(3) Vloga praviloma obsega:
1. podatke o vlagatelju;
2. vsebinski, finančni in terminski načrt organizacije in
izvedbe socialnovarstvenih programov, ki so predmet prijave
na javni razpis;
3. višino zaprošenih sredstev za socialnovarstvene programe;
4. izjavo vlagatelja o strinjanju z razpisnimi pogoji;
5. izjavo vlagatelja, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da so v vlogi navedena dejstva točna, popolna
in resnična.
(4) Vlogi vlagatelj priloži dokumente, določene v razpisni
dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti dostavljena do roka in na način, določen v objavi javnega razpisa.
(6) Vlagatelj lahko na javni razpis za posamezno proračunsko leto predloži največ eno vlogo.
6. člen
(1) Komisija opravi odpiranje prejetih vlog v roku osem
dni od dneva, ki je bil v objavi javnega razpisa določen kot rok
za vložitev vlog.
(2) Prepozno prejete vloge in vloge v nepravilno opremljenih ovojnicah pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana.
(4) Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih
ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, kot so bile
prejete.
(5) Na odpiranju vlog komisija ugotavlja formalno popolnost vlog.
(6) Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in
zahtevane priloge, določene v razpisni dokumentaciji.
(7) O odpiranju vlog pristojni organ vodi zapisnik, ki obsega:
1. naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
2. imena prisotnih članov komisije,
3. imena vlagateljev po vrstnem redu odpiranja vlog,
4. ugotovitve o formalni popolnosti vlog,
5. morebitne pomanjkljivosti vlog.
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7. člen
(1) Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da
vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva
vročitve poziva za dopolnitev vloge.
(2) Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku iz
prejšnjega odstavka ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, pristojni organ zavrže s sklepom.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana.
8. člen
(1) Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka za
dopolnitev vlog iz prvega odstavka prejšnjega člena opravi
strokovni pregled formalno popolnih vlog, v okviru katerega za
posamezno vlogo ugotovi njeno pravno formalno ustreznost.
(2) Vloga je pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje in je skladna z namenom in upravičenimi stroški, določenimi
v objavi javnega razpisa.
(3) Vlogo, ki je pravno formalno neustrezna, pristojni
organ zavrže s sklepom.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v osmih dneh od
dneva vročitve možna pritožba na župana.
(5) Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni na
podlagi kriterijev in meril, določenih v objavi javnega razpisa.
(6) O strokovnem pregledu vlog in njihovem ocenjevanju
pristojni organ vodi zapisnik.
(7) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog upravičencev do dodelitve sredstev za socialnovarstvene programe.
(8) Višina sredstev za socialnovarstvene programe, ki se
dodeli posameznemu vlagatelju, se določi na podlagi določb
tega pravilnika in javnega razpisa, rezultatov ocenjevanja vlog,
višine zaprošenih sredstev s strani vlagatelja in višine razpoložljivih sredstev.
9. člen
(1) Na podlagi predloga komisije iz sedmega odstavka
prejšnjega člena pristojni organ izda posameznemu vlagatelju
sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi sredstev
za socialnovarstvene programe. V obrazložitvi sklepa mora
utemeljiti svojo odločitev.
(2) Rok, v katerem morajo biti izdani sklepi iz prejšnjega
odstavka, ne sme biti daljši od 30 dni od dneva odpiranja vlog.
(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je v osmih
dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb o dodelitvi sredstev za
socialnovarstvene programe z ostalimi izbranimi upravičenci
do dodelitve sredstev za socialnovarstvene programe (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
(4) Predmet pritožbe iz prejšnjega odstavka ne morejo
biti kriteriji in merila za ocenjevanje vlog, določena v objavi
javnega razpisa.
(5) Župan o pritožbi iz tretjega odstavka tega člena odloči
v roku osem dni s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
10. člen
(1) Na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi sredstev
za socialnovarstvene programe iz prvega odstavka prejšnjega člena in skladno z določbami tega pravilnika in javnega
razpisa Občina Tolmin in upravičenec skleneta pogodbo o dodelitvi sredstev za socialnovarstvene programe (v nadaljnjem
besedilu: pogodba), s katero uredita medsebojne pravice in
obveznosti.
(2) Pogodba praviloma obsega:
1. vsebinske, finančne in terminske podatke o organizaciji
in izvedbi socialnovarstvenih programov, za katere so sredstva
dodeljena;
2. višino dodeljenih sredstev, ki jih za organizacijo in izvedbo programov iz prejšnje točke zagotavlja proračun Občine
Tolmin;
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3. obveznost upravičenca, da dodeljena sredstva porabi
namensko;
4. rok za izvedbo socialnovarstvenih programov;
5. rok za predložitev in vsebino poročila o izvedbi socialnovarstvenih programov;
6. rok, način in pogoje za izplačilo dodeljenih sredstev;
7. način nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev in posledice morebitno ugotovljenih kršitev;
8. druge medsebojne pravice in obveznosti.
(3) Datum dodelitve sredstev za socialnovarstvene programe je datum začetka veljavnosti pogodbe.
(4) Če upravičenec v roku osem dni od dneva prejema poziva k podpisu pogodbe pristojnemu organu ne vrne podpisane
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev za
socialnovarstvene programe.
11. člen
(1) Upravičencu se dodeljena sredstva za socialnovarstvene programe izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo
sredstev, kateremu mora upravičenec priložiti vsebinsko in
finančno poročilo o izvedbi socialnovarstvenih programov, za
katere so sredstva dodeljena (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
(2) Poročilo upravičenec predloži na obrazcu iz razpisne
dokumentacije.
(3) Pristojni organ v roku osem dni od prejema poročila iz
prvega odstavka tega člena pregleda in pisno obvesti upravičenca o svoji morebitni zahtevi za spremembo in/ali dopolnitev
poročila. Rok za spremembo in/ali dopolnitev poročila je 15 dni
od dneva prejema zahteve za spremembo in/ali dopolnitev
poročila.
(4) Če upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka poročila
ne spremeni in/ali dopolni ali ga spremeni in/ali dopolni neustrezno, Občina Tolmin enostransko odstopi od pogodbe, s čimer
upravičenec izgubi pravico do koriščenja dodeljenih sredstev
za socialnovarstvene programe.
(5) V primeru, da upravičenec s poročilom izkaže nižjo
višino upravičenih stroškov, kot je določena s pogodbo, se
dodeljena sredstva za socialnovarstvene programe izplačajo v sorazmerno nižji višini, upoštevaje razmerje med višino
upravičenih stroškov, določeno s pogodbo, in višino doseženih
upravičenih stroškov socialnovarstvenih programov, izkazano
s poročilom.
(6) Sredstva za socialnovarstvene programe se upravičencu nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki
Sloveniji.
III. NAMEN DODELJEVANJA SREDSTEV
ZA SOCIALNOVARSTVENE PROGRAME
12. člen
Namen dodeljevanja sredstev po tem pravilniku je spodbujanje in razvoj socialnovarstvenih programov, namenjenih
občanom Občine Tolmin na področju:
1. reševanja socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam,
2. krepitve zdravja in spodbujanja zdravega življenjskega
sloga,
3. preprečevanja vsakovrstnih odvisnosti,
4. medgeneracijskega sodelovanja,
5. ohranjanja in izboljšanja kakovosti življenja oseb s
kronično boleznijo in/ali invalidnostjo ter njihove vključenosti v
družbo in sodelovanja v vsakdanjem življenju.
13. člen
(1) Sredstva za socialnovarstvene programe po tem pravilniku se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške organizacije in izvedbe socialnovarstvenih programov:
1. stroški priprave, koordinacije, izvedbe in vodenja socialnovarstvenih programov,
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2. stroški oglaševanja in promocije socialnovarstvenih
programov,
3. stroški dela prostovoljcev, opravljenega v povezavi z
aktivnostmi iz prejšnjih dveh točk,
4. davek na dodano vrednost za stroške iz prve in druge
točke tega odstavka, če ni povračljiv.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se sredstva
za socialnovarstvene programe po tem pravilniku ne dodeli za:
1. investicijske stroške,
2. stroške nakupa opreme,
3. druge stroške, ki niso neposredno povezani z organizacijo in izvedbo socialnovarstvenih programov.
(3) Stroški dela prostovoljcev iz tretje točke prvega odstavka tega člena se evidentirajo in vrednotijo na obrazcu iz
razpisne dokumentacije.
(4) Kot upravičeni stroški organizacije in izvedbe socialnovarstvenih programov štejejo stroški, našteti v prvem odstavku
tega člena, ki nastanejo v letu, za katerega je objavljen javni
razpis.
IV. UPRAVIČENCI, POGOJI IN KRITERIJI DODELJEVANJA
SREDSTEV ZA SOCIALNOVARSTVENE PROGRAME
14. člen
Upravičenec do dodelitve sredstev po tem pravilniku je
organizacija, ki izvaja socialnovarstvene programe in:
1. je pravno organizirana kot društvo, zveza društev ali
verska skupnost,
2. ima registriran sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Tolmin,
3. ima sedež lahko tudi izven območja Občine Tolmin,
vendar mora imeti med člani tudi občane Občine Tolmin,
4. je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
prijave na javni razpis,
5. izvaja socialnovarstvene programe, namenjene občanom Občine Tolmin,
6. je do dneva objave javnega razpisa registrirana najmanj eno leto,
7. ima v ustanovitvenem ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje na področju socialnega, zdravstvenega in/ali invalidskega varstva,
8. ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo socialnovarstvenih programov, ki so predmet prijave na javni razpis,
9. ima urejeno evidenco o članstvu v skladu s predpisom,
ki ureja nevladni sektor,
10. se socialnovarstveni programi, ki so predmet prijave
na javni razpis ne (so)financirajo iz drugih virov proračuna
Občine Tolmin,
11. ima poravnane vse zapadle obveznosti in izpolnjene
vse pogodbene obveznosti do Občine Tolmin,
12. ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja,
prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra,
13. ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve,
določene z zakonom,
14. izpolnjuje druge pogoje, določene z javnim razpisom.
15. člen
(1) Vloge, prispele na javni razpis, komisija oceni upoštevaje kriterije in merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(2) Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog morajo upoštevati vrsto, kakovost in obseg socialnovarstvenih programov,
pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu na
področju socialnega, zdravstvenega ali invalidskega varstva,
vključenost občanov Občine Tolmin v aktivnosti socialnovarstvenih programov, vrsto in višino upravičenih stroškov, povezanih z organizacijo in izvedbo socialnovarstvenih programov, in druge cilje, ki jih, upoštevaje veljavne strateške in/ali
izvedbene dokumente s področja socialnega, zdravstvenega
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in invalidskega varstva, komisija prepozna kot posebnega pomena za spodbujanje in razvoj socialnovarstvenih programov
na območju Občine Tolmin.
16. člen
(1) Sredstva za socialnovarstvene programe po tem pravilniku se upravičencu lahko dodeli največ v višini 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov socialnovarstvenih programov, opredeljenih v prvem odstavku 13. člena tega pravilnika.
(2) Upoštevaje določbo prejšnjega odstavka, se najnižji in
najvišji znesek sredstev, ki se upravičencu lahko dodeli za socialnovarstvene programe v posameznem proračunskem letu,
določi z javnim razpisom.
V. SPREMLJANJE SREDSTEV, DODELJENIH
ZA SOCIALNOVARSTVENE PROGRAME
17. člen
(1) Občina Tolmin z namenom spremljanja dodeljenih
sredstev po tem pravilniku vzpostavi evidenco dodeljenih sredstev za socialnovarstvene programe.
(2) V evidenci iz prejšnjega odstavka se za vsak socialnovarstveni program vodijo podatki o upravičencu, vsebini socialnovarstvenega programa, datumu dodelitve in datumu izplačila
sredstev za socialnovarstvene programe ter višini pogodbeno
dodeljenih in višini izplačanih sredstev.
(3) Rok hrambe evidence iz prvega odstavka tega člena
je pet let od datuma zadnje dodelitve sredstev za socialnovarstvene programe po tem pravilniku.
18. člen
Upravičenec je pet let od datuma dodelitve sredstev za
socialnovarstvene programe dolžan:
1. voditi in hraniti dokumentacijo v zvezi s socialnovarstvenimi programi, za katere so sredstva po tem pravilniku
dodeljena,
2. zagotoviti dostop do dokumentacije iz prejšnje točke
vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, nadzora
in revizije javnega razpisa.
VI. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO DODELJENIH
SREDSTEV
19. člen
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev po
tem pravilniku opravljata pristojni organ in komisija.
(2) Upravičenec do sredstev za socialnovarstvene programe po tem pravilniku, pri katerem se ugotovi, da:
1. dodeljenih sredstev delno ali v celoti ni porabil za namen, za katerega so bila dodeljena, ali
2. so mu bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih
navedb, ali
3. je kršil druga določila pogodbe o dodelitvi sredstev za
socialnovarstvene programe,
je dolžan vrniti dodeljena sredstva v celoti, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec izgubi
pravico do pridobitve sredstev za socialnovarstvene programe
po tem pravilniku za naslednje leto.
VII. PREHODNA DOLOČBA
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij (Primorske novice Uradne objave, št. 32/04 in 25/06, Uradni list
RS, št. 18/14).
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VIII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022
Tolmin, dne 29. marca 2022
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

959.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture v Občini Tolmin

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 3. člena Pravilnika o vodenju
evidence javne infrastrukture na področju kulture (Uradni list
RS, št. 11/03) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list
RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin
na 27. seji dne 29. marca 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Tolmin
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture v Občini Tolmin
postanejo naslednje nepremičnine oziroma deli nepremičnin
ter oprema v teh nepremičninah, ki služi kulturnim dejavnostim:
– ruševine gradu na Kozlovem robu, parc. št. 57, k.o. Tolmin, v izmeri 2595 m2, parc. št. 58, k.o. Tolmin, v izmeri 1223
m2 in parc. št. 75, k.o. Tolmin, v izmeri 153 m2.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju
kulture.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 611-02/95
Tolmin, dne 29. marca 2022
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

VELIKE LAŠČE
960.

Odlok o izvajanju obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Velike
Lašče ter podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe

Na podlagi drugega odstavka 3. člena, 7. člena, prvega
odstavka 29. člena, 33. člena in tretjega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN
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in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg,
84/18 – ZIURKOE in 158/20), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21),
16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine
Velike Lašče, št. 2/2006, 6/2013, 2/2019), 3. in 9. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike
Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 1/14) in 6. člena
Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno
komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13
in 33/14) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 23. redni seji
dne 17. marca 2022 sprejel

ODLOK
o izvajanju obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode na območju
Občine Velike Lašče ter podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) S tem odlokom se ureja način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Velike
Lašče (v nadaljnjem besedilu: javna služba), ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– pogoje, vrsto in obseg javne službe,
– pravice in obveznosti izvajalca in uporabnikov,
– vire financiranja javne službe,
– osnove za oblikovanje cen in obračun storitev,
– nadzor in
– podelitev koncesije.
(2) Ta odlok določa tudi ukrepe za učinkovito izvajanje
javne službe:
– vodenje upravnih postopkov in postopkov v skladu z
javnimi pooblastili in
– vodenje evidenc izvajalca javne službe.
(3) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena
v pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih
voda na območju Občine Velike Lašče (v nadaljevanju: tehnični
pravilnik).
2. člen
(izrazi)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
– industrijski uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki
izvaja dejavnost v objektu, v katerem nastaja industrijska odpadna voda,
– industrijski zavezanec je industrijski uporabnik, ki mora
zaradi izvajanja svoje dejavnosti izvajati obratovalni monitoring
odpadnih voda ali odvaja odpadne vode iz industrije, obrtne,
obrti podobne ali druge gospodarske dejavnosti, ki po nastanku
niso podobne komunalni odpadni vodi (v nadaljnjem besedilu
tudi: industrijski uporabnik),
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– interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo,
ki potekajo od priključnega revizijskega jaška kanalizacijskega
priključka do objekta, vključno s kanalizacijo znotraj objekta,
– investitor je investitor objekta, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica
teh voda,
– kanalizacijski priključek je cevovod s pripadajočo opremo, ki je namenjen odvajanju odpadne vode ali mešanice
odpadnih voda iz objekta v javno kanalizacijo in poteka od
mesta priključitve na javno kanalizacijsko omrežje do zadnjega revizijskega jaška pred objektom, ki je priključen na javno
kanalizacijsko omrežje,
– lastnik je lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna,
padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica teh
voda,
– podtlačna kanalizacija je javna kanalizacija, ki deluje po
principu podtlaka,
– podtlačni jašek je jašek z vgrajenim podtlačnim ventilom
in zadrževalno posodo,
– podtlačni priključni vod je odsek med podtlačnim jaškom
in podtlačno kanalizacijo,
– prekomerna hidravlična obremenitev je obremenitev, ki
predstavlja dodatno odvedeno vodo v javno kanalizacijo in za
katero ni izdano soglasje za odvajanje,
– priključni revizijski jašek je revizijski jašek, preko katerega se odvaja odpadna voda iz objekta v javno kanalizacijo,
– uporabnik je lastnik ali drug uporabnik objekta ali industrijski uporabnik, katerega objekt je priključen na sistem odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod, ki se odvajajo v
javno kanalizacijo, oziroma lastnik ali drug uporabnik objekta,
kjer se odpadna komunalna voda odvaja v nepretočno ali obstoječo pretočno greznico ali malo komunalno čistilno napravo
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in
– posebna storitev je storitev, ki ni obvezna storitev javne
službe, vendar jo izvajalec javne službe izvaja z uporabo javne
infrastrukture v okviru njenih prostih zmogljivosti in v soglasju
z njenim lastnikom.
(2) V ostalem imajo izrazi enak pomen kot v predpisih,
ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo.
3. člen
(koncesijski akt)
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim se določi predmet,
obseg, koncesionarja, koncedenta, uporabnike in ostale pogoje
za opravljanje gospodarske javne službe za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije za to obvezno
lokalno gospodarsko javno službo.
4. člen
(podelitev koncesije)
(1) Koncedent, Občina Velike Lašče, podeli koncesijo za
izvajanje obvezne javne službe po tem odloku koncesionarju,
Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje, d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec), ki izvaja javno službo skladno z veljavnimi
predpisi že v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica ter Dobrepolje
in s tega naslova upravlja s potrebno infrastrukturo, ki jo koncedent potrebuje za uspešno izvajanje javne službe. Občina kot
lastnica objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine Velike Lašče
s podelitvijo koncesije zagotovi učinkovito, skladno in trajnostno izvajanje javne službe v okviru funkcionalno in prostorsko
zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
(2) Koncesionar izvaja javno službo na celotnem območju
občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za določen čas 10 let.
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III. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

5. člen

12. člen

(sklenitev koncesijske pogodbe)

(načini prenehanja koncesijskega razmerja)

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe s koncedentom.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan občine.
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Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.

6. člen

13. člen

(koncesijska pogodba)

(prenehanje koncesijske pogodbe)

S koncesijsko pogodbo se uredijo naloge in dejavnosti koncesionarja, odgovornost in pravice ter obveznosti do
koncedenta in uporabnikov. S to pogodbo se uredijo tudi vsa
vprašanja v zvezi z uporabo objektov in naprav za izvajanje
javne službe.

(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z enostranskim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
(2) Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe
mora koncesionar opravljati javno službo do izbora novega
koncesionarja, vendar ne več kot 1 leto po prenehanju koncesijske pogodbe.

7. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
– izključno oziroma posebno pravico vzdrževanja infrastrukture (objektov in opreme), ki služi za izvajanje javne službe,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnosti opravljati v svojem imenu
in za svoj račun.
8. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 10 let
od dneva sklenitve (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(3) V koncesijski rok se ne šteje čas, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more opravljati
dejavnosti, zaradi katere je bila sklenjena koncesijska pogodba.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov, določenih z zakonom.
9. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s tem
odlokom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če
gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja ta odlok.
10. člen
(razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v
svojem imenu in za svoj račun.
11. člen
(prenos koncesije)
(1) Ob soglasju koncedenta se akt o prenosu koncesije
izda v enaki obliki, kot je bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.

14. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
15. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z enostranskim koncedentovim razdrtjem preneha:
– zaradi insolvenčnega postopka, drugega postopka prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka pri koncesionarju,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar predpise ali koncesijsko pogodbo krši
tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali
tretjim osebam,
– če se z dokumentiranimi ugotovitvami nadzora ugotovi,
da koncesionar v bistvenem delu ni izpolnil svoje obveznosti iz
koncesijske pogodbe.
(2) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(3) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile.
(4) Ob razdoru koncesijske pogodbe iz razlogov na strani koncesionarja je koncedent dolžan koncesionarju v enem
letu zagotoviti povrnitev dokazane neamortizirane vrednosti
vlaganj, prevrednotene skladno z računovodskimi standardi v
trenutku razdrtja koncesijske pogodbe, ki jih ni mogoče ali jih
ni upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi. Koncesionar je dolžan koncedentu povrniti škodo, ki je koncedentu
nastala zaradi razdrtja koncesijske pogodbe.
16. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
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(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
17. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih
enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
18. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
19. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije
izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile.
(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino,
v kolikor so za to izpolnjeni pogoji po splošnih pravilih odškodninskega prava.
20. člen
(odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
Občinski svet občine, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski
akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe.
(2) Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe. Z odkupom koncesije koncedent na infrastrukturi, ki
je v lasti tretjih oseb, izven koncesionarja, ne more pridobiti
lastninske ali druge stvarne in obligacijske pravice. O nameravanem odkupu mora koncedent pisno obvestiti koncesionarja
vsaj 1 leto vnaprej.
(3) Pogoji odkupa koncesije se določijo s koncesijsko
pogodbo.
IV. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
21. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle-
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nitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti
nujnih ukrepov za tiste javne službe, kjer so načrti ukrepov
predpisani, za ostale javne službe pa skladno s posameznimi
programi izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno
obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame
Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
22. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je
koncesionar dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati
koncesionirano javno službo iz koncesijske pogodbe.
V. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
23. člen
(program izvajanja javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora izdelati program izvajanja
javne službe, ga objaviti na svoji spletni strani in uporabnikom
omogočiti vpogled v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne
službe.
(2) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo na
območju občine v skladu s programom izvajanja javne službe.
(3) V programu izvajanja javne službe se opredeli tudi
območja, kjer se za posamezne stavbe ali skupine stavb, do
katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč,
javna služba ne izvaja. Za ta območja oziroma posamezne
objekte se zagotavlja le obdelava komunalne odpadne vode in
blata na komunalni čistilni napravi Grosuplje.
24. člen
(prostorsko zagotavljanje čiščenja odpadne vode)
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občine se zagotavlja v:
– komunalni čistilni napravi Grosuplje za komunalne in
padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko javnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so nanj priključena,
– malih komunalnih čistilnih napravah, zmogljivosti do
2000 populacijskih enot (v nadaljnjem besedilu: PE) za komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih
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kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z
njimi upravlja izvajalec javne službe,
– obstoječih pretočnih in nepretočnih greznicah ali malih
komunalnih čistilnih napravah z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE
in suhih stranišč, za odpadne vode iz stavb oziroma drugih
objektov (v nadaljnjem besedilu: objektov), ki niso priključeni
na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki. V primeru, da malo komunalno
čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, upravlja
upravljavec, mora biti le-ta izbran in potrjen s strani večine
lastnikov male komunalne čistilne naprave,
– za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se
komunalna odpadna voda čisti v mali komunalni čistilni napravi
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali mali komunalni čistilni
napravi z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, izvajanje
storitve prevzema in odvoza blata s cestnim motornim vozilom
pa tehnično ni izvedljivo, se zagotavlja le obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem
in obdelavo blata. Prevzem in odvoz blata iz te male komunalne
čistilne naprave ter njegovo predajo izvajalcu javne službe, ki
izvaja storitev obdelave blata na območju, kjer se komunalna
odpadna voda čisti v tej mali komunalni čistilni napravi, mora
zagotoviti upravljavec te male komunalne čistilne naprave,
izvajalec javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzetega blata,
– za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se
komunalna odpadna voda zbira v obstoječi pretočni greznici
ali v nepretočni greznici ali suhem stranišču, izvajanje storitve
praznjenja obstoječe pretočne greznice ali nepretočne greznice
ali suhega stranišča ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo,
se zagotavlja le čiščenje te komunalne odpadne vode ter njena
dodatna obdelava v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena
za prevzem komunalne odpadne vode iz obstoječih pretočnih
greznic ali nepretočnih greznic ali suhih stranišč. Praznjenje
obstoječe pretočne greznice ali nepretočne greznice ali suhega
stranišča in odvoz komunalne odpadne vode ter njeno predajo
izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna odpadna
voda zbira v obstoječi pretočni greznici ali nepretočni greznici
ali suhem stranišču, mora zagotoviti lastnik objekta, izvajalec
javne službe pa pisno potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode.
25. člen
(prevzem in ravnanje z blatom)
Prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih pretočnih
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, ter prevzem in ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic in suhih stranišč se prostorsko zagotavlja na
komunalni čistilni napravi, opremljeni za obdelavo blata iz prve
alineje prejšnjega člena tega odloka.
VI. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
26. člen
(storitve izvajalca javne službe)
(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe v
naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
zagotoviti:
1. vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
2. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo, ter dodatno obdelavo komunalne
odpadne vode v skladu s predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode,
3. odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se
s streh in javnih površin odvaja v javno kanalizacijo, v primeru,
da ponikanje ali odvajanje v vodotok ni možno,
4. druge storitve, skladno s predpisi.
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(2) Izvajalec javne službe mora za objekte v naselju ali
delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe
ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja
zagotoviti:
– prevzem in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
– redni prevzem in obdelavo blata iz obstoječih pretočnih
greznic in suhih stranišč,
– redni prevzem in obdelavo blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in
– pregled in izdelavo poročil o pregledu malih komunalnih
čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
27. člen
(upravni postopki in javna pooblastila)
(1) Izvajalec javne službe ima na območju Občine Velike Lašče javna pooblastila, kot izhajajo iz določil tega člena
odloka.
1. Za pripravo in sprejem prostorskih aktov kot nosilec
urejanja prostora za področje javne službe:
– zagotavlja dokumente na zahtevo pripravljavcev prostorskih aktov v skladu s predpisi in
– izdaja smernice in mnenja k prostorskim aktom.
2. Za pridobitev gradbenih dovoljenj:
– izdaja projektne in druge pogoje, mnenja in druge akte
za področje javne službe v skladu s predpisi.
3. Za priključitev objektov na javno kanalizacijo, za ukinitev ali spremembo priključka na javno kanalizacijo:
– izdaja soglasja k priključitvi na javno kanalizacijo,
– izdaja soglasja za ukinitev priključka na javno kanalizacijo in
– izdaja soglasja za spremembo priključka na javno kanalizacijo.
4. Za začasno priključitev za potrebe prireditev:
– izdaja soglasja za začasno priključitev za obdobje največ dveh mesecev.
5. Za spremembo načina odvajanja:
– izdaja soglasja k spremembi načina odvajanja.
(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu
javne službe za izdajo dokumentov iz prejšnjega odstavka:
1. za dokumente, smernice in mnenja iz prve in druge
alineje 1. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
2. za projektne in druge pogoje, mnenja in druge akte iz
2. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo graditev
objektov, in predpisi, ki urejajo varstvo okolja,
3. za soglasje k priključitvi na javno kanalizacijo:
– gradbeno dovoljenje za nove objekte ali drugo ustrezno
dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje za obstoječe objekte,
– grafična situacija za izvedbo priključka na javno kanalizacijo,
– dokazilo o izdani odločbi o odmeri komunalnega prispevka ali potrdilo o plačilu komunalnega prispevka,
4. za soglasje za ukinitev priključka na javno kanalizacijo:
– grafično situacijo z vrisanim objektom, javno kanalizacijo in priključkom s prikazom mesta ukinitve,
– podpisano izjavo vseh solastnikov, da je objekt izpraznjen in v njem ne nastajajo odpadne vode,
5. za soglasje za spremembo priključka na javno kanalizacijo:
– grafična situacija za izvedbo priključka na javno kanalizacijo,
6. za soglasje za začasno priključitev na javno kanalizacijo:
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in
načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,
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– dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje in
– dovoljenje za izvedbo prireditve.
VII. STORITVE NA OBMOČJU POSELITVE ALI NJEGOVEM
DELU, KI JE OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO
28. člen
(opredelitev naprav in objektov javne kanalizacije)
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo:
– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod
komunalne in padavinske odpadne vode in pri gradnji novega
omrežja odcepe za priklop kanalizacijskih priključkov obstoječih
objektov v dolžini do 1 m oziroma do roba utrjenega vozišča,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske
odpadne vode,
– objekte in naprave vakuumske oziroma podtlačne kanalizacije,
– male komunalne čistilne naprave,
– komunalne čistilne naprave,
– razbremenilnike visokih vod,
– zadrževalne in pretočne bazene in
– druge objekte in naprave, potrebne za obratovanje
javne kanalizacije.
29. člen
(opredelitev naprav in objektov uporabnika)
(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključek,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, peskolovi in lovilci olj,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami
v stanovanjski stavbi ali drugih objektih in
– nepretočna greznica, obstoječa pretočna greznica ter mala
komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
(2) Kanalizacijski priključek je odsek od priključnega revizijskega jaška do mesta priključitve na cev javne kanalizacije.
Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne in padavinske odpadne
vode iz objekta. Kanalizacijski priključek pripada objektu, v
katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda, ki se odvaja v javno
kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski priključek je sestavni del
stavbe uporabnika in je zato v zasebni lasti. Upravlja in vzdržuje ga uporabnik na svoje stroške.
(3) Na podtlačnem sistemu je kanalizacijski priključek
odsek med priključnim revizijskim jaškom in podtlačnim jaškom.
Če revizijskega jaška ni, kanalizacijski priključek poteka od
podtlačnega jaška do zunanje stene stavbe.
(4) Naprave in objekti podtlačne kanalizacije morajo biti
zgrajeni in vzdrževani v skladu z navodili izvajalca javne službe.
(5) Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na
objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, ki so nižji
od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem na nivo,
iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale preko
priključnega revizijskega jaška v javno kanalizacijo. V primeru,
da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, je potrebno
odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa
gravitacijsko odvajati v priključni revizijski jašek priključnega
kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem
poteka javna kanalizacija.
(6) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti priključni
revizijski jašek, ki izvajalcu javne službe služi za preverjanje
razmer v priključni cevi in preverjanje emisij v odpadni vodi,
uporabniku pa za vzdrževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Priključni revizijski jašek mora biti postavljen na takšnem
mestu, da lahko do njega nemoteno dostopata izvajalec javne
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službe in uporabnik. Priključni revizijski jašek je praviloma
postavljen na zemljišču v lasti investitorja ali lastnika objekta, v
katerem nastaja odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijsko omrežje neposredno ob zemljišču, kjer se nahaja javna
kanalizacija. Priključni revizijski jašek razmejuje kanalizacijski
priključek in interno kanalizacijo.
(7) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
izven objekta, je lastnik dolžan revizijski jašek urediti v objektu
tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati preglede odpadne vode.
30. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali
preureja javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev
obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna v
skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za
priključitev, ki ga izda izvajalec javne službe.
(2) Izvajalec javne službe mora lastnika objekta obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo
možna in obvezna ter mu posredovati navodila za priključitev.
Priključitev na javno kanalizacijo se mora opraviti v roku šestih
mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi. Po preteku tega roka se pričnejo obračunavati vse storitve, vezane na
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(3) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije
odvajala komunalna in padavinska odpadna voda v nepretočno
greznico, suho stranišče, obstoječo pretočno greznico ali malo
komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške nepretočno greznico,
suho stranišče, obstoječo pretočno greznico ali malo komunalno
čistilno napravo odklopi in se s cevovodom interne kanalizacije
direktno poveže na javno kanalizacijo. Uporabnik mora izvajalcu
javne službe dopustiti nadzor nad izvedenimi deli.
31. člen
(število priključkov na javno kanalizacijo)
(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v
lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali ko to
zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma, skladno s
soglasjem izvajalca javne službe, dovoli tudi izgradnja dveh
ali več priključkov.
(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih,
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno
ali racionalno, je po navodilih izvajalca javne službe dovoljena
priključitev več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki takšnega
priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti.
32. člen
(postopek za priključitev objekta)
(1) Priključitev na javno kanalizacijo je dovoljena samo s
soglasjem, ki ga izda izvajalec javne službe v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, in z določili tega odloka.
(2) Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec
javne službe ali drug za to usposobljen izvajalec, v skladu z
izdanim soglasjem, na stroške investitorja ali lastnika.
(3) Za vsako spremembo izvedbe kanalizacijskega priključka ali spremembo količine odpadne vode, ki se odvaja v
javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik ponovno pridobiti
soglasje izvajalca javne službe.
(4) Investitor ali lastnik je dolžan obvestiti izvajalca javne
službe o terminu izvedbe priključka na javno kanalizacijo najmanj dva delovna dneva pred izvedbo.
(5) Ob gradnji, pred zasutjem kanalizacijskega priključka,
mora investitor podati zahtevek za pregled izvedbe kanalizacijskega priključka v skladu s soglasjem.
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VIII. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE
33. člen
(obveznost izgradnje male komunalne čistilne naprave
ali nepretočne greznice)
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne vode, velja za investitorja obvezna izgradnja male
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
ali nepretočne greznice v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje
in čiščenje komunalne odpadne vode.
(2) Na območjih, kjer po programu izvajanja javne službe
ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki objektov
dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v
rokih, ki so skladni s predpisi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, ter jih nadomestiti z malimi komunalnimi
čistilnimi napravami z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ustrezajo standardom glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave
očiščene odpadne vode, ali nepretočnimi greznicami. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno malo komunalno čistilno
napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, s pripadajočim
kanalizacijskim omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije,
za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega
upravljavca naprav.
(3) Na območjih, kjer po programu izvajanja javne službe
ni predvidena gradnja javne kanalizacije, se lahko komunalna
odpadna voda odvaja v malo komunalno čistilno napravo z
zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne
kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna
voda, njen upravljavec pa mora zagotavljati prevzem blata z
uporabo storitev javne službe.
(4) Skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, izvajalec javne službe malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na svojem območju pregleda enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled
izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev,
o pregledu pa izda poročilo. Izvajalec javne službe ne pregleda
male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od
50 PE, če mu upravljavec te male komunalne čistilne naprave
v roku za izvedbo pregleda predloži rezultate meritev emisije
snovi na iztoku iz te male komunalne čistilne naprave (analizne
izvide), ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev
obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti,
za katere so za to malo komunalno čistilno napravo predpisane
mejne vrednosti.
34. člen
(prevzem in ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic
in suhih stranišč ter blatom iz obstoječih pretočnih greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav)
Izvajalec zagotavlja prevzem in ravnanje z blatom iz obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav
ter prevzem in ravnanje z vsebino iz nepretočnih greznic in
suhih stranišč na celotnem območju občine v skladu z določili
programa izvajanja javne službe.
35. člen
(način prevzema vsebine iz nepretočni greznic
in suhih stranišč ter blata iz obstoječih pretočnih greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav)
(1) Redni prevzem vsebine iz nepretočne greznice se
izvaja v časovnih presledkih glede na porabljeno količino dobavljene pitne vode po predhodnem naročilu uporabnika, ki
mora storitev naročiti najmanj dva delovna dneva pred želenim
terminom prevzema. Storitev praznjenja nepretočne greznice
je že vključena v ceno odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.
(2) Redni prevzem blata iz obstoječih pretočnih greznic
se izvaja v skladu s programom izvajanja javne službe enkrat
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na tri leta. Pri tem se izprazni blato iz prvega prekata – usedalnika greznice do največ 6 m3, pri večstanovanjskih objektih se
izprazni do 2 m3 vsebine usedalnika po stalno prijavljeni osebi.
Vsi ostali prevzemi so izredni prevzemi, ki jih mora naročiti
uporabnik pri izvajalcu javne službe in se dodatno zaračunajo.
Storitev mora uporabnik naročiti najmanj dva delovna dneva
pred želenim terminom prevzema.
(3) Redni prevzem blata iz male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, se izvaja v skladu s programom izvajanja javne službe dvakrat na tri leta oziroma glede
na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave,
po naročilu upravljavca male komunalne čistilne naprave. Pri
tem se izprazni blato iz usedalnika male komunalne čistilne
naprave skladno z navodili proizvajalca male komunalne čistilne naprave. Vsi ostali prevzemi so izredni prevzemi, ki jih
mora naročiti upravljavec male komunalne čistilne naprave pri
izvajalcu javne službe in se dodatno zaračunajo. Storitev mora
uporabnik naročiti najmanj dva delovna dneva pred želenim
terminom prevzema.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena se ob ukinitvi nepretočne greznice, obstoječe pretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, zaradi priključitve objekta na
javno kanalizacijo izprazni celotna vsebina nepretočne greznice, obstoječe pretočne greznice ali male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
(5) Redni prevzem blata iz suhih stranišč se izvaja enkrat
na tri leta, prevzame se do največ 6 m3 blata. Storitev mora
uporabnik naročiti najmanj dva delovna dneva pred želenim
terminom prevzema.
36. člen
(obveščanje o prevzemu blata)
(1) Izvajalec javne službe pisno obvešča o rednih prevzemih blata iz prvega, drugega in tretjega odstavka 17. člena
enkrat na tri leta. V kolikor se uporabnik do predvidenega
termina opravljanja storitve ne odzove na obvestilo in izvajalcu javne službe ne omogoči prevzema, se smatra, da je bila
storitev opravljena.
(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem javne službe
pravico do enkratne prestavitve najavljenega časa storitve.
37. člen
(ravnanje z vsebino iz nepretočne greznice, suhega stranišča
ali blatom iz obstoječe pretočne greznice ali male komunalne
čistilne naprave na kmetijskem gospodarstvu)
(1) V primeru, da blato iz obstoječe pretočne greznice
ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo
od 50 PE, oziroma vsebina iz nepretočne greznice ali suhega
stranišča nastaja na kmetijskem gospodarstvu rejnih živali in
je blato oziroma vsebina zmešana skupaj z gnojevko oziroma
gnojnico ter skladiščena najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, je kmetijsko gospodarstvo lahko
izvzeto iz plačevanja storitev prevzema in ravnanja z blatom
iz obstoječih pretočnih greznic ali malih komunalnih čistilnih
naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, oziroma vsebine iz
nepretočnih greznic, po m3 dobavljene pitne vode ali minimalno
1 oseba pri suhih straniščih oziroma glede na število stalno ali
začasno prijavljenih oseb.
(2) Lastnik kmetijskega gospodarstva rejnih živali mora
izvajalcu javne službe ob začetku opravljanja te dejavnosti
oziroma pred pričetkom triletnega planskega obdobja, ki je
določen s programom izvajanja javne službe, dostaviti izjavo o
uporabi blata v kmetijstvu in obrazec o staležu rejnih živali ali
kopijo zadnjega izpiska iz registra živali (GVŽ), ki pa ne sme
biti starejši od šestih mesecev.
(3) Če lastnik kmetijskega gospodarstva izvajalcu javne
službe v predpisanem času ne dostavi ustreznega potrdila, mu
izvajalec javne službe začne zaračunavati stroške odvajanja
in čiščenja odpadnih voda oziroma storitve, povezane nepre-

Stran

2704 /

Št.

47 / 1. 4. 2022

točnimi greznicami, suhimi stranišči, obstoječimi pretočnimi
greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. Vse spremembe se upoštevajo
naslednji mesec od dneva prejema potrdila, izvajalec javne
službe pa mu za nazaj ne sme povrniti stroškov odvajanja in
čiščenja odpadnih voda in storitev, povezanih z greznicami ali
malimi komunalnimi čistilnimi napravami z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, merjenih po m3 dobavljene pitne vode oziroma
minimalno 1 oseba pri suhih straniščih oziroma glede na število
stalno ali začasno prijavljenih oseb.
38. člen
(uporaba blata iz male komunalne čistilne naprave
na kmetijskem gospodarstvu)
(1) Izvajalec javne službe v primeru, ko blato iz male
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
nastane na kmetijskem gospodarstvu in se z njim ravna skladno s prejšnjim členom, kot obvezno storitev javne službe
zagotavlja samo pregled male komunalne čistilne naprave z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, uporabnik pa te storitve plača
po ceniku izvajalca javne službe.
(2) Določbe iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo
samo v primeru, če lastnik male komunalne čistilne naprave
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE izvajalcu javne službe ob
pregledu predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo
v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz
komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
39. člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode iz nepretočnih greznic)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan za objekt na območju
oskrbe s pitno vodo, ki ima v skladu s predpisi o odvajanju
komunalne odpadne vode lahko nepretočno greznico, zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 150 l/osebo na dan,
– minimalna prostornina nepretočne greznice je 10 m3
oziroma najmanj 4,5 m3 na osebo,
– da so v nepretočno greznico speljane samo komunalne
odpadne vode iz gospodinjstva,
– da je greznica zgrajena v skladu s predpisi.
(2) Na območju, kjer oskrba s pitno vodo ni zagotovljena
iz javnega vodovoda, je izvajalec javne službe dolžan za objekt,
ki ima v skladu s predpisi o odvajanju komunalne odpadne
vode lahko nepretočno greznico, zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan,
– minimalna prostornina nepretočne greznice je 6 m3
oziroma najmanj 3 m3 na osebo,
– da so v nepretočno greznico speljane samo komunalne
odpadne vode iz objekta,
– da je greznica zgrajena v skladu s predpisi.
IX. GRADNJA NOVIH KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ
IN PRENOS KANALIZACIJSKIH OMREŽIJ NA OBČINE
40. člen
(gradnja kanalizacije)
(1) Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni v
skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Podrobnejše
zahteve so navedene v tehničnem pravilniku.
(2) Javna in zasebna kanalizacija morata biti izvedeni
tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje komunalne odpadne vode in morata zagotavljati ustrezno hidravlično zmogljivost.
(3) V mešano kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih
vod, vodotokov in podtalnice.
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(4) Pri načrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževanju
objektov javnega kanalizacijskega omrežja investitor izvaja
ukrepe skladno s predpisi o odvajanju komunalne odpadne
vode.
41. člen
(ureditev lastništva novozgrajenih javnih kanalizacij)
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo
le-te predati v last občini.
(2) Za prevzem novozgrajenih objektov in omrežij javne
kanalizacije iz prvega odstavka tega člena mora biti predložena
naslednja dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka, primeren za vpis v
kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI),
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave.
(3) Izvajalec javne službe prevzame novozgrajeno infrastrukturo v poslovni najem na podlagi primopredajnega zapisnika.
42. člen
(ureditev lastništva obstoječih lokalnih kanalizacij)
Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pripadajočimi objekti se predajo v last občine in upravljanje izvajalcu javne službe na podlagi fizičnega pregleda, pregleda
kanala s TV kamero, pisnega strokovnega mnenja izvajalca in
ocene vrednosti predanega omrežja. Mnenje izvajalca lahko
nadomesti manjkajoče dokumente, predpisane v drugem odstavku prejšnjega člena. Prevzem se opravi s pogodbo.
43. člen
(gradnja novih kanalizacijskih omrežij)
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in
mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove
obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu,
razen v primerih, ko:
– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh
vzporednih kanalov,
– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni
možno odvajati v vodotok ali ponikati.
X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
JAVNE SLUŽBE IN UPORABNIKOV
44. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec javne službe
naslednje pravice in dolžnosti:
– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne
kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno
infrastrukturo,
– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
– zagotavljati predpisane meritve in nadzirati sestavo
odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za
prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne
ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja,
– izvajati preglede malih komunalnih čistilnih naprav ter
voditi ustrezne evidence o teh objektih,
– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev,
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– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in
reševanja,
– po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem)
delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje,
– voditi podatke o objektih in napravah javne kanalizacije,
– voditi predpisane evidence in izvajati predpisana poročila,
– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati
izterjavo dolgovanih zneskov,
– izvajati naloge po javnih pooblastilih in
– upoštevati in izvajati ostale naloge in evidence:
a. vodenje in vzdrževanje katastra gospodarske javne
infrastrukture ter
b. vodenje analitičnih evidenc infrastrukture, dane v poslovni najem.
45. člen
(pravice in obveznosti uporabnika)
(1) Uporabnik ima naslednje pravice in dolžnosti:
– obvezno se priključiti na javno kanalizacijo in odvajati
vanjo komunalne odpadne vode na vseh območjih, kjer je le-ta
zgrajena,
– na javno kanalizacijo se sme priključiti le s soglasjem
izvajalca javne službe,
– po izvedbi kanalizacijskega priključka do javnega kanala mora izključiti nepretočno greznico ali obstoječo pretočno
ali malo komunalno čistilno napravo iz sistema odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda,
– odvajati padavinsko odpadno vodo s streh in tlakovanih
površin v lastno ponikalnico na lastnem zemljišču ali v javno
kanalizacijo le s soglasjem izvajalca,
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno
z odobreno tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe, vzdrževati kanalizacijski priključek, interno
kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
– zagotavljati predpisane meritve industrijskih odpadnih
vod in izvajalcu javne službe posredovati letno poročilo do
31. 3. tekočega leta,
– omogočiti izvajalcu javne službe dostop do javne kanalizacije za izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni
kanalizaciji,
– vzdrževati nepretočne greznice, obstoječe pretočne
greznice in male komunalne čistilne naprave,
– omogočiti izvajalcu javne službe neoviran dostop do
nepretočne greznice ali suhega stranišča in prevzem vsebine
oziroma do obstoječe pretočne greznice ali male komunalne
čistilne naprave in prevzem blata,
– predati predpisano dokumentacijo o ustreznosti male
komunalne čistilne naprave in omogočiti izvajalcu javne službe
pregled male komunalne čistilne naprave,
– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah
količin in lastnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na
izvajanje javne službe,
– obveščati izvajalca javne službe o pojavih, ki bi utegnili
imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene
kot to določa ta odlok,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naziva, naslova, lastništva objekta in spremembah na objektu, ki
imajo vpliv na odvod komunalne in padavinske odpadne vode
in obračun stroškov,
– plačevati stroške storitev javne službe,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode,
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– v primeru solastništva sporazumno določiti plačnika
storitev javne službe, v nasprotnem plačnika določi izvajalec
javne službe,
– upoštevati in izvajati ostale naloge skladno s predpisi.
(2) V večstanovanjskih stavbah, kjer upravnik izvaja upravljanje po stanovanjskem zakonu in drugih področnih predpisih,
se pravice in dolžnosti, opredeljene v 1. točki tega člena, smiselno uporabljajo tudi za upravnika večstanovanjske stavbe. V
tem primeru skleneta izvajalec javne službe in upravnik stavbe
pogodbo, s katero opredelita medsebojne obveznosti pri izvajanju te javne službe in obračunavanje storitev. V primeru, da
izvajalec javne službe in upravnik nimata sklenjene pogodbe
oziroma ne skleneta pogodbe, mora izvajalec javne službe
storitev javne službe zaračunati lastniku oziroma uporabniku
storitve posamezne stanovanjske enote. V tem primeru je ključ
za delitev stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode porabljena pitna voda, za delitev stroškov odvajanja padavinske
vode iz streh pa število posameznih enot stavbe.
(3) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije.
Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov,
spreminjati višine nadkritja kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko
povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale
njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode
v javno kanalizacijsko omrežje.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo do četrte alineje in devete do
trinajste alineje prvega odstavka tega člena ali v nasprotju s
tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo do četrte alineje
in devete do trinajste alineje prvega odstavka ali v nasprotju s
tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z
globo 500 evrov.
46. člen
(odškodnina za povzročeno škodo)
(1) Uporabnik ima pravico od izvajalca javne službe zahtevati odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve
odvajanja komunalne odpadne vode po krivdi izvajalca javne
službe oziroma opustitve vzdrževanja javne kanalizacije.
(2) Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo v objektih zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru poplav, naliva
večje izdatnosti od projektirane ter ob naravnih in drugih nesrečah, na katere ne more vplivati.
XI. PREKINITEV ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
ODPADNE VODE
47. člen
(prekinitev dobave vode, odvajanja odpadne vode
in ukinitev priključka)
(1) Uporabniku se lahko začasno prekine dobava vode iz
javnega vodovoda, če z odvodom komunalnih odpadnih voda
povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod.
(2) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na zahtevo
uporabnika in po uradni dolžnosti izvajalca javne službe. Stroške ukinitve krije uporabnik. Ukinitev na zahtevo uporabnika je
dopustna ob odstranitvi objekta ali opustitvi uporabe objekta,
kar mora uporabnik dokazati s potrdilom pristojnih organov.
(3) Izvajalec javne službe na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu, lahko prekine odvajanje odpadne vode,
kadar:
– je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali naprav v
njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja
na komunalni čistilni napravi,
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– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden
brez soglasja izvajalca javne službe,
– uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe dovoli
priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek ali spremeni njegovo zmogljivost,
– uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve
količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
– uporabnik brez soglasja izvajalca javne službe spremeni
izvedbo priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje
in premoženje prebivalcev,
– kadar uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu in opominu,
– industrijski uporabnik v roku tridesetih dni po pozivu
izvajalca javne službe ne podpiše pogodbe o odvajanju in
čiščenju industrijske odpadne vode,
– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza
zahtevam veljavne zakonodaje,
– uporabnik zaradi določitve količine industrijske odpadne
vode ne zagotovi merjenja odvzetih količin vode iz naravnih
virov.
(4) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do
odprave vzroka. Stroške vnovične priključitve plača uporabnik.
48. člen
(prekinitev odvajanja odpadne vode zaradi vzdrževalnih del)
(1) Izvajalec javne službe ima pravico, brez povračila
stroškov, prekiniti odvajanje odpadne vode za krajši čas zaradi
načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji. O vzrokih, času trajanja prekinitev ter o navodilih za
ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec javne službe
obvesti uporabnike na krajevno običajen način.
(2) V primeru izvajanja nenačrtovanih vzdrževalnih del
ali ob naravnih in drugih nesrečah ima izvajalec javne službe
pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom
odvajanje odpadne vode v javno kanalizacijo. Izvajalec javne
službe ima v teh primerih dolžnost v štiriindvajsetih urah vzpostaviti začasen režim odvajanja odpadne vode.
49. člen
(odgovornost za škodo)
Izvajalec javne službe ne odgovarja za škodo v objektih
zaradi izlivov iz javne kanalizacije v primeru poplav, naliva večje
izdatnosti od projektirane ter ob naravnih in drugih nesrečah,
na katere ne more vplivati.
XII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
50. člen
(financiranje javne službe)
(1) Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna občine in
– drugih virov.
(2) Predlog cen storitev javne službe oblikuje izvajalec
javne službe, potrdi pa jih pristojni občinski organ.
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(2) Elaborat mora skladno s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen javne službe, s predpisi o državnih
pomočeh in predpisi o preglednosti finančnih odnosov in
ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in s tem odlokom
vsakič vključevati tudi predlog poračuna pozitivnih ali negativnih razlik.
52. člen
(obračunsko obdobje)
(1) Obračunsko obdobje v skladu s predpisi s področja
oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja traja eno koledarsko leto.
(2) V primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali
prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene
gospodarskih javnih služb, v primeru sprememb predpisov ali
drugih okoliščin, se lahko s sklepom določi tudi daljše ali krajše
obračunsko obdobje. V tem primeru se določbe o postopkih v
zvezi z elaborati uporabljajo smiselno.
53. člen
(poračuni cen)
(1) Razlika med potrjeno in obračunsko ceno preteklega
obračunskega obdobja glede na dejansko količino opravljenih
storitev se upošteva pri izračunu predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) Razlike iz prvega odstavka se ugotavljajo in poračunavajo na ravni posamezne storitve posamezne javne službe.
(3) O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami javne službe ter subvencij odloča
organ, pristojen za potrjevanje cen.
(4) Poračun z vračilom subvencij občinam se lahko izvede
le, če so občine subvencijo plačale, in sicer do višine vplačanih
subvencij. V nasprotnem se razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev javne službe.
54. člen
(subvencije cen)
(1) Občina lahko določi subvencije cen javnih služb tako
za izvajanje storitev kot tudi za omrežnino.
(2) Subvencije se določijo v skladu s predpisi in sklepi
organov, pristojnih za potrjevanje cen. Če organ, pristojen za
potrjevanje cen, subvencije ne potrdi, je zaračunana cena v
občini enaka potrjeni ceni.
55. člen
(pregled elaboratov)
(1) Strokovni pregled in presojo predloženih elaboratov
izvaja občina.
(2) O načinu strokovnega pregleda in presoje elaboratov
za posamezne javne službe odloči občina. Če občina v roku
15 dni od prejema elaboratov ne poda pisnega zahtevka za
dopolnitev ali spremembo elaborata, se šteje, da je vsebina
elaborata usklajena in primerna za potrditev.
(3) Za namene zagotavljanja trajnosti poslovanja pri
izvajanju gospodarskih javnih služb se v okviru upravičenih
cen javne službe prizna donos na vložena poslovno potrebna
osnovna sredstva izvajalca javne službe v višini 3 % sedanje
vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, ki se potrdijo
s potrditvijo elaborata o cenah.
56. člen

XIII. OBLIKOVANJE IN DOLOČANJE CEN
51. člen
(priprava in posredovanje elaboratov o cenah)
(1) Izvajalec javne službe pripravi elaborat o cenah javnih
služb v skladu s predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje
cen javne službe, in s tem odlokom.

(odločanje o cenah)
(1) O usklajeni vsebini elaborata in cenah odloči pristojni
organ za potrjevanje cen s sklepom.
(2) Nove cene gospodarskih javnih služb se praviloma uveljavijo 1. 1. (prvi dan) prihodnjega obračunskega
obdobja oziroma v skladu s sklepom pristojnega organa za
potrjevanje cen.
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57. člen
(obračunavanje storitev)
(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:
– odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
– čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
– storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi pretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami,
– odvajanje padavinske odpadne vode s streh in
– čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
(2) Uporabniki z območja obvezne priključitve na javno
kanalizacijsko omrežje, kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje,
pri katerih poleg odpadne vode iz gospodinjstva nastaja tudi
odpadna voda v kmetijskem gospodarstvu ter se le-ta odvaja
na kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja
in čiščenja odpadne vode iz kmetijske dejavnosti, če zagotovijo
ločeno merjenje porabljene pitne vode za gospodinjstvo in
ločeno merjenje porabljene pitne vode za izvajanje kmetijske
dejavnosti.
(3) Izvajalec javne službe lahko izvaja posebne storitve v
okviru prostih zmogljivosti, če le te pozitivno vplivajo na storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb in znižujejo
lastno ceno posamezne javne službe. Cene posebnih storitev
kot so zlasti odvajanje in čiščenje industrijskih odpadnih voda,
izredni prevzemi blata, odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode z zasebnih utrjenih površin gospodarskih subjektov
večjih od 100 m2, ki pripada objektu ter druge storitve, oblikuje
in sprejme izvajalec javne službe.
(4) Za uporabnike, pri katerih se zaradi specifičnosti ne
more uporabljati cenik iz prejšnje točke, se cene posebnih
storitev določijo s pogodbo.
58. člen
(plačilo storitve)
(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen
če zakon ne določa drugače. Če uporabnik pravočasno ne
poravna svojih obveznosti, je izvajalec javne službe uporabniku
dolžan izstaviti pisni opomin in v primeru neplačila dolg sodno
izterjati.
(2) Morebitne reklamacije računov morajo biti pisne, podane v roku petnajst dni od datuma izstavitve računa.
59. člen
(vodenje evidenc o uporabnikih)
(1) Izvajalec javne službe pridobiva evidence od lastnikov,
uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih
organov in služb.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe
vsebuje naslednje podatke: šifro uporabnika, ime, priimek in
naslov stalnega ali začasnega prebivališča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število oseb v gospodinjstvu),
številko in naslov odjemnega mesta, znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti, datum vnosa podatkov. Izvajalec javne
službe lahko za posameznega uporabnika za namen sodnega
uveljavljanja terjatev ali upravnih postopkov zbira tudi podatke
o zaposlitvi, številki osebnega računa, davčno številko, delež
lastništva na nepremičninah in v družbah ter EMŠO.
(3) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne podjetnike vsebuje naslednje podatke: šifro uporabnika in
plačnika, naziv firme oziroma samostojnega podjetnika, naslov, transakcijski račun, davčno številko, znesek poravnanih
in neporavnanih obveznosti, podatke o lastniku, če je drug kot
uporabnik ali plačnik ter datum vnosa podatkov.
(4) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi
podatke o merilnih napravah.
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(5) Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb morajo izvajalca javne službe pravočasno pisno obveščati o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med
izvajalcem javne službe in odjemalcem, in o vseh spremembah
naslova za dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da
tudi njihov pravni naslednik vstopi v obstoječe razmerje.
(6) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od
prvega naslednjega obračunskega meseca.
XIV. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN
IN STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI
GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI PRETOČNIMI GREZNICAMI
IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI
60. člen
(oblikovanje cene storitve javne službe)
(1) Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske
odpadne vode z javnih površin vključuje:
– omrežnino odvajanja, ki vključuje stroške, povezane z
javno infrastrukturo,
– ceno storitve odvajanja, ki pokriva stroške opravljanja
te javne službe in
– okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se obračuna v skladu s predpisi, ki
urejajo okoljske dajatve.
(2) Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske
odpadne vode z javnih površin vključuje:
– omrežnino čiščenja, ki vključuje stroške, povezane z
javno infrastrukturo in
– ceno storitve čiščenja, ki pokriva stroške opravljanja te
javne službe.
(3) Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, suhimi
stranišči, obstoječimi pretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami vključujejo:
– omrežnino, ki vključuje stroške, povezane z javno infrastrukturo,
– ceno storitve, ki pokriva stroške, povezane z nepretočnimi greznicami, suhimi stranišči, obstoječimi pretočnimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in
– okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se obračuna v skladu s predpisi, ki
urejajo okoljske dajatve.
61. člen
(omrežnina)
(1) Omrežnina se za infrastrukturo javne službe, s katero
se izvajajo posamezne storitve, določi na letni ravni in se uporabnikom obračuna glede na zmogljivost priključkov, določeno
s premerom vodomera. Faktor omrežnine za posamezne vodomere je določen s predpisi o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (v nadaljevanju predpisi o metodologiji za oblikovanje
cen) oziroma z drugimi zakonskimi predpisi s področja določitve cen komunalnih storitev.
(2) Če vodovodni priključek stavbe ni opremljen z obračunskim vodomerom, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost tega priključka, skladno s predpisi s področja oblikovanja
cen komunalnih storitev.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne
stanovanjske oziroma poslovne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina za priključek
s faktorjem omrežnine 1, določenim v skladu s prepisi o metodologiji za oblikovanje cen.
(4) V večstanovanjskih stavbah, v katerih imajo posamezne stanovanjske oziroma poslovne enote več obračunski
vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1, določenim v skladu s predpisi o
metodologiji za oblikovanje cen.
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62. člen

(izračun opravljanja storitev javne službe)
(1) Storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode in padavinske odpadne vode z javnih površin se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode
izraženo v m3, ki se odvaja v javno kanalizacijo oziroma čisti
na komunalni čistilni napravi.
(2) Storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz
nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz
obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ter pregleda malih
komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne
vode, izraženo v m3, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo pretočno greznico ali malo komunalno čistilno napravo
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
(3) Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode veljajo
določila odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine.
(4) Izvajalec javne službe lahko v primeru prekomerne porabe pitne vode kot posledice okvare na internem vodovodnem
omrežju na podlagi pisne reklamacije uporabnikom zmanjša
stroške opravljanja storitev odvajanja komunalne odpadne
vode, opravljanja storitev čiščenja komunalne odpadne vode,
opravljanja storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi pretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
če ugotovi, da pri iztoku ni prišlo do onesnaženja pitne vode in
je bil iztok neposreden v podzemne vode. Stranka mora pisni
reklamaciji predložiti ustrezna dokazila o okvari in odpravi le-te.
(5) Ob ugotovitvi iztoka vode na internem vodovodnem
omrežju oziroma v primeru okvare merilne naprave se za čas
od zadnjega popisa pa do odprave napake uporabniku obračuna odpadna voda na podlagi povprečne količine dobavljene
pitne vode, obračunane v preteklem obračunskem obdobju.
(6) Če se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim
vodomerom, se storitve obračunavajo skladno s predpisi o
metodologiji za oblikovanje cen.
(7) Če se uporabnik stavbe oskrbuje s pitno vodo iz večih
vodnih virov, je osnova za obračun izvajanja storitev odvajanja
in čiščenja odpadnih voda ter storitev, povezanih z greznicami
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, poraba pitne vode
iz vseh virov skupaj. Če ni zagotovljeno merjenje porabe pitne vode iz vsakega vodnega vira, ni mogoče uporabiti način
izračuna stroškov izvajanja storitev na podlagi prve oziroma
druge točke tega člena. V takem primeru se izvajanje storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih
stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode,
določene s predpisi.
63. člen
(cena storitve čiščenja in odvajanja odpadne vode,
ki nastane po odvzemu iz naravnega vira)
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo iz naravnih virov, morajo imeti vgrajen vodomer za merjenje odvzetih količin vode iz naravni virov oziroma merilno mesto, v
katerem se meri količina odvedenih odpadnih vod. Če uporabnik ne zagotovi meritev, se kot količine obračunajo količine iz
vodnega dovoljenja.
XV. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE
ODPADNE VODE S STREH
64. člen
(evidenca strešnih površin)
(1) Izvajalec javne službe vodi evidenco strešnih površin,
s katerih se odvaja padavinska odpadna voda v javno kana-
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lizacijo. Evidenca je osnova za izračun količine padavinske
odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Velikost strešnih površin posameznega uporabnika
se določi na podlagi tlorisne površine stavbe iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Za objekte, za katere se ne more določiti strešnih
površin, kot določa prejšnji odstavek, se te določijo na podlagi
tlorisne površine objekta iz uradnih evidenc.
(4) Pri odstopanjih dejanskega stanja v primerjavi z uradnimi evidencami se velikost strešnih površin določi na podlagi
tlorisne površine ter iz digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) ali
na podlagi meritev dejanskega stanja.
65. člen
(oblikovanje cene storitve)
(1) Odvajanje padavinske odpadne vode s streh vključuje:
– omrežnino odvajanja padavinskih odpadnih voda s
streh, ki vključuje stroške, povezane z javno infrastrukturo in
– ceno storitve odvajanja padavinskih odpadnih voda s
streh, ki pokriva stroške opravljanja te javne službe.
(2) Čiščenje padavinske odpadne vode s streh vključuje:
– omrežnino čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh,
ki vključuje stroške, povezane z javno infrastrukturo in
– ceno storitve čiščenja padavinskih odpadnih voda s
streh, ki pokriva stroške opravljanja te javne službe.
66. člen
(izračun cene)
(1) Storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne
vode s streh se obračunavajo v m3 glede na količino padavin,
ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni
čistilni napravi.
(2) V primeru, če se padavinska odpadna voda s streh ne
odvaja v javno kanalizacijo, se navedene storitve ne zaračunava. Uporabnik je v tem primeru dolžan predložiti in podpisati
izjavo, v kateri je naveden način odvajanja padavinske odpadne vode s streh.
(3) Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je
izmerjena pri meritvah državne mreže meteoroloških postaj,
preračunana na površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni
čistilni napravi.
XVI. NADZOR
67. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni
organ oziroma služba občinske uprave občine.
Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem
javne službe, zlasti pa zakonitost in strokovnost izvajanja.
(2) Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod oziroma
drugo institucijo.
(3) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
68. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja notranja finančna revizija oziroma ima koncedent pravico,
da najame zunanjega revizorja za preveritev dela poslovanja,
ki se nanaša na opravljanje koncesije. Medsebojna razmerja v
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zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita
koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti vzrok nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.

Št.

(1) Najkasneje 2 meseca po uveljavitvi tega odloka bosta
koncedent in koncesionar sklenila koncesijsko pogodbo.
(2) S koncesijsko pogodbo sklenjeno na podlagi tega odloka se v Občini Velike Lašče nadomesti Pogodba št. P 2016-43
o opravljanju obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v
Občini Velike Lašče z dne 25. 2. 2016.
(3) Do sklenitve koncesijske pogodbe iz prvega odstavka
tega člena ostajajo koncesijska pogodba iz drugega odstavka
tega člena v veljavi.
75. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče št. 1/08, 2/10, 2/12 in
7/15).
76. člen
(rok za sprejem tehničnega pravilnika)
Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka sprejme Občinski
svet Občine Velike Lašče v roku enega leta po uveljavitvi tega
odloka.
77. člen

70. člen
Inšpektor pristojnega medobčinskega inšpektorata in redarstva pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– če se kanalizacijsko omrežje, naprave in objekti uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določa ta
odlok in
– če so kanalizacijsko omrežje, naprave in objekti vzdrževani na način in skladno s pogoji, kot jih določa ta odlok.
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74. člen

69. člen

(obseg inšpekcijskega nadzora)

Stran

(sklenitev koncesijske pogodbe)

(opravljanje inšpekcijskega nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
pristojni medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(2) Organ iz prvega odstavka tega člena je prekrškovni
organ po tem odloku.
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(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0004/2022-1
Velike Lašče, dne 17. marca 2022
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

XVII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
71. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarske javne
službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda
Republike Slovenije.
72. člen
(prepoved prorogacije tujega sodišča ali tuje arbitraže)
V razmerjih med koncedentom in koncesionarjem ter razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe
ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij odločajo tuja
sodišča ali tuje arbitraže.
XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
73. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških
ter postopki za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred
uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom
uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih,
razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.
(3) Če so bili projektni pogoji iz 9. člena tega odloka izdani
pred uveljavitvijo tega odloka, se postopki za izdajo soglasja
končajo po dosedanjih predpisih.

961.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Velike Lašče

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 –
odl. US) 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 2. člena Zakona o
spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče
na 23. redni seji dne 17. marca 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Velike Lašče
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospo-

Stran
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Št.
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darstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 4/15, Uradni list RS, št. 48/19) se v 4. členu na koncu
dodata novi, osma in deveta alinea:
»– ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do države,
– ki nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa
Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z
notranjim trgom.«.
2. člen
V 9. členu se v četrti alinei črta besedilo:
»o povezanih družbah ter«
Doda se nova, peta alinea:
»– prejemnik navede družbe, s katerimi tvori enotno podjetje.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0005/2022-1
Velike Lašče, dne 17. marca 2022
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

962.

Uradni list Republike Slovenije
starosti in 70 EUR na žival za nakup plemenskih svinj krškopoljske pasme, pri čemer je obvezna reja z izpustom minimalno
2 leti.«
2. člen
V petem odstavku 12. člena se doda besedilo:
»Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev.«
3. člen
V 21. členu se 3. točka prvega odstavka spremeni tako,
da se po novem glasi:
»3. prejemnik navede družbe, s katerimi tvori enotno podjetje, tako da se preveri skupni znesek že prejetih de minimis
pomoči za vsa podjetja, ki tvorijo enotno podjetje,«
V prvem odstavku 21. člena se doda 4. točka:
»4. prejemnik poda izjavo o deljenih oziroma pripojenih
podjetjih.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0006/2022-1
Velike Lašče, dne 17. marca 2022
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17,
22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) in 16. člena Statuta Občine
Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06
– UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na
23. redni seji dne 17. marca 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Velike Lašče
za programsko obdobje 2015–2020
1. člen
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15
in 5/15, Uradni list RS, št. 48/19, 58/21) se 8. člen spremeni
tako, da:
– se med upravičenimi stroški spremeni tretja alineja tako,
da se po novem glasi:
»– nakup telet mesne pasme, nakup licenciranih plemenskih bikov mesne pasme, nakup brejih telic in krav mesne in
mlečne pasme, nakup pujskov in plemenskih svinj krškopoljske
pasme,«
– se v »upravičenci do pomoči so«, doda nova, peta
alineja, ki se glasi:
»– v primeru nakupa pujskov in plemenskih svinj krškopoljske pasme vsa kmetijska gospodarstva, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine.«
– se v finančnih določbah v peti alineji besedilo »brejih
telic in krav mesne pasme« zamenja z besedilom »brejih telic
in krav mesne in mlečne pasme«.
– se za peto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»30 EUR na žival za nakup pujskov krškopoljske pasme,
pri čemer je obvezna reja z izpustom do minimalno 6 mesecev

963.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi prvega odstavka 247. člena v zvezi z drugim
odstavkom 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 16. člena
Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike
Lašče na 23. redni seji dne 17. marca 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– katastrska občina 1713 KRVAVA PEČ parcela 1299/1
(ID 7100779),
– katastrska občina 1713 KRVAVA PEČ parcela 1299/3
(ID 7100778),
– katastrska občina 1713 KRVAVA PEČ parcela 1299/4
(ID 7100775).
II.
Na nepremičninah iz prve točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, matična številka: 5874785000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0007/2022-1
Velike Lašče, dne 17. marca 2022
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

Uradni list Republike Slovenije
964.

Sklep o razrešitvi in imenovanju člana
statutarno pravne komisije

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče,
št. 2/2006, 2/2007, 6/2013, 1/2015, Uradni list RS, št. 32/19,
184/21) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, Uradni list RS,
št. 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 23. redni seji
dne 17. marca 2022 sprejel

SKLEP
o razrešitvi in imenovanju člana statutarno
pravne komisije
I.
V statutarno pravni komisiji se razreši:
– Petra Oblak.
V statutarno pravno komisijo se imenuje:
– Miriam Lavrič, Dvorska vas 14a, Velike Lašče.
II.
Mandatna doba članov statutarno pravne komisije, kot
stalnega delovnega telesa občinskega sveta, je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.
Št. 0301-0003/2022-1
Velike Lašče, dne 17. marca 2022
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

ŽALEC
965.

Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del enote
urejanja prostora DR-1/3

Št.

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora z oznako DR-1/3 v naselju Drešinja vas, (v nadaljevanju
OPPN), ki ga je izdelalo podjetje IUP d.o.o., Inštitut za urejanje
prostora iz Celja, pod številko 1/21 v marcu 2022. V zbirki prostorskih aktov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor mu je
dodeljena identifikacijska številka 2453.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 9. aprila do 10. maja 2022
javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine
Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Petrovče, Petrovče 33,
3301 Petrovče in na
– spletnem naslovu: https://www.zalec.si

Stran
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3. člen
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko do konca javne razgrnitve poda:
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, KS Petrovče ali na elektronski naslov:
glavna.pisarna@zalec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva«
navedejo ključne besede »Pripomba na javno razgrnitev
OPPN DR-1/3«.
– Ustno na javni obravnavi.
Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki
v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavitve razgrnjenega prostorskega akta OPPN ter ne bodo
javno objavljeni in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko
uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 4. maja 2022 ob 16. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec
in izdelovalec o vsebini OPPN podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila. Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti
javne obravnave mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim
datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov, glavna.pisarna@zalec.si ali na telefon, 03/713 64 65 in
navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski
naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave, glede na
priporočila NIJZ.
5. člen
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in na
oglasni deski KS Petrovče.
Št. 3505-0005/2018
Žalec, dne 28. marca 2022
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

Na podlagi 338. člena (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21)
in 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list
RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13 in 23/17) župan Občine Žalec s tem

J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del enote urejanja prostora DR-1/3
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IDRIJA
966.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17,
21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb) in 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13, 13/19 in 202/20)
je Občinski svet Občine Idrija na 27. redni seji dne 31. 3. 2022
sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
1. člen
Kot javno infrastrukturo na področju kulture se razglasijo
naslednje nepremičnine v javni lasti:
– Jožefov jašek (EŠD 3134): parc. št. 2231/2, 2236, 2235,
št. 2231/1, vse k.o. 2357 Idrija – mesto.

Stran
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-0002/2022
Idrija, dne 31. marca 2022

72

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

433.720

714 Drugi nedavčni prihodki

240.800

KAPITALSKI PRIHODKI

593.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

73

74

967.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.
US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,
57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20
– ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO in 207/21) in 18. in 105. člena
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in
37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 21. redni seji dne
30. 3. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Lendava
za leto 2022

78

1.116.383

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.086.753

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

70

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

6.575.135

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

3.945.014

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

2.630.121

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

25.000

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

25.000

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

4.574.244

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.204.150

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42
43

v EUR
Proračun
leta 2022
17.957.816

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

9.648.298

DAVČNI PRIHODKI

7.847.608

700 Davki na dohodek in dobiček

6.663.958

703 Davki na premoženje

950.000

704 Domači davki na blago in storitve

223.650

706 Drugi davki
71

TRANSFERNI PRIHODKI

40

»3. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

1.800.690

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.100.970

711 Upravne takse in pristojbine

15.000

712 Globe in druge denarne kazni

10.200

21.835.588

198.950
2.907.644
21.000
242.500
5.145.770
300.000
2.197.500
518.750
2.129.520

INVESTICIJSKI ODHODKI

11.605.574

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

11.605.574

INVESTICIJSKI TRANSFERI

510.000

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU

235.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

275.000

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

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

0

75

10.000

NEDAVČNI PRIHODKI

29.630

II.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2022
(Uradni list RS, št. 195/20) se 3. člen spremeni, tako da se
glasi:
(višina splošnega dela proračuna)

533.000

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

LENDAVA

60.000

3.877.772
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2. člen
V Odloku o proračunu Občine Lendava za leto 2022 (Uradni list RS, št. 195/20) se 8. člen spremeni, tako da se glasi:

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

2.077.400

50

ZADOLŽEVANJE

2.077.400

»8. člen

500 Domače zadolževanje

2.077.400

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

415.500

55

ODPLAČILA DOLGA

415.500

550 Odplačila domačega dolga

415.500

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

–2.215.372

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.662.400

XI.

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

3.877.772

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

2.354.199

9009 Splošni sklad za drugo

2.354.199

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

Spremembe veljavnega Načrta razvojnih programov so uvrstitev novih projektov v Načrt razvojnih programov in spremembe
drugih projektov, ki so že vključeni v Načrt razvojnih programov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti Načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
Načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 30% izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika. Občinski svet odloča
o uvrstitvi novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov
in o spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 30% izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, neposredni uporabnik uvrsti v Načrt razvojnih programov
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0019/20-26
Lendava, dne 31. marca 2022
Župan
Občine Lendava
Janez Magyar
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968.

Uredba o prenehanju uporabe Uredbe
o podatkih registra nepremičnin

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G,
65/14 in 55/17) v zvezi s tretjim odstavkom 166. člena Zakona
o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih
registra nepremičnin
1. člen
Uredba o podatkih registra nepremičnin (Uradni list RS,
št. 37/18, 46/19 in 54/21 – ZKN) se preneha uporabljati 4. aprila
2022.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-132/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2550-0029
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
izpolnjevati tudi vse pogoje po predpisih, ki urejajo ceste, gozdove, varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo
kulturne dediščine, varstvo pred tehničnimi in drugimi nesrečami, ter po drugih predpisih, s katerimi se urejajo rudarska dela.
(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka
mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zagotoviti še:
1. ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da
se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije;
2. ukrepe, s katerimi se dosega največje mogoče varstvo
okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak,
tla, površinske vode ali podtalnico;
3. ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja
okolja s hrupom;
4. smotrno izkoriščanje mineralne surovine z uporabo
ustrezne sodobne tehnologije;
5. upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
6. ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni
ekološki nesreči zaradi posega;
7. ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar
odkrije nahajališče vode;
8. dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno
ureditev;
9. ukrepe za preprečitev razlitja motornih olj in naftnih
derivatov;
10. ukrepe v zvezi s sanacijo in vnovično ureditvijo zemljišč med dejavnostjo in po njej, in sicer tako, da se kar najbolj
vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje, ter
11. ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni
režim.
4. člen
(zagotavljanje varstva in zdravja pri delu)

969.

Uredba o podelitvi rudarske pravice za
izkoriščanje mineralne surovine tehnični
kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru
Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17
– GZ) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje
mineralne surovine tehnični kamen – apnenec
v pridobivalnem prostoru Pijovci 2
v občini Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba je rudarski koncesijski akt, ki določa pogoje
za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem
prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah.
2. člen
(koncesijska pogodba)
Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske
pogodbe veljajo določbe te uredbe.
3. člen
(splošni varstveni pogoji in ukrepi)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora med izvajanjem rudarske pravice in opustitvijo izvajanja rudarskih del

Varstvo in zdravje pri delu nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo.
5. člen
(obveznost obveščanja in poročanja)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje organom in zavodom poroča v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, vode,
varstvo podzemnih jam, ohranjanje narave in varstvo okolja,
ter drugimi predpisi.
6. člen
(obveznost plačila rudarske koncesnine in rezerviranih
sredstev za sanacijo)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je zavezanec
za plačevanje rudarske koncesnine ter za zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za sanacijo v skladu z zakonom,
ki ureja rudarstvo.
(2) Rudarska koncesnina se odmerja, plačuje in usklajuje
v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja
plačevanje rudarskih koncesnin.
(3) Rezervirana sredstva za sanacijo se zagotavljajo,
odmerjajo, plačujejo in usklajujejo v skladu z zakonom, ki
ureja rudarstvo, ter predpisom, ki ureja plačevanje sredstev
za sanacijo.
7. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha iz razlogov, ki jih določa
zakon, ki ureja rudarstvo, in tako, kakor določa zakon, ki ureja
rudarstvo.
8. člen
(odvzem rudarske pravice)
Rudarska pravica za izkoriščanje se odvzame iz razlogov
in tako, kakor določa zakon, ki ureja rudarstvo.

Uradni list Republike Slovenije
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II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTOR
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA
PRAVICA ZA IZKORIŠČANJE
9. člen
(izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec
v pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje pri Jelšah)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne
surovine tehnični kamen – apnenec v količini 491 670 (štiristo
enaindevetdeset tisoč šeststo sedemdeset) kubičnih metrov v
raščenem stanju.
(2) Pridobivalni prostor Pijovci 2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne
surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno
opuščena pridobivalna prostora Pijovci in Pijovci.
(3) Pridobivalni prostor Pijovci 2 obsega naslednja zemljišča v katastrski občini 1185 Pijovci:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 743/1, 744/2,
744/4, 744/5, 746/1, 746/2, 746/3, 746/4, 747/1, 747/2, 749/1,
749/3 in 764/2,
– del zemljišča s parcelno številko 744/1, ki leži zahodno
od premice, ki poteka skozi točki P2 in P3,
– del zemljišča s parcelno številko 746/5, ki leži severno
od premice, ki poteka skozi točki P1 in P2,
– in del zemljišča s parcelno številko 766/5, ki leži severno
in vzhodno od poligona točk P20*- P19 -P18*.
(4) Točke iz prejšnjega odstavka imajo te opise in koordinate v D96/TM koordinatnem sistemu:
Točka

e

n

P1

541.807,46

123.228,05

P2

541.787,02

123.219,93

P3

541.775,16

123.210,20

P18

541.572,61

123.263,48

P18*

presečišče parcelne meje med zemljišči
s parc. št. 766/4 in 766/5, in premice,
ki poteka skozi točki P18 in P1

P19

541.573,15

123.287,39

P20

541.548,28

123.292,17

P20*

presečišče parcelne meje med zemljišči
s parc. št. 764/2 in 766/5, in premice,
ki poteka skozi točki P20 in P19

(5) Pridobivalni prostor Pijovci 2 sega v najglobljem delu
do k. +303 m nadmorske višine.
(6) Pridobivalni prostor Pijovci 2 obsega površino
4,6384 hektarja.
(7) Koncesija za izkoriščanje se podeli za 18 let.
(8) Rudarska pravica za izkoriščanje se podeli brez javnega razpisa pravni osebi GRAMOZ-AP, d. o. o., Dvor 6A, 3240
Šmarje pri Jelšah, matična številka: 5569575000. Rudarska
pravica se podeli z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(9) Drugi pogoji s področja varstva okolja, ohranjanja
narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine, varstva pred
tehničnimi in drugimi nesrečami ter druge obveznosti, ki jih
mora nosilec rudarske pravice upoštevati pri njenem izvajanju,
so:
a) revidirani rudarski projekt za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, ki ga nosilec rudarske pravice priloži predlogu
za sklenitev koncesijske pogodbe, mora biti izdelan v skladu
z določbami te uredbe. Pridobivalni prostor in njegova raba
morata biti v skladu z dokumenti o urejanju prostora. Potrdilo o skladnosti pridobivalnega prostora in njegove rabe z
dokumenti o urejanju prostora pred potrditvijo rudarskega
projekta pridobi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni
dolžnosti;
b) pridobitev soglasij oziroma dovoljenj pristojnih soglasodajalcev k rudarskemu projektu za pridobitev koncesije za
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izkoriščanje in dovoljenj po predpisih, ki urejajo ceste, vode,
ohranjanje narave, kulturno dediščino in drugo;
c) upoštevanje naravovarstvenih smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
1-III-517/2-O-20/LS z dne 21. septembra 2020, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo, in bodo sestavni del odločbe o izbiri nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje;
č) pridobitev okoljevarstvenega soglasja ali sklepa v
predhodnem postopku na podlagi predpisa, ki ureja presojo
vplivov na okolje;
d) izdelava elaborata o zalogah in virih mineralnih surovin v enem letu od dneva podpisa koncesijske pogodbe;
e) izdelava elaborata o izmeri pridobivalnega prostora
v enem mesecu od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(10) Koncesijska pogodba se lahko podpiše, ko nosilec
rudarske pravice predloži soglasja in dovoljenja iz točk b)
in č) prejšnjega odstavka.
(11) Pridobivalni prostor se sanira v skladu s potrjenim
rudarskim projektom za pridobitev koncesije za izkoriščanje.
Uporaba odpadkov za zasipanje odkopanega pridobivalnega prostora je dovoljena le v skladu s predpisi s področja
odpadkov. Pred popolno in trajno opustitvijo izvajanja rudarskih del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pri
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti vlogo za izdajo
dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(12) Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo v zvezi s
pridobljeno mineralno surovino, so:
– raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine,
– obogatitev in skladiščenje mineralne surovine ter
– dostava mineralne surovine na trg.
III. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(obveznost sanacije in rekultivacije iz predhodne
rudarske pravice)
Pravna oseba GRAMOZ-AP, d. o. o., Dvor 6A, 3240
Šmarje pri Jelšah, matična številka: 5569575000, mora izvesti dokončno sanacijo in rekultivacijo zemljišč obstoječega
pridobivalnega prostora Pijovci v skladu s koncesijsko pogodbo št. 430-119/2005-64 z dne 20. januarja 2009, razen
če sklene novo koncesijsko pogodbo na podlagi 9. člena te
uredbe.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati:
– 140. točka iz priloge »Seznam pravnih in fizičnih oseb
po drugem odstavku 2. člena uredbe izkoriščanje mineralnih
surovin« Uredbe o podelitvi rudarske pravice imetnikom
dovoljenj za raziskovanje oziroma pridobivanje mineralnih
surovin (Uradni list RS, št. 103/00, 81/02, 26/18, 60/18,
62/19, 97/20, 124/20, 152/20, 168/20, 191/20, 22/21, 31/21,
31/21, 54/21, 74/21, 87/21, 6/22 in 38/22) ter
– 27. člen Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje
ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina
Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje;
Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija;
Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov
log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik,
Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah
in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik,
Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina
Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 97/06, 95/07, 17/13, 5/15, 38/16 in 59/18).
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12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-130/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2021-2430-0056

KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-129/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-1545-0001

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

970.

Uredba o določitvi vzorca izjave o dostopnosti
glede skladnosti spletišč in mobilnih
aplikacij z zahtevami glede dostopnosti
ter o metodologiji spremljanja skladnosti
spletišč in mobilnih aplikacij

Na podlagi petega odstavka 7. člena in šestega odstavka
11. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
(Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A in 189/21 – ZDU-1M)
Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede
skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij
z zahtevami glede dostopnosti ter o metodologiji
spremljanja skladnosti spletišč
in mobilnih aplikacij
1. člen
Ta uredba določa vzorec izjave o dostopnosti spletišč
in mobilnih aplikacij ter metodologijo spremljanja skladnosti
spletišč in mobilnih aplikacij.
2. člen
Zavezanci iz zakona, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij, uporabljajo vzorec izjave o dostopnosti iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 z dne 11. oktobra 2018 o
določitvi vzorca izjave o dostopnosti v skladu z Direktivo (EU)
2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 256
z dne 12. 10. 2018, str. 103).
3. člen
Inšpekcija za informacijsko družbo spremlja skladnost
spletišč in mobilnih aplikacij v skladu z metodologijo iz Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1524 z dne 11. oktobra
2018 o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja
držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega
parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
organov javnega sektorja (UL L št. 256 z dne 12. 10. 2018,
str. 108).

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

971.

Uredba o izračunu višine povračila dela
stroškov občinam zaradi povečanega nadzora
državne meje

Na podlagi sedmega odstavka 9.a člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/13 – ZNPPol, 5/17, 68/17, 47/19, 139/20, 161/21
in 29/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izračunu višine povračila dela stroškov
občinam zaradi povečanega nadzora
državne meje
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa izračun višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje.
2. člen
(metodologija)
Metodologija za izračun višine povračila dele stroškov
občinam zaradi povečanega nadzora državne meje je določena
v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-143/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-1711-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA: Metodologija za izračun višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega
nadzora državne meje
I.

Vlada Republike Slovenije s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v
preteklem koledarskem letu in 40 % sredstev, ki so v državnem proračunu v tekočem
koledarskem letu zagotovljena za povračilo dela stroškov občinam zaradi povečanega
nadzora državne meje, med vse občine ob državni meji, na osnovi letno ažuriranih podatkov,
razdeli na naslednji način:
1.

90 % zneska je znesek glede na delež dolžine meje, ki se izračuna po formuli:
ୢ୭୪ā୧୬ୟ୫ୣ୨ୣ୴୮୭ୱୟ୫ୣ୬୧୭ୠ«୧୬୧

x 0,9 x razpoložljiv znesek;

ୱ୩୳୮୬ୟୢ୭୪ā୧୬ୟ୫ୣ୨ୣ

2.

10 % zneska je znesek glede na faktor obremenitve občine, ki se izračuna po formuli:
୭୪୧«୬୧୩ଵୟ୮୭ୱୟ୫ୣ୬୭୭ୠ«୧୬୭

x 0,1 x razpoložljiv znesek,

୴ୱ୭୲ୟ୭୪୧«୬୧୩୭୴ଵ

pri čemer se Količnik 1 za posamezno občino izračuna po formuli:
ୢ୭୪ā୧୬ୟ୫ୣ୨ୣ୴୮୭ୱୟ୫ୣ୬୧୭ୠ«୧୬୧
æ୲ୣ୴୧୪୭୮୰ୣୠ୧୴ୟ୪ୡୣ୴୴୲ୣ୨୭ୠ«୧୬୧

.

3. Če se za izračun višine sredstev upoštevajo tudi druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na
varnost v lokalnem okolju, se to upošteva v okviru faktorja obremenitve občine. Delež višine
sredstev iz naslova drugih okoliščin, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju, je lahko
največ 5 % celotne vrednosti zneska za posamezno občino, pri čemer se v okviru faktorja
obremenitve občine ustrezno zmanjša delež zneska faktorja obremenitve iz I. 2. točke te priloge.
II.

Vlada Republike Slovenije s sklepom ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v
preteklem koledarskem letu in 60 % sredstev, ki so v državnem proračunu v tekočem
koledarskem letu zagotovljena za povračilo dela stroškov občinam zaradi povečanega
nadzora državne meje, med občine ob dodatno obremenjeni državni meji (npr. nezakoniti
prehodi meje), na osnovi letno ažuriranih podatkov, razdeli na naslednji način:
1. V okviru faktorja obremenitve občine se posamezni občini najprej dodeli znesek glede na število
mejnih prehodov:
a) občina, na območju katere je cestni mejni prehod (v nadaljnjem besedilu: MP) za mednarodni
promet na regionalni cesti, je upravičena do zneska:
–
5.000 EUR za vsak MP, na katerem je bilo v preteklem letu manj kot 100.000 prehodov;
–
10.000 EUR za vsak MP, na katerem je bilo v preteklem letu več kot 100.000 prehodov
in manj kot 500.000 prehodov;
–
25.000 EUR za vsak MP, na katerem je bilo v preteklem letu več kot 500.000 prehodov;
b) občina, na območju katere je cestni MP za obmejni promet na regionalni cesti, je upravičena
do zneska 10.000 EUR za vsak MP, na katerem je bilo v preteklem letu več kot 100.000
prehodov.
2. Vsota dodeljenih zneskov iz II. 1. točke te priloge se odšteje od razpoložljivega zneska, ostanek
razpoložljivega zneska pa se nato razdeli na naslednji način:
a) 60 % zneska je znesek glede na delež dolžine meje, ki se ga izračuna po formuli:
ୢ୭୪ā୧୬ୟ୫ୣ୨ୣ୴୮୭ୱୟ୫ୣ୬୧୭ୠ«୧୬୧

ୱ୩୳୮୬ୟୢ୭୪ā୧୬ୟ୭ୠ୰ୣ୫ୣ୬୨ୣ୬ୣ୫ୣ୨ୣ

x 0,6 x ostanek razpoložljivega zneska;

b) 40 % zneska je znesek glede na faktor obremenitve občine, ki je sestavljen iz:
– zneska glede na delež števila nezakonitih prehodov, ki se ga izračuna po formuli:
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æ୲ୣ୴୧୪୭୬ୣୟ୩୭୬୧୲୧୦୮୰ୣ୦୭ୢ୭୴୴୮୭ୱୟ୫ୣ୬୧୭ୠ«୧୬୧
୴ୱ୭୲ୟ୬ୣୟ୩୭୬୧୲୧୦୮୰ୣ୦୭ୢ୭୴

x 0,2 x ostanek razpoložljivega zneska;

– zneska glede na delež Količnika 1, ki se ga izračuna po formuli:
୭୪୧«୬୧୩ଵୟ୮୭ୱୟ୫ୣ୬୭୭ୠ«୧୬୭

x 0,1 x ostanek razpoložljivega zneska,

୴ୱ୭୲ୟ୭୪୧«୬୧୩୭୴ଵ

pri čemer se Količnik 1 za posamezno občino izračuna po formuli:
ୢ୭୪ā୧୬ୟ୫ୣ୨ୣ୴୮୭ୱୟ୫ୣ୬୧୭ୠ«୧୬୧
æ୲ୣ୴୧୪୭୮୰ୣୠ୧୴ୟ୪ୡୣ୴୴୲ୣ୨୭ୠ«୧୬୧

;

– zneska glede na delež Količnika 2, ki se ga izračuna po formuli:
୭୪୧«୬୧୩ଶୟ୮୭ୱୟ୫ୣ୬୭୭ୠ«୧୬୭
୴ୱ୭୲ୟ୭୪୧«୬୧୩୭୴ଶ

x 0,1 x ostanek razpoložljivega zneska,

pri čemer se Količnik 2 za posamezno občino izračuna po formuli:
æ୲ୣ୴୧୪୭୬ୣୟ୩୭୬୧୲୧୦୮୰ୣ୦୭ୢ୭୴୴୮୭ୱୟ୫ୣ୬୧୭ୠ«୧୬୧
ୢ୭୪ā୧୬ୟ୫ୣ୨ୣ୴୲ୣ୨୭ୠ«୧୬୧

x 100.

3. Če se za izračun višine sredstev upoštevajo tudi druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na
varnost v lokalnem okolju, se to upošteva v okviru faktorja obremenitve občine. Delež višine
sredstev iz naslova drugih okoliščin, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju, je lahko
največ 10 % celotne vrednosti zneska za posamezno občino, pri čemer se v okviru faktorja
obremenitve občine ustrezno zmanjša delež zneska faktorja obremenitve iz II. 2. b točke te
priloge.
Pomen izrazov:
–
»razpoložljiv znesek« je 40 % oziroma 60 % sredstev, ki so v državnem proračunu v tekočem
koledarskem letu zagotovljena za povračilo dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora
državne meje;
–
»vsota Količnikov 1« je vsota Količnikov 1 vseh občin, ki se izračunajo skladno s formulami
navedenimi v tej prilogi;
–
»vsota Količnikov 2« je vsota Količnikov 2 vseh občin, ki se izračunajo skladno s formulami
navedenimi v tej prilogi;
–
»skupna dolžina meje« je dolžina državne meje v občinah iz I. točke te priloge;
–
»skupna dolžina obremenjene meje« je dolžina državne meje v občinah iz II. točke te priloge.
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972.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter načinu
uveljavljanja regionalne spodbude
za zaposlovanje ter davčnih olajšav
za zaposlovanje in investiranje

Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega
odstavka 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 20/11, 57/12 in 46/16) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči ter načinu uveljavljanja
regionalne spodbude za zaposlovanje ter
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Št.
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– ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.), drugega odstavka
3. člena, 7. in 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) in 36. člena Zakona o
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o upravljanju koprskega tovornega
pristanišča, opravljanju pristaniške
dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje,
vodenje, razvoj in redno vzdrževanje
pristaniške infrastrukture
v tem pristanišču

1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter
načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS,
št. 93/14, 77/16, 14/18, 168/20, 121/21 in 27/22) se v 10. členu
v tretjem odstavku v prvem stavku za kratico »MSP« doda
besedilo »in velika podjetja«.

1. člen
V Uredbi o upravljanju koprskega tovornega pristanišča,
opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za uprav
ljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni list RS, št. 71/08, 32/11,
53/13, 25/14, 3/18, 41/18, 62/19 in 51/21) se v 2. členu v
prvem odstavku za besedo »koordinatami« doda besedilo »in
nepremičninami«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1
sestavni del te uredbe.

2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-134/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2130-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

973.

Uredba o spremembah in dopolnitvi
Uredbe o upravljanju koprskega tovornega
pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti,
podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje,
razvoj in redno vzdrževanje pristaniške
infrastrukture v tem pristanišču

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena, 40. in 41. člena,
prvega in drugega odstavka 44. člena in drugega odstavka
47. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 –
uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18

3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2
sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Novi Priloga 1 in Priloga 2 uredbe:
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 799/48 in 799/58,
obe k. o. Ankaran, začneta uporabljati 1. januarja 2025,
– se v delu, ki se nanaša na parc. št. 805/4, k. o. Ankaran,
začneta uporabljati 1. januarja 2028.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-125/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2021-2430-0140
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
Predsednik

Priloga 1
Stran
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Priloga 1:

»Priloga 1

KOORDINATE OBMOČJA KOPRSKEGA TOVORNEGA PRISTANIŠČA IZ GRAFIČNE PRILOGE 1
Koordinatni sistem: D96/TM
Štev.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

E
400664,56
400662,67
400500,08
400256,91
399872,41
399871,53
399745,67
399746,54
399469,94
399745,47
400588,29
400656,43
400635,91
400165,70
400145,18
400610,56
400600,99
401612,40
401309,05
401312,55
402044,64
402126,20
402125,46
402147,15
402149,02
402151,25
402162,31

N
46442,18
46503,69
46488,16
46687,51
46874,89
46873,09
46934,42
46936,22
47071,01
47120,35
46709,54
46706,93
47374,95
47363,53
48213,45
48224,67
48545,64
48569,99
48386,58
48241,61
48259,27
48261,17
48268,08
48283,21
48277,75
48278,91
48284,51

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

402179,31
402188,39
402216,60
402263,52
402266,22
402271,98
402291,95
402295,67
402301,25
402302,44
402310,44
402323,44
402348,88
402349,43
402353,83
402353,20
402362,85
402363,40
402364,98
402365,45
402383,34
402383,44
402385,74
402415,61
402460,19
402459,36
402452,47
402450,74

48293,68
48299,26
48315,51
48334,14
48333,85
48333,53
48333,26
48333,43
48333,45
48333,46
48338,47
48346,28
48355,74
48354,06
48355,44
48357,35
48360,96
48345,79
48337,76
48335,44
48335,60
48337,00
48369,17
48377,93
48389,00
48367,67
48355,24
48350,02
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

402438,73
402428,09
402421,27
402420,06
402402,59
402389,10
402388,99
402389,94
402389,92
402401,55
402409,10
402413,89
402422,33
402425,90
402433,27
402439,12
402439,62
402445,86
402452,27
402453,84
402456,38
402460,09
402464,25
402467,82
402470,42
402471,90
402472,56
402472,68
402517,67
402659,49
402765,52
402889,77
402905,12
402919,78
403035,26
403046,17
403060,05
403069,59
403076,57
403076,91
403073,85
403066,37
403056,82
403042,43
403033,06
402985,82
402979,34
403070,70
403070,88
403071,32
403071,84
403064,77
403033,97
402999,97
402990,38
402981,12
403034,77
403034,25
403033,83
403032,37

48340,50
48336,51
48335,99
48335,60
48336,26
48334,39
48329,99
48329,95
48329,16
48327,46
48326,35
48326,51
48326,77
48327,44
48328,80
48330,77
48331,00
48334,09
48338,31
48339,69
48341,92
48435,59
48350,90
48357,15
48362,76
48367,56
48388,10
48391,71
48400,96
48409,70
48389,43
48380,49
48376,10
48372,05
48325,54
48312,32
48267,38
48252,11
48245,50
48245,28
48242,27
48249,39
48265,00
48310,62
48321,97
48341,09
48171,35
48167,86
48163,92
48160,23
48155,83
48156,06
48157,05
48158,14
48158,34
47931,95
47930,18
47924,11
47919,73
47903,51

Št.

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
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403019,35
403008,06
402997,50
402993,16
402984,10
402954,93
402954,62
402897,11
402861,58
402699,52
402699,39
402698,27
402696,67
402695,05
402693,57
402692,05
402691,75
402691,29
402688,37
402690,73
402695,86
402702,41
402707,62
402727,05
402744,07
402754,72
402773,63
402808,61
402808,56
402868,30
402877,52
402881,78
402894,54
402914,96
402920,64
402923,78
402950,44
402958,32
402957,95
402977,26
402975,09
402966,03
402946,10
402939,88
402927,75
402920,45
402936,70
402913,68
402807,40
402724,25
402685,98
402684,58
402683,91
402681,44
402679,51
402653,26
402651,74
402650,92
402606,86
402622,67

47743,63
47715,14
47707,14
47704,55
47697,15
47698,64
47694,47
47695,92
47697,28
47702,58
47697,65
47664,57
47617,16
47569,28
47525,40
47480,19
47471,26
47457,62
47388,00
47385,00
47380,20
47354,25
47346,96
47342,73
47336,53
47342,21
47341,77
47329,71
47326,56
47305,16
47298,70
47304,49
47311,21
47318,71
47322,94
47329,77
47422,92
47458,73
47462,58
47461,95
47452,21
47392,85
47316,84
47306,97
47296,22
47293,65
47290,40
47225,65
47265,04
47295,22
47305,08
47305,37
47290,48
47281,72
47274,94
47281,54
47276,72
47273,81
47285,94
47239,55
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176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
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402648,95
402669,85
402720,02
402752,90
402779,74
402876,10
402893,96
402892,74
402890,28
402885,58
402877,30
402866,30
402854,14
402838,96
402838,51
402832,91
402819,10
402807,74
402796,14
402781,21
402769,91
402759,53
402757,76
402753,33
402749,77
402746,29
402739,86
402734,55
402728,08
402722,60
402717,28
402714,42
402713,20
402710,85
402704,71
402698,87
402693,09
402689,96
402687,26
402684,95
402682,83
402679,18
402677,91
402677,68
402678,15
402678,86
402680,63
402671,08
402710,21
402713,49
402718,62
402751,44
402761,64
402819,77
402820,43
402830,12
402831,18
402837,83
402839,75
402842,60

47231,15
47224,67
47210,95
47199,10
47187,41
47135,38
47125,74
47123,10
47117,82
47107,92
47090,84
47069,02
47045,85
47018,25
47017,45
47007,60
46984,07
46965,43
46946,98
46924,10
46907,37
46892,40
46889,90
46883,67
46878,70
46875,66
46867,01
46862,16
46859,00
46857,53
46856,79
46856,54
46856,46
46856,38
46856,33
46854,88
46853,23
46851,08
46848,44
46845,56
46842,55
46836,15
46832,34
46828,33
46823,90
46819,51
46809,78
46796,36
46768,94
46773,69
46769,95
46746,72
46740,80
46707,01
46706,63
46701,01
46699,85
46692,45
46690,33
46685,50
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

402843,04
402843,46
402841,97
402819,93
402758,35
402762,20
402757,74
402742,50
402726,90
402624,65
402526,95
402531,15
402539,81
402693,58
402702,57
402702,71
402704,13
402706,17
402667,07
402659,32
402484,10
402467,45
402466,05
402320,84
402175,77
402173,95
402103,36
402099,35
402097,09
402097,50
402088,60
402048,10
402043,32
402040,88
402119,38
402078,73
401943,62
401859,18
401792,67
401748,43
401752,64
401725,25
401690,20
401725,78
401740,05
401742,36
401755,28
401737,98
401710,71
401676,77
401673,82
401624,50
401609,04
401598,50
401589,19
401581,96
401574,35
401565,44
401563,04
401557,87

46681,17
46677,10
46666,52
46593,72
46389,81
46363,64
46363,68
46363,82
46367,17
46439,00
46507,57
46513,87
46516,75
46736,08
46748,89
46749,09
46760,43
46763,18
46790,70
46779,84
46529,76
46506,01
46504,01
46296,87
46090,25
46091,54
45992,94
45992,03
45988,68
45984,75
45972,35
46001,00
46004,38
46018,33
46130,02
46158,76
46254,35
46314,14
46361,70
46299,35
46296,62
46257,78
46208,60
46183,18
46173,07
46176,34
46167,20
46142,74
46162,19
46186,41
46182,18
46217,37
46228,00
46213,15
46219,98
46209,75
46197,17
46203,73
46205,20
46196,72
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296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
329
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

401551,25
401545,19
401548,01
401543,02
401549,45
401549,71
401551,41
401553,96
401552,64
401503,14
401488,20
401484,46
401467,75
401467,45
401459,02
401453,59
401455,99
401442,23
401412,44
401407,72
401399,62
401394,43
401388,81
401385,52
401376,77
401369,06
401366,29
401364,50
401317,49
401308,11
401309,74
401291,81
401283,86
401245,50
401245,67
401245,43
401239,13
401175,86
401046,01
401045,35
401013,36
401000,48
400996,23
400992,06
400985,69
400981,36
400976,96
400972,51
400970,25
400967,95
400954,10
400949,43
400944,14
400939,71
400931,05
400922,77
400889,81
400870,96
400864,41
400858,18

46200,71
46204,32
46208,99
46212,02
46222,57
46222,41
46221,37
46226,03
46226,96
46261,83
46240,81
46243,65
46232,50
46232,67
46220,74
46224,90
46227,48
46237,22
46258,43
46257,46
46263,22
46255,63
46247,51
46249,87
46256,20
46244,63
46246,73
46247,90
46279,15
46280,31
46292,58
46294,81
46295,78
46300,50
46301,78
46301,81
46302,71
46301,18
46297,72
46322,31
46321,50
46321,22
46323,40
46325,62
46328,80
46330,69
46332,49
46334,12
46334,82
46335,40
46338,62
46339,42
46340,18
46341,00
46341,94
46342,60
46344,45
46344,51
46343,92
46351,81

Št.

356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
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400858,09
400857,63
400856,25
400853,27
400803,22
400785,99
400747,52
400740,85
400733,34
400733,23
400732,77
400706,19
400693,19
400667,39
400664,24
400663,77
400664,50
403066,61
403067,35
403068,81
403069,54
403085,87
403087,30
403084,19
403081,30
403091,89
403107,75
403109,22
403116,44
403120,95
403125,83
403130,89
403139,84
403195,32
403195,65
403136,98
403145,72
403172,37
403178,27
403194,27
403196,90
403199,39
403200,11
403224,57
403257,24
403253,38
403251,49
403267,51
403358,24
403370,76
403385,48
403401,54
403479,06
403515,58
403539,97
403550,00
403561,96
403577,37
403591,45
403605,72

46355,48
46375,11
46375,34
46377,78
46378,57
46378,69
46378,97
46377,65
46380,66
46386,00
46405,11
46436,73
46436,20
46435,41
46435,58
46435,67
46437,94
47693,08
47700,72
47707,93
47715,19
47908,13
47924,71
47930,82
47935,71
48058,46
48120,21
48123,23
48138,34
48147,72
48157,96
48165,37
48166,44
48173,29
48180,27
48174,22
48186,95
48183,80
48220,67
48218,32
48218,78
48174,13
48171,13
48175,99
48186,80
48208,77
48219,27
48223,62
48252,25
48256,83
48262,76
48271,24
48316,28
48338,46
48351,64
48355,09
48357,45
48357,23
48355,89
48351,71

Stran

2723

Stran

2724 /

416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
429
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

Št.
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403620,20
403678,63
403692,70
403699,53
403706,20
403742,78
403757,79
403767,62
403793,38
403896,53
403891,23
403873,68
403865,63
403845,63
403815,22
403790,03
403775,48
403771,70
403618,27
403634,72
403787,01
403810,26
403866,82
403868,91
403869,72
403869,74
403868,95
403855,77
403796,01
403718,63
403652,79
403630,90
403594,70
403525,38
403502,37
403501,55
403413,13
403384,86
403376,51
403351,85
403291,66
403286,81
403259,89
403221,37
403215,75
403200,48
403192,56
403187,17
403180,97
403179,84
403180,03
403180,41
403181,88
403196,01
403203,02
403239,45
403225,77
403221,73
403221,06
403232,17

48344,42
48301,60
48290,14
48280,93
48268,99
48184,99
48163,00
48152,96
48139,22
48100,81
48083,66
48039,73
48034,82
48035,36
48044,73
48040,63
48033,45
48044,51
47980,22
47936,36
47999,77
47931,66
47766,19
47758,03
47751,56
47742,59
47731,34
47699,29
47673,26
47642,33
47624,73
47618,85
47608,56
47571,15
47545,88
47544,96
47405,44
47361,79
47349,00
47318,89
47247,33
47241,53
47220,92
47204,71
47202,35
47196,03
47192,92
47190,88
47198,36
47210,97
47216,15
47230,87
47249,84
47252,57
47253,29
47254,93
47262,94
47268,91
47278,15
47291,66
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476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535

403228,11
403245,49
403261,19
403277,56
403289,54
403298,03
403303,92
403309,70
403313,58
403315,38
403315,46
403314,56
403313,51
403309,97
403305,22
403298,86
403294,49
403286,80
403278,22
403268,91
403258,81
403248,27
403236,38
403213,91
403198,47
403184,12
403164,79
403157,72
403156,51
403135,39
403127,66
403114,90
403109,17
403073,40
403098,99
403105,61
403124,42
403143,94
403164,80
403184,49
403202,90
403221,50
403236,23
403255,91
403268,57
403278,10
403283,53
403284,55
403281,77
403275,36
403266,61
403254,16
403247,43
403185,06
403141,56
403134,92
403134,14
403130,23
403126,40
403122,40

47295,18
47315,53
47334,66
47355,30
47375,47
47391,00
47405,87
47425,54
47444,62
47462,86
47480,54
47498,20
47505,61
47525,94
47544,29
47562,87
47575,47
47587,96
47600,12
47611,19
47622,00
47631,89
47641,43
47656,20
47664,10
47669,59
47673,22
47686,90
47687,96
47683,93
47677,21
47691,59
47691,72
47692,87
47649,93
47649,91
47648,25
47645,27
47640,00
47631,98
47622,25
47608,79
47594,95
47570,42
47548,28
47522,59
47498,66
47471,87
47444,03
47418,71
47397,14
47376,57
47366,91
47292,94
47269,10
47270,11
47261,10
47260,07
47259,87
47260,25
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536
537
538
529
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
585

403118,70
403114,89
403106,20
403099,67
403093,59
403093,11
403089,59
403097,91
403101,47
403101,39
403069,27
403066,95
403043,56
403037,84
403030,80
403022,17
403020,36
402999,79
402968,17
402972,60
402971,21
402979,05
402981,31
402981,55
402985,30
402998,14
403009,38
403011,33
403015,81
403017,18
403018,15
403018,35
403018,73
403019,28
403020,01
403020,94
403022,08
403023,84
403037,62
403041,90
403038,01
403038,77
403015,88
403032,66
403034,80
403037,12
403038,29
403038,94
403039,67
403040,49
403041,39
403042,37
403043,42
403044,56
403045,80
403047,14
403048,65
403050,45
403052,58
403057,44

47261,30
47262,42
47264,98
47266,69
47268,03
47265,82
47249,38
47246,66
47240,61
47239,11
47256,03
47256,78
47266,17
47271,81
47271,44
47265,29
47236,41
47242,27
47260,73
47273,38
47273,89
47298,04
47305,26
47305,30
47314,02
47343,96
47351,62
47356,87
47391,58
47399,36
47403,44
47405,94
47408,44
47410,94
47413,44
47415,94
47418,44
47421,57
47443,39
47450,18
47450,42
47460,17
47462,22
47564,68
47582,55
47601,31
47606,89
47609,39
47611,89
47614,39
47616,89
47619,39
47621,89
47624,39
47626,89
47629,39
47631,89
47634,39
47636,90
47641,17

Št.

596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
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403062,78
403066,71
403071,25
403036,59
403034,63
403034,47
403030,21
403029,31
403032,88
403053,67
403094,35
403094,09
403132,20
403136,00
403141,59
403142,67
403149,37
403167,67
403168,62
403170,87
403171,82
403172,77
403174,14
403142,67
403137,58
403126,81
403101,06
403091,43
403091,63
403096,26
403077,39
403045,96
403916,47
403978,17
404014,49
404024,82
404064,10
404080,01
404096,87
404140,40
404166,70
404204,04
404305,94
404352,92
404365,88
404390,99
404406,25
404409,05
404391,92
404391,48
404391,05
404374,60
404366,53
404360,17
404348,29
404327,43
404306,24
404291,10
404269,23
404245,24

47644,42
47646,20
47647,65
47424,81
47389,26
47386,41
47330,35
47317,43
47303,43
47301,00
47297,62
47292,64
47289,68
47282,79
47282,38
47282,28
47281,64
47295,55
47307,10
47334,38
47345,84
47357,30
47373,76
47376,61
47377,07
47378,06
47380,29
47381,11
47384,11
47451,81
47447,92
47449,92
48096,87
48078,14
48058,38
48049,04
48005,09
47989,03
47976,55
47952,13
47941,70
47931,25
47903,22
47891,50
47890,53
47895,47
47904,19
47899,19
47887,89
47886,17
47884,50
47878,38
47877,83
47877,98
47880,06
47885,95
47891,50
47895,93
47900,20
47905,58

Stran

2725

Stran

2726 /

656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675

Št.
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404243,98
404235,79
404235,55
404235,93
404223,20
404222,82
404222,36
404244,51
404248,53
404244,94
404196,17
404173,22
404121,97
404089,14
404108,09
404113,77
404113,74
404083,04
404079,21
404069,26

47905,41
47893,67
47892,38
47891,92
47868,86
47869,15
47868,35
47853,14
47849,88
47851,34
47853,79
47855,18
47877,54
47875,10
47878,63
47887,70
47887,77
47973,75
47984,47
47993,90
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676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694

404041,04
404013,55
403979,30
403940,31
403910,88
402855,98
402880,64
402884,65
402848,73
402702,96
402757,84
402751,57
402692,58
402899,50
402918,43
402941,13
402939,51
402897,39
402897,89

48025,81
48053,17
48070,88
48079,67
48090,26
47222,02
47213,04
47188,35
47208,09
48397,10
48386,63
48179,15
48181,19
48373,38
48367,96
48358,86
48316,45
48318,77
48326,23
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SEZNAM PARCEL
ZNOTRAJ OBMOČJA KONCESIJE

K. O.
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605

KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER

ŠT.
PARC.
11/4
11/5
11/9
106/1
106/2
107/1
109/8
109/9
109/17
109/21
110/2
110/3
110/7
110/8
110/14
1565
1566/1
1566/5
1566/6
1566/7
1566/8
1566/9
1566/10
1566/11
1566/12
1566/13
1566/14
1566/29
1566/30
1566/32
1566/36
1566/37
1567/77
1567/79
1568/1
1568/2
1568/3
1568/4
1568/5
1568/6
1568/7
1568/8

POVRŠINA
(m2)
ZNOTRAJ
OBMOČJA
KONCESIJE
71
167
108
1632
1632
4724
48
64
1078
1209
2461
6779
753
409
2424
27944
7942
887
47
7940
3829
9904
424
922
1320
218
3074
347
9086
9531
58
2
49
738
1458
6124
7761
253
3386
6950
3892
4848

2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605

KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER

1568/9
1568/10
1568/11
1568/12
1568/16
1568/28
1568/30
1568/31
1568/32
1568/51
1568/52
1568/53
1568/54
1569/3
1569/4
1569/12
1569/18
1569/26
1569/27
1569/28
1569/29
1569/30
1569/31
1569/32
1569/44
1569/48
1569/50
1569/51
1569/52
1569/53
1569/54
1569/55
1569/56
1569/57
1569/58
1569/59
1569/60
1569/61
1569/63
1569/64
1569/65
1569/66
1569/67
1569/68
1569/69
1569/70
1569/71

2792
6301
2172
2063
2817
103
681
236
15
4900
313
142
1711
491
4
88
5840
2746
2548
5129
5492
1259
2819
5940
3693
28044
857
3659
1434
3647
1454
3630
1454
3651
1808
1795
1794
1819
1747
1747
715
1812
1800
1788
1821
974
1816

Stran

2727

Stran

2728 /

2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605

Št.

KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
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1569/72
1569/73
1569/74
1569/75
1569/76
1569/77
1569/78
1569/79
1569/80
1569/81
1569/82
1569/83
1569/84
1569/85
1569/86
1569/87
1569/88
1569/92
1569/93
1569/94
1569/95
1569/97
1569/98
1569/111
1569/146
1569/147
1569/148
1569/149
1569/150
1569/151
1569/152
1569/153
1569/154
1569/155
1569/156
1569/157
1569/158
1569/159
1569/160
1569/163
1569/165
1569/166
1569/169
1569/171
1571/1
1571/2
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1788
1823
1832
1798
1813
438
1812
1795
1812
1848
1820
1848
1846
1821
1857
1860
1846
159
3472
471
1238
11241
478
7
214964
674
40
241479
82
79
110
82
1193
1180
3489
1427
329
928
9608
153
79
66252
1085
1543
4589
55

2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605
2605

2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604

KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER
KOPER

1572
1590
1591
1593
1594/1
1594/4
1595
1596
1608/1
1608/3
1608/4
1608/5
1608/6
1610/1
1610/2
1610/3
1612/1
1612/2
1612/3
1613
1614/1
1614/2
1614/3
1615/1
1615/2
1615/3
1616
1617
1618
1619/1
1619/2
1619/3

K. O.

ŠT.
PARC.

BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI

566/2
566/3
566/5
566/6
566/7
566/8
568
569
570/1

3478
6653
3888
1318
3890
3888
1822
1822
126371
32345
226163
1241
239
3887
3888
3887
2466
2466
2466
11050
3685
3685
3685
2472
2471
2472
6081
6073
22640
3685
3684
3685
POVRŠINA
(m2)
ZNOTRAJ
OBMOČJA
KONCESIJE
1107
1829
66
1102
8767
3089
2892
2538
213
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2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604

BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI

570/2
570/3
571
572
573/1
573/2
573/3
574/2
574/3
575/1
575/2
576/1
576/2
577
5530/1
5530/2
5530/3
5530/4
5530/5
5530/6
5530/7
5530/8
5530/9
5530/10
5545/1
5545/2
5545/3
5545/4
5545/5
5545/6
5545/7
5545/8
5545/9
5545/10
5545/11
5551/1
5551/2
5578/1
5578/2
5578/3
5578/4
5578/5
5578/6
5578/7
5578/8
5579/1

Št.

319
121
2827
7116
2711
1211
3647
1106
5501
33058
1848
6696
2319
1825
578
261
89
105
298
276
1136
685
616
130
322
130
42
50
101
194
239
205
179
294
293
308
274
721
1063
502
699
607
459
629
33
14311

2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604

BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
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5579/2
5579/3
5579/4
5579/5
5579/6
5579/7
5579/8
5579/9
5834/1
5834/2
5834/3
5835/1
5835/14
5835/15
5835/16
5835/21
5835/25
5835/26
5835/27
5835/28
5835/29
5835/30
5835/31
5835/39
5835/40
5835/42
5837/44
5977/7
5977/8
5977/9
5977/10
5977/19
5977/20
5978/1
5978/2
5980/2
5980/9
5980/10
6016/2
6016/4
6062/9
6062/14
6062/17
6062/21
6062/24
6062/25

Stran

8342
7096
1074
102
151
253
3
24
6424
5561
1571
6056
10
5531
242
8
198
6394
232
815
4890
262
538
947
172
446
402
4598
33
11
229
2065
1218
293
383
242
49
3011
3066
77
8
52
3342
1603
5
37

2729

Stran

2730 /

2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604
2604

2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594

Št.

47 / 1. 4. 2022

BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI
BERTOKI

6073/20
6305/1
6305/2
6305/3
6306
6307/8
6307/16
6357/38
6357/42
6357/44
6357/46
6357/48

K. O.

ŠT.
PARC.

ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN

296/1
296/2
355/2
355/3
355/4
356
357
358/2
358/3
358/5
358/6
358/7
358/8
358/9
358/10
358/11
358/12
358/13
358/14
358/15
359/1
359/2
686/1
688/1
689
690
691
693
694
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15767
29186
1901
133
237
3912
1161
104
1047
309
42
104
POVRŠINA
(m2)
ZNOTRAJ
OBMOČJA
KONCESIJE
1761
1028
24675
144
9426
250494
108124
16869
6618
74989
3991
3995
80
88321
1897
1894
1885
1888
1881
1884
1105
33
4108
8730
1883
13106
17971
3112
27247

2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594

ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN

695
696/1
696/2
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
716/2
716/3
716/4
722
724
725/1
725/2
725/3

19267
10718
5325
574
714
15976
8173
1987
767
8157
5345
6629
8261
4470
16501
288
117
548
1607
40195
4033
4039

799/21
799/26
799/27
799/28
799/31
799/35
799/38
799/39
799/45
799/46

1731
917
26580
146
1742
10438
740
739
57
1919

799/48
799/49
799/51

19019
353
17936

799/58
799/60

197307
1790

799/61
799/62
799/63

3488
13950
1596

799/68
799/69

5015
814

799/71
799/72
799/74
799/75

243
185861
6935
1676
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2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594

ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN

Št.

799/78
799/81
801/30

6
1616
88

802
805/2
805/3
805/4
805/5
805/7

734
4009
2834
9936
5300
1908

805/8
806/2
807
810
811/1
811/2
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827/1
828
829/1
829/2
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
847/1

43572
1219
2743
35735
7470
13134
21097
2984
2934
2962
2559
3244
2740
2059
1875
1624
1689
1600
1412
1050
1284
700
2827
1465
1573
4158
3104
3190
3327
3368
5111
6536
7217
8862
12675
17546
5249

2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594

ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
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847/2
847/3
847/4
847/5
850/1
851
852
853
854
865/1
865/2
866
867
868/5
877/5
877/6
877/9
877/18
878/1
878/2
878/4
878/5
878/6
878/7
878/19
878/39
878/49
878/51
878/52
878/59
878/63
878/64
878/65
878/68
878/71
878/73
879/1
879/3
879/4
880/1
880/4
880/5
881/4
882/1
883/1
883/2

Stran

20251
20108
20170
256
2939
54987
2905
11650
6423
24798
24000
2143
2127
16960
21972
5571
6121
45699
17034
12820
2070
23080
983
4842
609
4389
394
1799
548
7057
4655
1198
5985
860
256
56
18867
113
44
955
248
1618
7489
4702
3232
3234

2731

Stran

2732 /

2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594
2594

Št.

47 / 1. 4. 2022

ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
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884/3
884/4
888/16
888/27
888/28
888/30
888/31

527
4
885
107
288
2720
354

889/6
890/1
890/2
890/4
891/1
891/2

1793
19
1069
809
26
302

2594
2594
2594
2594
2594
2594

ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN
ANKARAN

K. O.
2716 MORJE
2716 MORJE

891/3
891/5
891/6
891/7
892
920/5

ŠT.
PARC.
3/23
3/17

154
105
3433
1623
3818
1224
POVRŠINA
(m2)
ZNOTRAJ
OBMOČJA
KONCESIJE
2131704
1079
«.

Priloga 2
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Št.

47 / 1. 4. 2022 /

Stran

Priloga 2:
»Priloga 2

«.

2733

Stran

2734 /
974.

Št.

47 / 1. 4. 2022
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Odlok o določitvi seznama varnih izvornih
držav

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o določitvi seznama varnih izvornih držav
1. člen
Kot varne izvorne države se določijo Albanija, Alžirija,
Bangladeš, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Egipt, Gana,
Gambija, Gruzija, Kosovo, Maroko, Nepal, Senegal, Severna
Makedonija, Srbija, Tunizija in Turčija.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav (Uradni list RS, št. 13/19).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-126/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2021-1711-0089
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

975.

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami
za koledarsko leto 2021

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 19. člena
Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami
za koledarsko leto 2021
I
Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2021 so:
– za družbo PRONS d. o. o.,
– za družbo SVEKO d. o. o.,
– za družbo ZEOS, d. o. o.,
– za družbo INTERSEROH d. o. o.,

45,43 odstotka,
27,67 odstotka,
11,73 odstotka,
15,17 odstotka.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-133/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2550-0033
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

POPRAVKI
976.

Tehnični popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB
in naslednji) objavljam

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Marička
(Uradni list RS, št. 194/21)
1.
11. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN
Marička (Uradni list RS, št. 194/21) se pravilno glasi tako, da
se v 11. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
V besedilo 19. člena odloka se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»Rok izvedbe predvidene komunalne opreme lokalnega
pomena po tem programu opremljanja je dve leti po pridobitvi
gradbenega dovoljenja za infrastrukturo oziroma 30. 6. 2024.«
Št. 3505-0006/2013
Piran, dne 21. marca 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della Legge
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 112/05 – Testo Consolidato e successive
modifiche) si pubblica il seguente

ERRATA CORRIGE
del Decreto di modifica e integrazione
al Decreto sul Programma delle opere
di urbanizzazione dei terreni
edificabili per il comprensorio
del PRPC “MARIČKA”
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 194/21)
1.
L’articolo 11 del Decreto di modifica e integrazione al
Decreto sul Programma delle opere di urbanizzazione dei
terreni edificabili per il comprensorio del PRPC “Marička”
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 194/21) è modificato nel
modo da aggiungere nell’Articolo 11 un nuovo comma 2 che
recita:
Al testo dell’Articolo 19 si aggiunge un nuovo comma,
ovvero il comma 3, che stabilisce quanto segue:
“Il termine per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione
di interesse locale previste, di cui al presente programma di
urbanizzazione, è due anni dall’acquisizione del permesso di
costruire per l’infrastruttura ovvero il 30/6/2024.”
N. 3505-0006/2013
Pirano, 21 marzo 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
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Št.

VSEBINA
923.
924.
925.

968.
969.

970.

971.
972.

973.

974.
975.

926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.

933.

934.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi sodnikov porotnikov Delovnega
in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v
socialnih sporih iz vrst zavarovancev

937.
938.
2645
2645

939.

2645

940.

VLADA

Uredba o prenehanju uporabe Uredbe o podatkih
registra nepremičnin
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje
mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v
pridobivalnem prostoru Pijovci 2 v občini Šmarje
pri Jelšah
Uredba o določitvi vzorca izjave o dostopnosti
glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z
zahtevami glede dostopnosti ter o metodologiji
spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij
Uredba o izračunu višine povračila dela stroškov
občinam zaradi povečanega nadzora državne
meje
Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih
olajšav za zaposlovanje in investiranje
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za
upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje
pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
Odlok o določitvi seznama varnih izvornih držav
Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko
leto 2021

941.
2714

2714

2716
2716

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev

936.

945.

966.
2719
2734

947.
948.

2734
949.
2646
2648

950.

2652
2653

951.

2653
2658

2664

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova Polhov Gradec za leto 2022

2674

2735
2675
2675
2676

GROSUPLJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022
Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec
Grosuplje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1195/6, k.o. 1787 Mali
vrh
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2163/10, k.o. 1789
Ponova vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelni št. 2218/4 in 2218/5,
obe k.o. 1794 Račna
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2200/17, k.o. 1794
Račna
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 2200/22, k.o. 1794
Račna

2676
2677
2678
2678
2678
2678
2679

IDRIJA

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture

KAMNIK

Odlok o poimenovanju Ulice Edvarda Peperka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine
Kamnik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7
Kovinarska – zahodni del (spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta št. 3)
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto
2022 za Občino Kamnik in potrditvi cen storitev
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov v Občini Kamnik
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za
prostorsko enoto KE-24/216 Tunjiška Mlaka na
zemljiščih parc. št. 330/1 in 330/2, obe k.o. 1900 –
Tunjice (identifikacijska št. PA: 2596)

2711
2679
2679

2681

2684

2685

KOČEVJE

967.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Lendava za
leto 2022

2685

LENDAVA

2712

METLIKA

953.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za
leto 2022

954.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine
Miren - Kostanjevica za parcelo št. 68/2 k. o. 2318
BILJE

AJDOVŠČINA

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina

Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi
javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma
razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa
Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi
javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma
razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov
na področju socialnega in zdravstvenega varstva

2659

2659

Stran

952.
2658

OBČINE
935.

944.

2719

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklepa o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

943.

946.

MINISTRSTVA

Pravilnik o objavah prodaj in izvajanju spletne javne dražbe Finančne uprave Republike Slovenije
Pravilnik o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja javne uprave v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu predloga za trajno opustitev cepljenja
Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o načinu izvedbe cepljenja proti COVID-19
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na
zaposleno osebo, izplačane za leto 2021

942.

47 / 1. 4. 2022 /

2688

MIREN - KOSTANJEVICA

PIRAN

955.

Letni program športa v Občini Piran za leto 2022

956.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

SVETI TOMAŽ

2690
2690
2693

Stran

2736 /

Št.

47 / 1. 4. 2022
957.

958.
959.

960.

961.

962.

963.
964.

Uradni list Republike Slovenije
TIŠINA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine v Občini Tišina

2693

TOLMIN

Pravilnik o dodeljevanju sredstev za socialnovarstvene programe v Občini Tolmin
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Občini Tolmin

2694
2697

VELIKE LAŠČE

Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode na območju Občine Velike Lašče ter podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Velike Lašče za programsko
obdobje 2015–2020
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o razrešitvi in imenovanju člana statutarno
pravne komisije

2697

2709

2710
2710
2711

ŽALEC
965.

976.

Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja
prostora DR-1/3

2711

POPRAVKI

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje OPPN Marička

2734

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 47/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

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

1083
1106
1115
1122
1123
1124
1124
1125
1129
1131
1131
1131

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do
31. 12. 2022 je 599 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5 %
DDV • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo
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