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Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o čezmejni
prenosljivosti storitev spletnih vsebin
na notranjem trgu

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

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o čezmejni
prenosljivosti storitev spletnih vsebin
na notranjem trgu
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo prekrški za izvajanje Uredbe (EU)
2017/1128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija
2017 o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 2017/1128/EU).

gotavljanja storitev spletnih vsebin na ustrezen in sorazmeren
način (četrti odstavek 3. člena Uredbe 2017/1128/EU);
5. ob sklenitvi in obnovitvi pogodbe o zagotavljanju storitve spletnih vsebin, ki se zagotavlja proti plačilu v denarju, pri
preverjanju države članice naročnikovega prebivališča uporabi
več kot dve sredstvi za preverjanje ali ne uporabi nobenega
sredstva za preverjanje iz prvega odstavka 5. člena Uredbe
2017/1128/EU.
(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje ponudnik storitve spletnih vsebin,
ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ponujanja storitev spletnih vsebin.
3. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči
globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s to uredbo.

2. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko
družbo, pa z globo od 2.000 do 20.000 eurov, če kot ponudnik
storitve spletnih vsebin:
1. naročniku, ki je začasno v drugi državi članici, ne
omogoči, da dostopa do storitve spletnih vsebin in jo uporablja
enako kot v državi članici prebivališča, vključno z dostopom
do iste vsebine, na isti vrsti in številu naprav, za enako število
uporabnikov in z enakim obsegom funkcionalnosti, če gre za
storitev spletnih vsebin, ki se zagotavlja proti plačilu v denarju
(prvi odstavek 3. člena Uredbe 2017/1128/EU);
2. naročniku za dostop do in uporabo storitve spletnih
vsebin, kot je opredeljena v prvem odstavku 3. člena Uredbe
2017/1128/EU, naloži dodatne stroške (drugi odstavek 3. člena
Uredbe 2017/1128/EU);
3. naročniku zaradi zagotavljanja storitve spletnih vsebin, kot je opredeljena v prvem odstavku 3. člena Uredbe
2017/1128/EU, zmanjša kakovost storitve spletnih vsebin (tretji
odstavek 3. člena Uredbe 2017/1128/EU);
4. naročniku ne zagotovi informacij o kakovosti zagotavljanja storitve spletnih vsebin, kot je opredeljena v prvem
odstavku 3. člena Uredbe 2017/1128/EU, pred začetkom za-

KONČNA DOLOČBA
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-187/2022
Ljubljana, dne 25. maja 2022
EVA 2018-2130-0038
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1699.

Uredba o metodologiji za izračun referenčnih
cen za medicinske pripomočke in medicinsko
opremo

Na podlagi štirinajstega odstavka 24. člena Zakona
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in
10/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
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UREDBO
o metodologiji za izračun referenčnih cen
za medicinske pripomočke
in medicinsko opremo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za izračun referenčnih cen
za medicinske pripomočke in medicinsko opremo.
II. METODOLOGIJA ZA IZRAČUN REFERENČNIH CEN
2. člen
(zajem podatkov)
(1) Urad Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno
evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme (v nadaljnjem besedilu: urad za centralno cenovno evidenco) zajema
podatke nabavnih cen pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti iz
najmanj treh držav članic Evropske unije, pri čemer morata biti
najmanj dve od teh držav državi članici Evropske unije, ki sta
pristopili k Evropski uniji pred Republiko Slovenijo. Pridobljeni
podatki nabavnih cen morajo čim bolj ustrezno odražati stanje
nabavnih cen za določeni medicinski pripomoček ali določeno
medicinsko opremo v državi, v kateri se zajemajo podatki.
(2) Pri zajemu podatkov se upoštevata dejavnik količine
nabave in dejavnik regionalne bližine.
(3) V primeru razlike med najnižjo in najvišjo pridobljeno
nabavno ceno za določeni medicinski pripomoček ali določeno
medicinsko opremo za 50 odstotkov ali več glede na najnižjo
pridobljeno nabavno ceno urad za centralno cenovno evidenco
dodatno pridobi podatke o nabavnih cenah, kot je navedeno
v prvem odstavku tega člena, iz najmanj dveh držav članic
Evropske unije, pri čemer mora biti najmanj ena od teh držav
država članica Evropske unije, ki je pristopila k Evropski uniji
pred Republiko Slovenijo.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(izvedene nabave v Republiki Sloveniji)
Pri določitvi referenčne cene za medicinske pripomočke
in medicinsko opremo se upošteva tudi dejavnik zadnje najnižje dosežene cene izvedene nabave v Republiki Sloveniji
na podlagi uspešno izvedenega javnega naročila, in sicer v
naslednjem obsegu:
– z 10-odstotnim ponderjem v skupnem povprečju, če
odstopa od izračuna povprečja cen iz 2. člena te uredbe za
več kot 20 %,
– z 20-odstotnim ponderjem v skupnem povprečju, če
odstopa od izračuna povprečja cen iz 2. člena te uredbe za
manj od oziroma do vključno 20 %.
7. člen
(posebni primer izračuna referenčne cene)
Če je zadnja najnižja dosežena cena izvedene nabave na
podlagi uspešno izvedenega javnega naročila za medicinski
pripomoček oziroma medicinsko opremo v Republiki Sloveniji
nižja, kot je povprečje pridobljenih nabavnih cen iz 2. člena te
uredbe za ta medicinski pripomoček oziroma to medicinsko
opremo, je referenčna cena tega medicinskega pripomočka
oziroma te medicinske opreme zadnja najnižja dosežena cena
izvedene nabave za ta medicinski pripomoček oziroma to medicinsko opremo v Republiki Sloveniji.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-12/2022
Ljubljana, dne 25. maja 2022
EVA 2022-1511-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3. člen
(osveževanje podatkov)
(1) Podatki za izračun referenčnih cen za medicinske pripomočke in medicinsko opremo se praviloma osvežujejo vsake
tri mesece, najmanj pa vsakih šest mesecev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru izrednih
razmer ali nepričakovanih dogodkov na trgu (na primer deviacije v ceni, ki so posledica motenj v dobavi, prekinitve ali
znatnega upada proizvodnje, pojava alternativnih medicinskih
pripomočkov ali medicinske opreme) podatki za izračun referenčnih cen za medicinske pripomočke in medicinsko opremo
osvežujejo pogosteje.
4. člen
(izračun referenčnih cen za medicinske pripomočke)
Referenčna cena za medicinski pripomoček se izračuna
tako, da se najprej izračuna povprečje pridobljenih nabavnih
cen iz 2. člena te uredbe, nato pa se ob upoštevanju 6. člena
te uredbe izračuna skupno povprečje, kar je referenčna cena
za določeni medicinski pripomoček.
5. člen
(izračun referenčnih cen za medicinsko opremo)
Referenčna cena za medicinsko opremo se izračuna tako,
da se najprej izračuna povprečje pridobljenih nabavnih cen
iz 2. člena te uredbe, nato pa se ob upoštevanju 6. člena te
uredbe izračuna skupno povprečje, kar je referenčna cena za
določeno medicinsko opremo, pri čemer referenčna cena zajema tudi ceno predvidenega vzdrževanja v obdobju ocenjene
funkcionalnosti medicinske opreme.

1700.

Uredba o koncesiji za rabo vode
za proizvodnjo pijač iz vodnega vira Č-1
nad Črnivcem

Na podlagi prvega odstavka 137. člena in drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,
56/15 in 65/20) v zvezi s 140. členom Zakona o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) ter na podlagi 256. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22)
Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač
iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(predmet koncesije)
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli
koncesijo za rabo vode za proizvodnjo pijač (v nadaljnjem be-

Uradni list Republike Slovenije
sedilu: koncesija) iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem (ID-znak
944-238/1-0; koordinate X: 124600, Y: 477340, Z: 985).
(2) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena
skupna letna količina rabe vode, iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem je 36.500 m3/leto. Največji dovoljeni trenutni pretok rabe
vode iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem je 1,65 l/s.
(3) Koncesija se podeli za rabo vode za proizvodnjo pijač
s klasifikacijsko številko 12.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja
klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(4) Območje koncesije obsega območje vodnega vira Č-1
nad Črnivcem in zajema podzemno vodo iz vodnega telesa
podzemne vode VTPodV_1006 Kamniško-Savinjske Alpe v
porečju Savinje. Izvir Č-1 je umeščen v drobo, ki leži na nizkometamorfnih glinastih skrilavcih srednje triasne starosti, tufskih
skrilavcih in peščenjakih z vložki spilita in keratofirja.
(5) Napajalno območje vodnega vira Č-1 nad Črnivcem
in meja tega območja se prikažeta na digitalnem podatkovnem
sloju v državnem koordinatnem sistemu ter objavita v informacijskem sistemu okolja.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(začetek in trajanje koncesije)
(1) Koncesija se podeli za obdobje 30 let.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki
ureja vode.
3. člen
(pogoji za koncesionarja)
Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je registrirana za opravljanje proizvodnje pijač,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami,
– proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek,
– ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe in
– ji v zadnjih petih letih ni bila izdana sodna odločba za
kaznivo dejanje, povezano z njenim poslovanjem, ki je postala
izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero ji je
prepovedano opravljati dejavnost, povezano z izvajanjem koncesije, in ki je postala izvršljiva.
4. člen
(pogoji za izvajanje koncesije)
(1) Koncesionar mora izvajati koncesijo tako, da ne vpliva
na drugo dovoljeno posebno rabo vode.
(2) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
naslednje okoljevarstvene pogoje, pogoje varstvenega režima
in načina rabe vode:
1. zagotavljati, da največja dovoljena letna prostornina
rabe vode in največji dovoljeni trenutni pretok rabe vode iz
1. člena te uredbe nista presežena,
2. zagotavljati, da s svojo dejavnostjo ne povzroči poslabšanja ali ne prepreči doseganja dobrega kemijskega in
količinskega stanja vodnega telesa vode, določenega v skladu
s predpisom, ki ureja stanje podzemnih voda,
3. imeti zajetje urejeno tako, da je preprečen vnos onesnaževal v vodonosnik oziroma izvir,
4. dejavnost izvajati tako, da pride le do občasnih sprememb toka vode ali do stalnih sprememb toka le na omejenem
prostoru, vendar to ne sme povzročiti vdora druge vode ter
stalnega in jasno izraženega umetnega trenda v spremembah
toka, zaradi katerega bi do takih vdorov lahko prišlo pozneje,
5. zagotavljati monitoring v skladu s 7. členom te uredbe
in Prilogo, ki je sestavni del te uredbe,
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6. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja,
7. uporabljati vodo izključno za lastne potrebe, za katere
se podeljuje koncesija, in
8. zagotavljati, da ne ogroža naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
1. zagotavljati varstvo objektov in naprav za rabo vode ter
njihovo redno vzdrževanje,
2. preprečevati poslabšanje stanja površinskih voda,
3. vzpostaviti stalni nadzor nad objekti in napravami za
rabo vode ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam
koncesionarja,
4. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa podzemnih voda na vodnem viru iz prvega odstavka
1. člena te uredbe,
5. zagotoviti koncedentu brezplačni dostop do podatkov o
opravljenih raziskavah, ki lahko dajo podatke o podzemni vodi,
6. zagotoviti brezplačni dostop do vseh podatkov, ki se
nanašajo na rabo vode,
7. vzdrževati ali sanirati izvir, ki je predmet koncesije, in
8. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni
nesreči zaradi škodljivega delovanja voda.
(4) Koncesionar mora s tehničnimi ali drugimi ukrepi,
vključno z zmanjšanjem dovoljene rabe vode, za določeno
obdobje prilagoditi izvajanje koncesije novim razmeram, če
pride do:
1. značilnega trenda zniževanja gladine vode, ki zajema
najmanj šestletno obdobje,
2. značilnega trenda negativnih učinkov dolgoročnih sprememb režima toka vode,
3. preseganja količinskega obnavljanja vodonosnega sistema ali
4. vdora vode iz sosednjega vodonosnika ali površinske
vode.
(5) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na
podlagi podatkov monitoringa iz 7. člena te uredbe ali ga o njih
obvesti pristojni upravni organ.
III. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
5. člen
(vodenje ločenega računovodstva)
Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije in evidenco odvzetih količin vode.
6. člen
(poslovnik)
Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje
vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.
7. člen
(monitoring)
(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki vključuje monitoring celotne količine odvzete vode za posebno rabo
vode za proizvodnjo pijač v skladu z zahtevami iz Priloge te
uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za obdobje
treh zaporednih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu: program
monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa Agencija Republike
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, ter predpisi, ki urejajo
meroslovje.
(4) Koncesionar predloži agenciji v potrditev program monitoringa najpozneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom
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novega obdobja, za katero se pripravlja program monitoringa.
Agencija potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če agencija ugotovi, da program monitoringa ni
pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in Prilogo te uredbe,
mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in
priporočil agenciji poslati popravljeni program monitoringa.
(5) Koncesionar najpozneje do 28. februarja tekočega
leta pošlje agenciji poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in
rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s
Prilogo te uredbe.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni
opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero
se poročilo nanaša,
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih,
ter
– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov monitoringa.
(7) Vzorec obrazca poročila iz petega odstavka tega člena
je objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
8. člen
(hramba dokumentacije)
Koncesionar hrani dokumentacijo, potrebno za izvajanje
monitoringa iz prejšnjega člena, in dokumentacijo v zvezi s
plačili za koncesijo najmanj pet let po prenehanju koncesije.
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(2) Višina plačila za koncesijo se za posamezno koledarsko leto za vodo, ki se daje v promet kot naravna izvirska voda
in brezalkoholna pijača, izračuna po naslednji enačbi:
Vpl. = 0,01 × Pčisti prihodek + Vkoncesija × (2 × Qizvirska voda + Qpijač),
pri čemer je:
– Vpl.:

plačilo za koncesijo za vodo, ki se daje v promet kot izvirska voda in brezalkoholna pijača,
izraženo v eurih,
– Pčisti prihodek: čisti letni prihodek od prodaje izvirske vode in
brezalkoholne pijače, ki je izkazan v izkazu
poslovnega izida proizvajalca pijač za leto, za
katero se določa plačilo za koncesijo, izraženo
v eurih,
– Qizvirska voda: letna količina vode, ki jo je koncesionar dal v
promet kot izvirsko vodo, v letu, za katero se
določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000
litrih,
– Qpijač:
letna količina vode, ki jo je koncesionar dal
v promet kot brezalkoholno pijačo, v letu, za
katero se določa plačilo za koncesijo, izražena
v 1.000 litrih,
– Vkoncesija:
višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene vode, izražena v eurih.
(3) Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene
vode (Vkoncesija) se izračuna po naslednji enačbi:

9. člen
(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije)
(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo
v koncesijski pogodbi.
IV. KONCESIJSKA POGODBA
10. člen
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.
(3) V koncesijski pogodbi se podrobneje določijo ukrepi in
pogoji iz 4. člena te uredbe na podlagi podatkov o:
1. celotnem pretoku na izviru in odvzetih količinah vode
na zajetju ter
2. stanju vode na vodnem telesu iz 1. člena te uredbe.
(4) Ob morebitnem neskladju med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
V. PLAČILO ZA KONCESIJO
11. člen
(opredelitev plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako
leto rabe vode.
(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z
dnem začetka izvajanja koncesije.
(3) Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
12. člen
(višina plačila za koncesijo)
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko
leto posebej.

Vkoncesija =

0,08 × Pvodno povračilo
Q1 + 2 × Q2 + 2,66 × Q3

pri čemer je:
– Vkoncesija:
višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode, izražena v eurih,
– Pvodno povračilo: vsota vseh plačil vodnega povračila, odmerjenega izvajalcem lokalnih gospodarskih javnih
služb oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi,
ki urejajo plačevanje vodnih povračil, izražena
v eurih,
– Q1:
letna količina odvzete podzemne vode, ki je
bila dana v promet v brezalkoholnih pijačah,
izražena v 1.000 litrih,
– Q2:
letna količina odvzete podzemne vode, ki je
bila dana v promet kot izvirska voda, namizna
voda ali v pivu, izražena v 1.000 litrih,
– Q3:
letna količina odvzete podzemne vode, ki je
bila dana v promet kot naravna mineralna
voda, izražena v 1.000 litrih.
(4) Vrednosti za Pvodno povračilo, Q1, Q2 in Q3 iz prejšnjega
odstavka so izračunane iz podatkov o odmeri vodnih povračil
in proizvodnji pijač v letu, ki je dve leti pred obračunskim letom
plačila za koncesijo.
13. člen
(višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene
podzemne vode)
(1) Višino plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene
podzemne vode iz prejšnjega člena določi vlada s sklepom, ki
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Spremembo višine plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode določi vlada najpozneje do
31. decembra tekočega leta za naslednje leto v skladu s prejšnjim odstavkom.
14. člen
(pošiljanje podatkov, potrebnih za izračun plačila
za koncesijo)
(1) Koncesionar Direkciji Republike Slovenije za vode (v
nadaljnjem besedilu: direkcija) vsako leto najpozneje do 28. fe-
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bruarja pošlje podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo
iz 12. člena te uredbe, za preteklo leto.
(2) Če podatki iz prejšnjega odstavka niso poslani v roku
iz prejšnjega odstavka ali so poslani podatki napačni, se za
izračun višine plačila za koncesijo uporabijo podatki, s katerimi
razpolaga direkcija.

(2) Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja ministrstvo.

15. člen
(način plačila za koncesijo)
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki
dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki
ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zneska, izračunanega po enačbi iz 12. člena te uredbe, pri čemer
se uporabi višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode, določena na podlagi 13. člena te uredbe.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni
dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v
decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma
plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
(5) Koncesionar, ki med letom preneha izvajati koncesijo,
direkciji v 30 dneh po prenehanju izvajanja koncesije pošlje
podatke iz prejšnjega člena.

(višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene
podzemne vode v prehodnem obdobju)

16. člen
(poračun)
Morebitna razlika med zneski, vplačanimi z akontacijama,
in višino plačila za koncesijo, določeno v skladu z 12. členom
te uredbe, se plača tako, kot je določeno v prvem odstavku
prejšnjega člena, ali se vrne koncesionarju v 60 dneh po izdaji
poračuna plačil za koncesijo.
VI. NADZOR
17. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen

Do uveljavitve oziroma začetka uporabe sklepa iz 13. člena te uredbe znaša višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov
stekleničene podzemne vode (Vkoncesija) 1,506 eura.
19. člen
(prehodna določba)
Koncesionar, ki mu je bila koncesija podeljena na podlagi
Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega
vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list RS,
št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2), nadaljuje z izvajanjem koncesije
v skladu s to uredbo.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira Č-1 nad
Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05 in
44/22 – ZVO-2).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-194/2022
Ljubljana, dne 25. maja 2022
EVA 2022-2550-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga: MONITORING
I. Splošno
Monitoring iz 7. člena te uredbe vključuje:
–
monitoring odvzetih količin podzemne vode,
–
meritev pretoka izvira na zajetju,
–
monitoring vpliva rabe.
Koncesionar mora zagotavljati kakovost podatkov z meroslovnim obvladovanjem merilne opreme.
Merilnik pretoka vode mora biti overjen na podlagi predpisa, ki določa meroslovne in tehnične zahteve
za vodomere.
Postopek izvajanja meritev mora zagotavljati primerljivost rezultatov v celotnem obdobju programa
monitoringa. Koncesionar mora hraniti vse pridobljene podatke v celotnem trajanju koncesije.

II. Monitoring odvzetih količin podzemne vode
Z monitoringom odvzetih količin podzemne vode se spremljata količina odvzete podzemne vode in
preostale izvirske vode, ki prosto izteka iz zajetja in se ne uporablja, z opravljanjem meritev dejanske
količine odvzete podzemne vode z ustreznim merilnikom pretoka vode in elektronskim zapisovanjem
tako, da se lahko trenutna količina in skupna odvzeta količina podzemne vode kadarkoli preverita.

III. Monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad objektom
1. Za ugotavljanje morebitnih sprememb razmer se izvajata monitoring vpliva rabe vode in nadzor nad
stanjem objekta za odvzem vode. Pri tem se spremljajo:
–
stopnja količinskega obnavljanja,
–
stalnost fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode in
–
stanje objekta za odvzem podzemne vode.
2. Spremljanje stopnje količinskega obnavljanja
Stopnjo količinskega obnavljanja podzemne vode je treba ugotavljati s stalnim spremljanjem pretoka
odvzete in preostale vode iz vodnega vira in njihovih trendov ter to letno vrednotiti. Ugotavljati je treba
odvisnost spremembe količine vode v izviru od količine odvzema in hidroloških razmer.
Monitoring spremljanja stopnje količinskega obnavljanja je treba izvajati z meritvami odvzete količine
vode iz objekta za odvzem vode in preostale izvirske vode na iztoku iz zajetja.
Meritve pretoka vode morajo biti stalne in zvezne z zapisovanjem največjega trenutnega pretoka od
trenutka, ko se je izvedel zapis največjega trenutnega pretoka za prejšnjo preteklo periodo, in
kumulativne količine načrpane vode vsaj enkrat na uro.
3. Spremljanje fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne vode
Vzorčenje in obseg preiskav vode iz podzemnega vodnega vira potekata v skladu s predpisom, ki ureja
pitno vodo.
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S spremljanjem kemijske sestave podzemne vode je treba ugotavljati trende vsebnosti značilnih
parametrov in redukcijskih zvrsti ter s tem morebitne spremembe naravnih razmer v vodonosniku.
Nadzor nad kemijsko sestavo je treba izvajati na podlagi predpisane analitike in pogostosti vzorčenja
rednih in občasnih preiskav za stekleničenje vod ter dodatnih analiz, ki izkazujejo stanje naravnih razmer
v vodonosniku.
Za surovo vodo iz vodnega vira morajo biti vsaj dvakrat letno z ustrezno laboratorijsko analizo analizirani
naslednji parametri:
–
osnovni fizikalno-kemijski parametri (pred stikom vode z zrakom): pH, oksidacijsko-redukcijski
potencial, temperatura, specifična električna prevodnost, vsebnost kisika in nasičenost s
kisikom;
–
osnovne makrokomponente, iz katerih so razvidni tip vode in morebitne spremembe:

kalcij (Ca2+),

magnezij (Mg2+),

kalij (K+),

natrij (Na+),

hidrogenkarbonat (HCO3-),

klorid (Cl-),

sulfat (SO42-),

fosfat (PO43-),

nitrat (NO3-),

nitrit (NO2-),

amonij (NH4+),

železo (Fe (skupno)),

mangan (Mn (skupni)),

sušni preostanek pri 105 °C,

kremenica (SiO2),

raztopljeni CO2,

mineralizacija (TDS – skupne raztopljene snovi).
Nabor parametrov se lahko pozneje v programu monitoringa optimizira. Prvo leto izvajanja koncesije se
izvede tudi analiza izotopske sestave vode, s katero je treba ugotoviti vrednosti razmerja med 16O in
18
O, razmerje med vodikom in devterijem ter količino tritija.
Pri določanju vsebnosti analiziranih parametrov je treba upoštevati najnižje razpoložljive meje
zaznavanja in določanja (meja določljivosti analitske metode). V letnem poročilu o monitoringu je treba
navesti meje zaznavnosti in meje določljivosti analitske metode.
Vzorčenje in analizo izvaja oseba z laboratorijem, akreditiranim za tovrstne analize.
4. Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta
Nadzor nad hidravličnimi značilnostmi objekta je treba izvajati z vzdrževanjem opreme in objektov za
rabo podzemne vode.
Vsa dela in spremembe, ki so narejene v ali pri objektu, na merilni opremi ali opremi za rabo podzemne
vode, je treba zapisovati in o tem poročati v letnem poročilu o monitoringu odvzetih količin podzemne
vode. Enkrat tedensko je treba preveriti, ali merilne naprave delujejo. Overitev merilnika pretoka vode
je treba zagotoviti v rokih, ki jih določa predpis, ki ureja meroslovne in tehnične zahteve za vodomere.
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Uredba o spremembi Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini

Na podlagi prvega odstavka 3. 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), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09,
51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15,
57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17,
54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19, 78/19,
7/20, 129/20, 3/21, 16/21, 61/21, 87/21, 158/21, 15/22 in 68/22)
se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. junija 2022.
Št. 00704-198/2022
Ljubljana, dne 25. maja 2022
EVA 2022-3130-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Priloga
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PRILOGA:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov
Kraj
Abu Dabi

Indeks življenjskih stroškov
(Ljubljana 1)
1,0985

Aman

1,1588

Ankara

0,8894

Atene

0,9538

Bagdad

1,0664

Beograd

0,9881

Berlin

1,0318

Bern

1,2688

Brasilia

0,9880

Bratislava

1,0402

Bruselj

1,0803

Budimpešta

1,0201

Buenos Aires

1,0262

Bukarešta

0,9679

Canberra

0,9764

Carigrad

0,9284

Celovec

1,1059

Cleveland

1,0339

Dublin

1,0020

Dunaj

1,1584

Düsseldorf

1,0160

Haag

1,1003

Hamburg

1,0545

Hanoj

1,0001

Helsinki

1,0883

Jeruzalem

1,1889

Kabul

1,1206

Kairo

1,0162

Kijev

1,0242

Kopenhagen

1,1707

Lizbona

0,9798

Ljubljana

1,0000

London

1,1386

Lyon

1,0105

Madrid

0,9959

Milano

1,0902

Monošter

0,9494

Moskva

1,0664

München

1,1182

N'Djamena

1,1507
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New Delhi

1,0282

New York

1,2050

Nikozija

0,9679

Oslo

1,1244

Ottawa

1,1713

Pariz

1,1063

Peking

1,1467

Podgorica

0,9479

Praga

1,0442

Pretoria

0,9819

Priština

0,8545

Riga

1,1146

Rim

1,0621

Riad

1,0845

Sarajevo

0,9338

Seul

1,2164

Skopje

0,9660

Sofija

1,0122

Stockholm

1,1324

Strasbourg

1,0156

Šanghaj

1,2268

Talin

1,2249

Tbilisi

0,9359

Teheran

1,0142

Tel Aviv

1,2468

Tirana

0,9841

Tokio

1,1224

Trst

1,0544

Valetta

1,0100

Varšava

0,9317

Vatikan

1,0621

Vilna

1,0724

Washington

1,1307

Zagreb

1,0162

Ženeva

1,2671
«.
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MINISTRSTVA
1702.

Pravilnik o sodelovanju policije z veteranskimi
in drugimi stanovskimi organizacijami

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15,
77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20 in 172/21) minister
za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi
stanovskimi organizacijami
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja možnosti in načine sodelovanja policije
z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami, katerih
dejavnost je pomembna za ohranjanje zgodovinskega spomina
delovanja policije, izpopolnjevanje in usposabljanje policistov
ter promocijo poklica policista (v nadaljnjem besedilu: organizacije).
II. MOŽNOSTI IN NAČINI SODELOVANJA
2. člen
(možnosti sodelovanja)
(1) Policija lahko sodeluje z organizacijami pri:
1. organizaciji in izvedbi usposabljanj, izpopolnjevanj ter
seminarjev v Republiki Sloveniji in tujini (zagotavljanje udeležbe predstavnikov policije kot predavateljev in podobno),
2. organizaciji in izvedbi športnih ter kulturnih prireditev v
Republiki Sloveniji in tujini,
3. izvajanju aktivnosti za krepitev ugleda policije in za
promocijo poklica policista,
4. izdaji strokovnih in drugih publikacij na področju, na
katerem organizacija deluje (zagotavljanje in preverjanje podatkov, pridobivanje slikovnega gradiva in podobno),
5. izvajanju preventivnih projektov in humanitarnih akcij
(zagotavljanje pomoči pri zbiranju prispevkov in podobno),
6. postavljanju in vzdrževanju spominskih obeležij (sodelovanje predstavnikov policije kot govornikov in podobno),
7. opravljanju muzejske dejavnosti policije (sodelovanje
predstavnikov organizacij),
8. organizaciji in izvedbi tradicionalnih spominskih pohodov, pogrebnih, žalnih in drugih slovesnosti ter obletnic v zvezi
z osamosvojitvenimi procesi v Republiki Sloveniji,
9. predstavljanju ciljev in aktivnosti organizacij (seznanjanje notranje javnosti z delovanjem organizacij in podobno) ali
10. podeljevanju priznanj.
(2) Policija lahko sodeluje z organizacijami na način, da
jim za izvajanje njihovih dejavnosti omogoča koriščenje naslednjih storitev lastne dejavnosti:
– gostinske dejavnosti,
– policijskega orkestra ali
– Sektorja za oskrbo Gotenica.
(3) Policija lahko organizacijam omogoča uporabo nepremičnega premoženja, v posebnih primerih pa tudi uporabo
premičnega premoženja v lasti Republike Slovenije, s katerim
upravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
(4) Sodelovanje iz 8. točke prvega odstavka in drugega
odstavka tega člena se izvaja skladno z internim aktom policije, ki ureja protokolarne in postrojitvene postopke v policiji, in
internim aktom ministrstva, ki ureja njegovo lastno dejavnost.

Št.

74 / 27. 5. 2022 /

Stran

5453

3. člen
(odplačna in brezplačna uporaba nepremičnega premoženja)
(1) Organizacijam se lahko omogoči uporaba:
– poslovnih prostorov policije z oddajo v najem;
– poslovnih prostorov policije, igrišč, strelišč in druge
infrastrukturne površine policije z oddajo v občasno uporabo in
– poslovnih prostorov policije z oddajo v brezplačno uporabo.
(2) Oddaja v najem in oddaja v občasno uporabo iz prve
in druge alineje prejšnjega odstavka se izvedeta v skladu z
zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih
lokalnih skupnosti.
(3) Policija lahko organizacijam odda v brezplačno uporabo nepremično premoženje iz tretje alineje prvega odstavka
tega člena, če ga začasno ne potrebuje, če z njegovo uporabo
ni ovirano delovanje in opravljanje nalog policije ter če organizacije uporabljajo to nepremično premoženje za potrebe
zasedanja svojih organov (na primer skupščina, upravni odbor,
nadzorni odbor, častno razsodišče).
(4) Organizacije so v okviru brezplačne uporabe nepremičnega premoženja iz prejšnjega odstavka oproščene plačila
obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del, stroškov zavarovanj in drugih stroškov, povezanih z uporabo tega
premoženja.
4. člen
(posebni primer uporabe premičnega premoženja)
(1) Policija lahko organizacijam omogoči uporabo službenih civilnih vozil, če jih začasno ne potrebuje, če z njihovo
uporabo ni ovirano delovanje in opravljanje nalog policije ter če
je to potrebno zaradi izvajanja ene izmed oblik sodelovanja iz
prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(2) Člani organizacije, ki so aktivni uslužbenci policije, ne
smejo uporabljati službenih civilnih vozil za potrebe delovanja
organizacije v okviru svojega delovnega časa.
(3) Glede postopkov izdaje potnega naloga ter prevzema
in vrnitve službenega civilnega vozila se uporabljajo določbe
internega akta ministrstva, ki ureja uporabo in vzdrževanje
službenih vozil.
5. člen
(uporabnina za službeno civilno vozilo)
(1) Uporabnina za službeno civilno vozilo (v nadaljnjem
besedilu: uporabnina) se določi s cenikom, ki ga sprejme
minister. Uporabnina se v ceniku določi izkustveno tako, da
se z uporabnino pokrijejo stroški goriva, registracije in stroški
manjših vzdrževalnih del. Cenik se objavi na spletni strani
ministrstva.
(2) Uporabnina se plača najkasneje v 30 dneh od dneva
izdaje računa policije.
(3) Organizacije niso upravičene do uporabe službenih
civilnih vozil, če zapadle finančne obveznosti iz naslova predhodne uporabe službenih civilnih vozil niso poravnane 60. dan
od dneva izdaje računa. Po poravnavi finančnih obveznosti iz
tega odstavka organizacija lahko uporablja službena civilna
vozila v skladu z določbami tega pravilnika.
6. člen
(sporazum o sodelovanju in letno poročilo)
(1) Organizacija lahko sklene s policijo sporazum o sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: sporazum), ki ga v imenu
policije podpišeta minister, pristojen za notranje zadeve (v
nadaljnjem besedilu: minister) in generalni direktor policije.
(2) V sporazumu se določijo vsebina, obseg in konkreten
način sodelovanja iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega
pravilnika. V sporazumu se navede tudi interes organizacije
za brezplačno uporabo poslovnih prostorov policije in uporabo
službenih civilnih vozil.
(3) Sporazum ne more omogočati, da bi člani organizacije, ki so javni uslužbenci ministrstva ali organov v njegovi
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sestavi, naloge za organizacijo opravljali v okviru svojega delovnega časa.
(4) Sporazum se lahko sklene najdlje za obdobje štirih let.
(5) Organizacije najkasneje do 31. januarja tekočega leta
posredujejo ministru in generalnemu direktorju policije poročilo
o izvajanju sporazuma za preteklo koledarsko leto.
7. člen
(poziv za oddajo vloge)
(1) Ministrstvo lahko dvakrat letno, in sicer do 30. novembra tekočega leta za obdobje uporabe prvega polletja prihodnjega leta in do 31. maja tekočega leta za obdobje uporabe
drugega polletja tekočega leta, organizacijam posreduje poziv
za oddajo vloge za brezplačno uporabo poslovnih prostorov policije oziroma uporabo službenih civilnih vozil. Ministrstvo poziv
posreduje organizacijam, ki so v sporazumih iz prvega odstavka prejšnjega člena izkazale interes za brezplačno uporabo
poslovnih prostorov policije in uporabo službenih civilnih vozil.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj navedbo
poslovnih prostorov policije za oddajo v brezplačno uporabo
in vrst službenih civilnih vozil za uporabo, kriterijev in meril za
izbiro, podatkov, dokumentov in dokazil, ki se morajo priložiti k
prijavi ter roka in načina prijave.
(3) Kriteriji za oddajo v brezplačno uporabo poslovnih
prostorov policije in uporabo službenih civilnih vozil so zlasti:
– obdobje delovanja organizacije,
– število članov organizacije,
– aktivna spletna stran organizacije ali
– mednarodna dejavnost organizacije.
8. člen
(komisija)
Pravočasnost in popolnost vlog preverja komisija, ki jo
sestavljajo predstavnik kabineta ministra, predstavnik notranje
organizacijske enote ministrstva, pristojne za logistiko in nabavo ter predstavnik policije (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisijo imenuje minister ali od njega pooblaščena oseba.
9. člen
(postopek pred komisijo in odločanje)
(1) Če vloga ne vsebuje vseh sestavin iz poziva, komisija
najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu vloge organizacijo
na njen elektronski naslov pozove k dopolnitvi vloge.
(2) Nepravočasno in nepopolno oddane vloge komisija
ne upošteva.
(3) Komisija po prejemu pravočasne in popolne vloge preveri, ali policija poslovnih prostorov oziroma službenih civilnih
vozil začasno ne bo potrebovala ali z njihovo uporabo ne bo
ovirano delovanje in opravljanje nalog policije ter namen njihove uporabe, nato pa generalnemu direktorju policije predlaga
sprejem odločitve.
(4) Če se dve ali več vlog nanaša na uporabo istega poslovnega prostora policije ali službenega civilnega vozila za isto
časovno obdobje, komisija vloge ovrednoti glede na kriterije in
merila, določena v pozivu iz 7. člena tega pravilnika, nato pa
generalnemu direktorju policije predlaga sprejem odločitve.
(5) Generalni direktor policije sprejme odločitev iz tretjega
in četrtega odstavka tega člena najkasneje v 15 dneh po prejemu predloga komisije.
(6) Po sprejemu odločitve iz četrtega odstavka tega člena
generalni direktor policije obvesti o neizbiri tudi organizacijo,
ki ni bila izbrana za brezplačno uporabo poslovnih prostorov
policije oziroma uporabo službenih civilnih vozil.
III. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(uskladitev sporazumov)
Veljavni sporazumi o sodelovanju med policijo in organizacijami se uskladijo s tem pravilnikom v dveh mesecih od
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njegove uveljavitve. Uskladitev se izvede s sklenitvijo aneksov
k sporazumom iz prejšnjega stavka.
11. člen
(izdaja cenika)
Minister izda cenik iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika v dveh mesecih od njegove uveljavitve.
12. člen
(posredovanje poziva)
Ministrstvo organizacijam posreduje poziv iz 7. člena tega
pravilnika za obdobje uporabe do konca koledarskega leta
2022 v treh mesecih od njegove uveljavitve.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-769/2021
Ljubljana, dne 25. maja 2022
EVA 2021-1711-0113
Aleš Hojs
minister
za notranje zadeve

1703.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov

Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17,
175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni
list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16,
13/17, 13/18, 58/20 in 56/22) se v 1. členu za besedo »študentov« doda besedilo »višješolskega in visokošolskega študija (v
nadaljnjem besedilu: študenti)«.
2. člen
V 1.a členu se za besedo »pravilnika« dodata vejica in
besedilo »razen rokov iz drugega stavka prvega odstavka in
drugega odstavka 24. člena tega pravilnika,«.
3. člen
V 11. členu se v drugem odstavku za besedo »zavodov«
doda besedilo »oziroma višjih strokovnih šol«.
4. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študentom, vpisanim v prvi letnik višjih strokovnih šol ali
visokošolskih zavodov, se upošteva uspeh pri maturi, poklicni
maturi ali zaključnem izpitu in uspeh v zadnjem letniku srednje
šole. Če se je študent vpisal na višjo strokovno šolo ali visokošolski zavod brez mature, poklicne mature ali zaključnega
izpita, se upoštevata uspeha zadnjih dveh opravljenih letnikov
srednje šole. Študentom višjih strokovnih šol ali visokošolskih
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zavodov, ki so opravili splošno maturo, ne da bi končali 3. in
4. letnik srednješolskega izobraževanja, se za uspeh 3. in 4. letnika upošteva uspeh pri splošni maturi, ki se pretvori v oceno
v skladu s sklepom, izdanim na podlagi tretjega odstavka
10. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22).«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Študentom, vpisanim v drugi ali višji letnik študijskega
programa prve stopnje ali enovitega magistrskega študija, in
študentom študijskega programa druge in tretje stopnje se
upošteva njihov dotedanji študijski uspeh. Študentom višje strokovne šole, vpisanim v drugi letnik višje strokovne šole, se upošteva njihov dotedanji študijski uspeh na višji strokovni šoli.«.
V osmem odstavku se za besedilom »ki se v« dodata
besedi »višješolski ali«.
V devetem odstavku se za besedo »Študentom« dodata
besedi »umetniških akademij«.
5. člen
V 14. členu se v tretjem odstavku za drugim stavkom
doda nov, tretji stavek, ki se glasi:
»Upoštevajo se dokazila, ki niso starejša od dveh študijskih let, status umetnika oziroma status kategoriziranega
športnika iz prvega in drugega odstavka tega člena pa mora
študent imeti v času odločanja pisarne za študentske domove
o subvencioniranem bivanju.«.
6. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za besedo »rejništvu«
dodata vejica in besedilo »študent, ki je žrtev nasilja v družini«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Študent mora prejemati denarno socialno pomoč v času
odločanja pisarne za študentske domove o subvencioniranem
bivanju, dokazilo o izredni denarni socialni pomoči pa v času
vložitve vloge ne sme biti starejše od treh mesecev.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pisarna za študentske domove v 30 dneh po preteku
roka, določenega v javnem razpisu, za vložitev prošenj za
sprejem na spletnem portalu eVŠ objavi prvo prednostno listo
ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena tega pravilnika in
meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika. Študente, za katere
v navedenem roku ni mogoče ugotoviti izpolnjevanja splošnih
pogojev in meril iz prejšnjega stavka, pisarna za študentske
domove uvršča na prednostno listo po izdaji odločbe o dodelitvi
pravice do subvencioniranega bivanja.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Prošnje za sprejem, vložene po preteku roka, določenega v javnem razpisu, iz prvega stavka prejšnjega odstavka, pisarne za študentske domove rešijo v dveh mesecih od vložitve
vloge. Študenti, katerih prošnje za sprejem so bile zavrnjene
zaradi neizpolnjevanja pogojev, lahko prošnjo za sprejem za
isto študijsko leto znova vložijo ob spremembi dejanskega
stanja. Študenti, katerih prošnje za sprejem so bile zavržene,
lahko prošnjo za sprejem za isto študijsko leto vložijo znova.
Prošnje za podaljšanje bivanja se vložijo do roka, določenega v javnem razpisu. Študenti, katerih prošnje za podaljšanje
bivanja so bile zavržene ali do roka iz prejšnjega stavka niso
bile vložene, lahko za isto študijsko leto vložijo tudi prošnjo
za sprejem. Prošnjo za sprejem iz prejšnjega stavka ob spremembi dejanskega stanja lahko znova vložijo tudi študenti,
katerih prošnje za podaljšanje bivanja so bile zavrnjene zaradi
neizpolnjevanja pogojev.«.
8. člen
V 23. členu se v prvem odstavku besedilo »Uradni list RS,
št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12
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– ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17«
nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12,
85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE,
57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Subvencija za bivanje v študentskem domu se dodeljuje
za čas trajanja enega višješolskega študijskega programa. Če
ima med trajanjem višješolskega študijskega programa oziroma po njegovem izteku iz prejšnjega stavka študent status
študenta v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 39. člena
oziroma 46. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13 in 54/22 – ZUPŠ-1; v
nadaljnjem besedilu: Zakon o višjem strokovnem izobraževanju) ali na podlagi drugega zakona, se mu subvencija dodeli
tudi za ta čas.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Če je posamezni študent vzporedno vpisan v več višješolskih ali visokošolskih študijskih programov, se glede trajanja študijskega programa upošteva samo študijski program, v
katerega je bil vpisan na začetku prejemanja subvencije. Če
študent zamenja višješolski ali visokošolski študijski program,
se glede trajanja študijskega programa upošteva tisti, v katerega je študent vpisan v posamičnem študijskem letu, za katero
uveljavlja subvencionirano bivanje, pri čemer se trajanje subvencioniranega bivanja pred zamenjavo študijskega programa
všteje v čas subvencioniranega bivanja na podlagi trajanja
študijskega programa iz prvega stavka prvega odstavka ali
prvega stavka drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
»Študentski domovi za vsako študijsko leto, najpozneje
pa do 1. maja, sprejmejo sklep o razpisu za sprejem oziroma
podaljšanje bivanja študentov, upravičenih do subvencije. Javni
razpis se objavi do 1. junija v skladu s 73.č členom Zakona o
visokem šolstvu. Prijava za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja poteka z elektronsko vlogo v eVŠ.
Pisarne za študentske domove najpozneje do 1. junija hkrati z javnim razpisom iz prejšnjega odstavka na svojih
spletnih straneh objavijo razpis za subvencionirano bivanje
študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito oziroma
status osebe z začasno zaščito v javnih in zasebnih študentskih
domovih ter dijaških domovih, navedenih v javnem razpisu iz
prejšnjega odstavka. Študenti s statusom osebe z mednarodno
zaščito oziroma statusom osebe z začasno zaščito oddajo prijavo za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja na
obrazcu, ki ga pisarne za študentske domove hkrati z razpisom
iz prejšnjega stavka objavijo na svojih spletnih straneh.«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-85/2022/16
Ljubljana, dne 19. maja 2022
EVA 2022-3330-0072
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport
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Odredba o spremembah Prilagojenega
izobraževalnega programa devetletne osnovne
šole z nižjim izobrazbenim standardom

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) ministrica za
izobraževanje, znanost in šport izdaja
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8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-97/2022
Ljubljana, dne 25. maja 2022
EVA 2022-3330-0006
Prof. dr. Simona Kustec
ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

ODREDBO
o spremembah Prilagojenega izobraževalnega
programa devetletne osnovne šole z nižjim
izobrazbenim standardom
1. člen
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
spremembe Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.
2. člen
S sklepom Strokovnega sveta Republike Slovenije za
splošno izobraževanje, sprejetega na 205. seji, dne 20. 2.
2020, se določi:
– učni načrt za izbirni predmet Računalništvo.
3. člen
S sklepom Strokovnega sveta Republike Slovenije za
splošno izobraževanje, sprejetega na 209. seji, dne 22. 10.
2020, se določi:
– učni načrt za izbirni predmet Šport.
4. člen
S sklepom Strokovnega sveta Republike Slovenije za
splošno izobraževanje, sprejetega na 213. seji, dne 15. 4.
2021, se določi:
– učni načrt za obvezni predmet Slovenščina.
5. člen
S sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, sprejetih na 219. seji, dne 17. 2. 2022, se
določijo učni načrti za:
– obvezni predmet Matematika,
– obvezni predmet Spoznavanje okolja,
– obvezni predmet Naravoslovje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– obvezni predmet Naravoslovje v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– obvezni predmet Družboslovje v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
– obvezni predmet Družboslovje v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju in
– izbirni predmet Likovno snovanje.
6. člen
(1) Učni načrti se začnejo uporabljati v šolskem letu
2022/2023.
(2) Učne načrte Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Do potrditve učbenikov za posodobljene učne načrte,
vendar najdalj tri leta od uveljavitve te odredbe, se uporabljajo
dosedanji učbeniki, razen v delih, ki so v nasprotju s prenovljenimi učnimi načrti iz te odredbe.

USTAVNO SODIŠČE
1705.

Odločba o ugotovitvi, da je točka b) četrtega
odstavka 75. člena in točka c) drugega
odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena
Zakona o javnem naročanju v neskladju
z Ustavo

Številka: U-I-180/19-23
Datum: 5. 5. 2022

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo družbe KPL, d. o. o., Ljubljana, in drugih,
ki jih zastopa Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik in
partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 5. maja 2022

odločilo:
1. Točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18,
121/21 in 10/22) sta v delih, ki se nanašata na kršitve v zvezi z
delovnim časom in počitkom, v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost iz prejšnje točke izreka odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se točka b)
četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju uporablja tako, da lahko gospodarski subjekt tudi v tem položaju
predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi
lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe štejejo plačilo ali zaveza plačati
nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami, navedenimi v točki b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem
naročanju, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih
tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za
preprečitev nadaljnjih kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih
sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in
posebne okoliščine kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih
je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega
subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik
oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarski subjekt izključi iz
postopka javnega naročanja in to odločitev utemelji.
4. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o
javnem naročanju uporablja tako, da naročnik ne začne novega
postopka javnega naročanja v skladu s četrtim odstavkom
tega člena in se razvezni pogoj iz petega odstavka tega člena
ne more izpolniti, čeprav naročnik ob periodičnem preverjanju
po drugem odstavku 67.a člena Zakona o javnem naročanju
ugotovi obstoj dveh kršitev iz točke c) drugega odstavka tega
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člena, ki se nanašata na kršitve v zvezi z delovnim časom in
počitkom.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki vlagajo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje četrtega odstavka 67. člena, točke
c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in
točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3), kolikor se navedene določbe
nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom. Za
izpodbijane določbe zatrjujejo neskladje z 2., 14., 28., 66., 74.
in 155. členom Ustave.
2. Pobudniki navajajo, da 75. člen ZJN-3 pri ureditvi obligatornih razlogov za izključitev brez razumnega in stvarno utemeljenega razloga enači gospodarske subjekte, ki izpolnjujejo
kriterije kazenskopravne odgovornosti (prvi odstavek), subjekte
z neplačanimi obveznimi dajatvami (drugi odstavek), subjekte
z negativnimi referencami (točka a) četrtega odstavka) in subjekte z delovnopravnimi prekrški (točka b) četrtega odstavka),
čeprav naj bi bila »kriminalna količina« pri slednjih bistveno
manjša kot pri ostalih treh kategorijah. Izpodbijana določba
ZJN-3 naj bi prav tako neutemeljeno razlikovala med gospodarskimi subjekti z dvema prekrškoma, ki zgolj zato na razpisih ne
morejo sodelovati, in gospodarskimi subjekti brez prekrškov, ki
v postopkih javnih naročil lahko sodelujejo. Predlagatelj zakona
naj ne bi pojasnil, zakaj je bilo treba med obvezne izključitvene
razloge uvrstiti tudi delovnopravne prekrške v zvezi z delovnim
časom in počitkom. Kot edini razlog za sprejetje nove ureditve
naj bi navedel nekatera poročanja medijev, da »več podjetij, ki
izvajajo čiščenje za javni sektor, množično krši pravice delavcev«, pri čemer naj ne bi opravil analize pogostnosti in narave
kršitev, prav tako naj ne bi utemeljil, zakaj obstoječa ureditev,
ki naročniku že omogoča izključitev ponudnikov, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, ni zadostna. Predlagatelj naj tudi ne bi
obrazložil, zakaj je bilo treba pri prekrških v zvezi z delovnim
časom in počitkom določiti absolutno in kategorično izključitev,
brez vsakršne možnosti uveljavitve izjem ali sanacije; prav tako
ni pojasnil, zakaj je pri že sklenjenih pogodbah v vseh primerih
potrebna sankcija prenehanja pogodbe in zakaj niso sankcije
prilagojene teži in naravi kršitve. Glede na predpisane sankcije
za delovnopravne kršitve v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 15/22 – v
nadaljevanju ZDR-1) naj bi bilo jasno, da se kršitve delovnega
časa in počitka (drugače od prekrškov v zvezi s plačilom za
delo in regularno zaposlitvijo delavcev, vključno s plačilom
prispevkov) ne uvršajo med »težje kršitve« delovnopravne
zakonodaje. Izpodbijana določba naj narave in teže kršitev
delovnopravne zakonodaje ne bi upoštevala, saj za vse kršitve
določa enako sankcijo – obligatorno izključitev gospodarskega
subjekta iz postopkov javnega naročanja. Zakonodajalec naj
narave in teže delovnopravnih kršitev v zvezi z delovnim časom
in počitkom ne bi primerjal niti z drugimi obligatornimi izključitvenimi razlogi. Pravnomočne obsodbe za zakonsko določena
kazniva dejanja – na primer terorizem ali spravljanje v suženjsko razmerje – naj bi bile očitno neprimerljive z dvakratno, tudi
najmanjšo delovnopravno kršitvijo v zvezi z delovnim časom in
počitkom. Pri plačilu obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti pa naj bi šlo za obveznost, na kateri temelji
celotna materialna podstat določene družbe, med drugim pa
ta obveznost vključuje tudi plačilo prispevkov, ki zagotavljajo
zdravstveno in socialno varnost delavcev. Kriminalna količina
takšne kršitve naj bi bila neprimerljiva z delovnopravnim prekrškom glede delovnega časa in počitka. Končno pa naj gospodarskih subjektov, pri katerih je podana takšna okoliščina, tudi
ne bi bilo mogoče primerjati z gospodarskim subjektom, ki je
zaradi storitve taksativno naštetih prekrškov vpisan v evidenco
z negativnimi referencami. Kriminalna količina navedenih kršitev naj zato ne bi bila primerljiva z delovnopravnim prekrškom
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glede delovnega časa in počitka. člen 75 ZJN-3 po mnenju
pobudnikov torej enači položaje, ki so med seboj neprimerljivi.
3. Z vključitvijo delovnopravnih prekrškov med obligatorne
izključitvene razloge naj bi zakonodajalec arbitrarno določil, da
so ti bolj primerljivi s preostalimi obligatornimi izključitvenimi
razlogi kot pa s fakultativnimi izključitvenimi razlogi iz šestega
odstavka 75. člena ZJN-3, pri čemer naj za takšno razlikovanje
ne bi imel nobenega stvarno upravičenega razloga. Arbitrarnost
zakonodajalca pa naj bi bila podana tudi ob primerjavi z drugimi
delovnopravnimi prekrški, ki niso vključeni niti med obligatorne
niti med fakultativne izključitvene razloge (npr. prekrški po
Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS, št. 43/11
– ZVZD-1, pri katerih je razpon glob celo dvakrat višji kot pri
prekrških v zvezi z delovnim časom in počitkom po ZDR-1). Na
arbitrarnost zakonodajalca naj bi kazalo tudi dejstvo, da je za
delovnopravne kršitve (vključno s kršitvami glede delovnega
časa in počitka) določil absolutnost izključitve, brez možnosti izjem ali sanacije. S tem naj bi zakonodajalec za delovnopravne
kršitve predpisal celo strožji režim kot za primer kazenskopravne odgovornosti gospodarskih subjektov in neplačila obveznih
dajatev. Sedanja ureditev naj bi torej predpostavljala, da lahko
gospodarski subjekt, ki je bil pravnomočno obsojen za kazniva
dejanja, sanira svoj položaj; gospodarski subjekt, ki je storil dve
kršitvi v zvezi z delovnim časom in počitkom, pa svojega položaja v nobenem primeru ne more izboljšati. Pobudniki navajajo
tudi, da Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi
Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28. 3. 2014, str. 65–242 – v
nadaljevanju Direktiva 2014/24) pri vseh izključitvenih razlogih določa možnost izjem oziroma sanacije. ZJN-3 pa naj bi
to možnost predvidel zgolj pri izključitvenih razlogih, ki jih je
prevzel po navedeni direktivi. Očitno naj bi bilo, da slovenski
zakonodajalec – drugače kot evropski – ni opravil nobene
presoje razumnosti, saj ZJN-3 sedaj hujše posledice določa
za ravnanja, ki so po svoji teži in naravi lažja. Navedeno naj bi
izhajalo tudi iz dejstva, da drugače od t. i. socialne klavzule, ki
je določena v drugem odstavku 3. člena ZJN-3 in je povzeta po
drugem odstavku 18. člena Direktive 2014/24, slovenski zakonodajalec kršitev ni omejil le na tiste, ki so ugotovljene v zvezi
z izvajanjem javnih naročil, temveč je izpodbijani obligatorni
razlog razširil na vse kršitve.
4. Izpodbijana točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3
naj bi bila neizogibno povezana z izpodbijanima 67. in 67.a členom ZJN-3, ki urejata razvezne pogoje, ki morajo biti vključeni
v pogodbo o izvedbi javnega naročila oziroma okvirni sporazum, in vsebinsko (v bistvenem) sledita 75. členu ZJN-3.
Razlika naj bi bila le v tem, da gre pri zadevnih določbah za
neenako obravnavo v izvedbeni fazi javnega naročila. Da se
pobudniki ne bi ponavljali, se zato v tem delu v celoti sklicujejo na argumentacijo, s katero utemeljujejo protiustavnost
75. člena ZJN-3, ker naj bi se ta argumentacija mutatis mutandis nanašala tudi na protiustavnost 67. in 67.a člena ZJN-3.
Dodatno pa pobudniki izpostavljajo, da so pri teh določbah
podani še drugi stvarno neutemeljeni razlogi za razlikovanje.
V četrtem odstavku 67. člena ZJN-3 je razvezni pogoj določen
le za primer izpolnitve obligatornega izključitvenega pogoja iz
točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in fakultativnega
izključitvenega pogoja iz točke a) šestega odstavka 75. člena ZJN-3; razvezni pogoj pa ni določen za nobenega izmed
drugih obligatornih izključitvenih razlogov (npr. niti za primer
kazenskopravne odgovornosti gospodarskih subjektov) niti za
nobenega izmed drugih fakultativnih izključitvenih razlogov
(npr. niti za primer, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih
zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi
preverjanja obstoja razlogov za izključitev). V petem odstavku
67.a člena ZJN-3 je razvezni pogoj določen za vse obligatorne
izključitvene razloge, razen za kazenskopravno odgovornost
gospodarskih subjektov, kar je prav tako očitno stvarno neutemeljeno in arbitrarno. V tem primeru so namreč gospodarski
subjekti, ki so pravnomočno obsojeni storitve kaznivih dejanj,
obravnavani bistveno ugodneje kot gospodarski subjekti, ki se
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jim očitata na primer dve kršitvi v zvezi z delovnim časom in
počitkom. Pobudniki še navajajo, da že sam razvezni pogoj v
pogodbi o izvedbi javnega naročila ali okvirnem sporazumu ni
stvarno utemeljen in sorazmeren mehanizem za sankcioniranje gospodarskih subjektov v primeru storitve delovnopravnih
prekrškov v zvezi z delovnim časom in počitkom.
5. Izpodbijane določbe ZJN-3 so po mnenju pobudnikov
v neskladju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti pravnih norm in omogočajo arbitrarno uporabo, saj naj ne bi bilo
jasno, kateri prekrški, določeni v ZDR-1, so prekrški v zvezi z
delovnim časom in počitkom. Pobudniki menijo, da ni jasno,
ali se nanašajo le na kršitve iz 4. podpoglavja III. poglavja
ZDR-1 (»Delovni čas«) in 6. podpoglavja III. poglavja ZDR-1
(»Odmori in počitki«), ali morda tudi na kršitve drugih določb,
ki urejajo delovni čas in počitek v širšem smislu (npr. določbe
o nočnem delu, o letnem dopustu in drugih odsotnostih z dela
itd.). Prav tako naj ne bi bilo jasno, ali se izpodbijane določbe
nanašajo tudi na kršitve določb, ki niso neposredno povezane
z zagotavljanjem delovnega časa in počitka posameznemu delavcu, temveč so splošne narave (npr. opustitev posvetovanja s
sindikatom pred uvedbo delovnega časa). Končno pa naj ne bi
bilo jasno niti, ali se izpodbijane določbe nanašajo le na kršitve
ZDR-1 ali tudi na kršitve Zakona o evidencah na področju dela
in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 – v nadaljevanju
ZEPDSV), ki nalaga vodenje, hranjenje in posodabljanje evidenc o delovnem času (tretji odstavek 23. člena), ter na kršitve
Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13,
63/13, 100/13, 55/17, 75/19, 54/21 in 54/22 – v nadaljevanju
ZUTD), po katerem se kaznuje delodajalec oziroma odgovorna
osebam, ki v posameznem koledarskem mesecu omogoči, da
se opravi večje število ur začasnega ali občasnega dela, kot je
določeno v ZUTD.
6. Izpodbijane določbe ZJN-3 naj bi posegale v svobodno
gospodarsko pobudo iz 74. člena Ustave, saj naj bi bistveno
zmanjševale nabor gospodarskih subjektov, ki smejo sodelovati v postopkih javnega naročanja (še posebej v gradbenem
sektorju). Izpodbijana ureditev naj bi krnila konkurenco v posameznih postopkih javnega naročanja, poleg tega pa naj bi
vodila do splošnega zmanjšanja konkurence na trgu, saj naj
bi avtomatična izključitev gospodarskih subjektov iz postopkov
ogrozila obstoj velikega števila gospodarskih subjektov v gradbenem sektorju. Pobudniki menijo, da za izpodbijano ureditev
ne obstaja javna korist. Sankcioniranje slabih poslovnih praks
na splošno naj bi bilo v javno korist. Pri sprejetju izpodbijanih
določb pa naj zakonodajalec ne bi upošteval, da so tudi sama
pravila javnega naročanja namenjena varstvu javne koristi v
smislu varne in učinkovite porabe javnih sredstev. S tem naj
bi zakonodajalec dal javni koristi, ki se primarno zagotavlja s
predpisi s področja delovnega in socialnega prava, absolutno
prednost pred javno koristjo, ki se zasleduje na področju javnonaročniške zakonodaje. Nesorazmernost izpodbijane ureditve
naj bi bila torej v tem, da je v vsakem primeru, neodvisno od
siceršnjih okoliščin na strani javnega naročnika in ponudnika
ter ne glede na težo in pogostost kršitev, prednost dana ciljem,
ki jih zakonodajalec primarno ureja (in bi jih moral primarno urejati) v okviru delovnopravne zakonodaje. Izpodbijane določbe
ZJN-3 naj bi tudi zato nedopustno posegale v 74. člen Ustave.
7. Izpodbijana ureditev naj bi imela za posledico izgubo
velikega števila delovnih mest, zato naj bi posegala v 66. člen
Ustave. Poseg naj bi bil nesorazmeren, ureditev pa paradoksalna. Cilj, ki naj bi ga zakonodajalec zasledoval z Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 14/18 – v nadaljevanju ZJN-3A), je bil zaščita delavcev, obenem pa naj bi bili učinki spremenjenih določb
v konfliktu z varstvom dela. Izpodbijani ukrep naj bi bil zato
neprimeren za dosego zasledovanega cilja, hkrati pa naj tudi
ne bi bil nujen, saj je ZJN-3 že pred ZJN-3A učinkoval odvračilno. Zasledovani cilj bi zakonodajalec lahko dosegel z blažjimi
ukrepi, ki ne bi povzročili take izgube zaposlitev (npr. strožje
sankcije, povečanje inšpekcijskih nadzorov).
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8. Pobudniki opisujejo, kakšna je bila ureditev pred uveljavitvijo ZJN-3A. Spremenjena ureditev točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 naj bi določene negativne učinke vezala tudi
na prekrške, ki so bili ugotovljeni in pravnomočno zaključeni
še pred sprejetjem in začetkom učinkovanja ZJN-3A. Z uveljavitvijo dodatne sankcije izključitve gospodarskega subjekta
iz posameznega postopka javnega naročanja, ki se nanaša
na prekrške, storjene pred uveljavitvijo ZJN-3A, naj bi torej
zakonodajalec v nasprotju z načelom zakonitosti v kazenskem
pravu (28. člen Ustave) ex post predpisal sankcijo za storjene
prekrške.
9. Ker izpodbijana določba ZJN-3 veže sankcije, ki jih je
uokviril in določil šele ZJN-3A, na prekrške in prekrškovne postopke, ki so bili pravnomočno zaključeni že pred uveljavitvijo
ZJN- 3A, naj bi nasprotovala tudi prepovedi retroaktivnosti.
Bistveno naj bi bilo, da v času storitve in pravnomočnega
zaključka prekrškovnih postopkov noben zakon ni določal,
da bodo kršitelji (poleg globe) sankcionirani tudi s prepovedjo
udeležbe na razpisih za javna naročila. Šlo naj bi torej za dodatno, stransko sankcijo, ki naj v času storitve prekrška še ne
bi obstajala. Pobudniki menijo, da gre za pravo retroaktivnost,
saj naj bi na novo konstituirala obveznosti in gospodarskim subjektom oteževala pravni položaj na podlagi dejstev – tj. pravnomočno ugotovljenih prekrškov, ki so se zgodili v preteklosti,
torej tedaj, ko ti gospodarski subjekti še niso mogli vedeti,
kakšni bodo učinki ZJN-3A, saj tedaj tega predpisa še ni bilo.
Pobudniki menijo, da pogoji za dopustnost povratne veljave
predpisa niso izpolnjeni, saj zakonodajalec v predlogu ZJN-3A
obstoja javne koristi ni posebej utemeljil niti ugotavljal v zakonodajnem postopku. V zvezi z drugim pogojem (tj. da ne gre za
poseg v že pridobljene pravice) pobudniki poudarjajo, da gre
tudi pri pravici do opravljanja gospodarske dejavnosti na trgu
in (ožje) pri pravici do udeležbe v postopku javnega naročanja
za pravico, ki je ustavnopravno varovana. Izpodbijani poseg v
pridobljene pravice naj ne bi prestal strogega testa sorazmernosti, implicirani cilj ZJN-3A naj bi zakonodajalec namreč lahko
dosegel tudi z blažjimi ukrepi. Za primer, da bi Ustavno sodišče
štelo, da gre za nepravo retroaktivnost, pobudniki podrejeno
utemeljujejo neskladnost izpodbijanih ukrepov po ZJN-3 tudi z
2. členom Ustave. V primeru izpodbijanega 75. člena ZJN-3 naj
bi zakonodajalec v pravni položaj gospodarskih subjektov, ki so
bili aktivni na področju javnega naročanja, posegel arbitrarno,
spremembe ZJN-3 pa naj za gospodarske subjekte ne bi bile
predvidljive. Četudi je bil vacatio legis relativno dolg (sedem
mesecev), gospodarski subjekti, ki so bili pravnomočno spoznani za kršitev prekrška že pred uveljavitvijo ZJN-3A, v tem
času niso mogli storiti ničesar za izboljšanje svojega položaja.
10. Državni zbor v svojem odgovoru oporeka pravnemu
interesu prve pobudnice družbe KPL, ki naj glede točke b)
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ne bi navedla, da je bila
izključena iz postopka oddaje javnega naročila. Poleg tega
izpodbijane določbe prvi pobudnici ne nalagajo nobene obveznosti, ker je ta naložena naročniku javnega naročila, ki
mora v vsakem primeru posebej presoditi, ali je gospodarski
subjekt lahko pobudnik, pri čemer je ta odločitev predmet
presoje v predrevizijskem in revizijskem postopku po predpisih
o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Šele ko
bo pravnomočno odločeno o izključitvi, bo mogoče trditi, da
izpodbijana ureditev vpliva na pravni položaj prve pobudnice.
Tretja alineja četrtega odstavka 67. člena in točka c) drugega
odstavka 67.a člena ZJN-3 pa se naj sploh ne bi nanašali na
pravni položaj prve pobudnice, saj ta ne navaja, da bi imela
sklenjeno kakšno pogodbo s klavzulo o neposredni izključitvi,
vsebinska povezanost s točko b) četrtega odstavka 75. člena
ZJN-3 pa še ne zagotavlja pravnega interesa prve pobudnice.
Ker pravnega interesa nima prva pobudnica, ga po mnenju
Državnega zbora nimata niti druga dva pobudnika.
11. Državni zbor se ne strinja, da izpodbijane določbe
niso jasne in določne ter da je zato kršen 2. člen Ustave. Določbo naj bi bilo mogoče razložiti tako, da gre za kršitev vseh
tistih določb ZDR-1, ki se nanašajo na delovni čas in počitek
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zaposlenih, samo vsebino besednih zvez »v zvezi z delovnim
časom« in »v zvezi s počitkom« pa bosta postopoma dopolnili
sodna praksa in praksa organov. Državni zbor dodaja, da pobudniki očitno niso imeli nobenih težav z razlago teh pojmov, saj
je prva pobudnica sama ugotovila, da je storila dva prekrška v
zvezi z delovnim časom.
12. Glede neskladja izpodbijanih določb z drugim odstavkom 14. člena Ustave Državni zbor meni, da stopnjevanje
glede na težo kršitve ali druge okoliščine ni mogoče. Tako naj
bi bila edina izbira, da se gospodarski subjekt izključi ali pa se
ne izključi. Prav zato izključitev iz postopkov javnega naročanja
vključuje zelo različne kršitve. Izpodbijani ureditvi naj ne bi bilo
mogoče očitati arbitrarnosti, saj je razlog za njeno sprejetje, tj.
preprečiti kršitve delovnopravne zakonodaje pri gospodarskih
subjektih, ki sklepajo pogodbe z državo, stvaren in razumen.
Državni zbor meni, da je nesprejemljivo, da bi država s svojimi
sredstvi financirala gospodarske subjekte, ki večkrat kršijo delovnopravno zakonodajo. Čeprav je določba o izključitvi stroga,
ji zgolj zato naj ne bi bilo mogoče očitati nerazumnosti. Zakonodajalec bi sicer lahko sprejel ureditev, po kateri izključitev ne
bi bila obvezna, temveč določena le kot možnost, vendar naj
bi šlo pri tem za vprašanje primernosti zakonske ureditve, ki je
Ustavno sodišče ni pristojno presojati.
13. Državni zbor meni, da določitev pogojev za sklepanje
poslov z državo, njenimi organi, pravnimi osebami javnega
prava in drugimi javnimi naročniki ne pomeni posega v svobodno gospodarsko pobudo. Pri tem se sklicuje na odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-211/11 z dne 24. 5. 2012 (Uradni list
RS, št. 43/12) in meni, da gre za povsem primerljiva položaja,
saj je v odločbi Ustavno sodišče prav tako presojalo zakonsko
urejanje pogojev za izključitev ponudnika iz postopkov javnega
naročanja. Državni zbor tako meni, da sploh ne more iti za
poseg v svobodno gospodarsko pobudo, temveč kvečjemu
za določanje pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti
po drugem odstavku 74. člena Ustave, ki pa prestane test razumnosti. Četudi bi šlo za poseg, pa ta po mnenju Državnega
zbora ni nesorazmeren. Pri tem se sklicuje na mnenje, ki ga
je o pobudi podala Vlada in iz katerega naj bi izhajalo, da je
bilo stanje pred sprejetjem ZJN-3A na področju delovnopravnih zahtev v postopkih javnega naročanja kritično. Zatrjevano
neskladje s 66. členom Ustave po mnenju Državnega zbora
temelji na zmotni predpostavki, da se bodo zaradi izpodbijane
ureditve zmanjšale možnosti za zaposlovanje. Te naj bi se
zmanjšale le pri tistih delodajalcih, ki kršijo delovnopravno
zakonodajo in bodo zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje
javnega naročila, konkurirali pa bodo lahko delodajalci, ki delovnopravno zakonodajo spoštujejo in pri katerih se bodo zaradi pridobljenih javnih naročil povečale možnosti zaposlovanja.
Izpodbijana ureditev tako ni v neskladju s 66. členom Ustave.
Prav nasprotno, določitev pogojev za izključitev iz postopkov
oddaje javnega naročila naj bi izpolnila zahtevo po skrbi države
za zakonsko varstvo delavcev, ki jo določa 66. člen Ustave.
14. Izpodbijana ureditev po mnenju Državnega zbora
ne določa novih sankcij za prekrške, temveč gre za določitev
pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročanja.
Pri presoji, ali so izpodbijane določbe retroaktivne, pa naj bi
bilo treba upoštevati tudi, da je že pred sprejetjem ZJN-3A
75. člen ZJN-3 določal številne kršitve kot razlog za izločitev
ponudnika iz postopkov oddaje javnega naročila. Zato se naj
pobudniki ne bi mogli zanesti, da zaradi izvršitve prekrškov v
zvezi s kršitvijo pravic delavcev ne bodo izločeni iz postopkov
oddaje javnega naročila. Zakonodajalec naj bi tako le določil,
katere kršitve mora naročnik obvezno določiti kot razlog za
izključitev iz postopkov oddaje javnega naročila. Glede na to
Državni zbor meni, da izpodbijane določbe niso v neskladju z
28. in 155. členom Ustave.
15. Svoje mnenje o pobudi je posredovala Vlada. Pojasnjuje, da je javno naročanje pomembno strateško orodje, ki
vpliva na proizvodnjo in ponudbo na trgu, saj so v letu 2017
javna naročila pomenila kar 51,96 % vseh odhodkov proračuna
Republike Slovenije. Pojasnjuje pravni okvir prava javnega
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naročanja na ravni Evropske unije (v nadaljevanju EU) in samo
sprejetje ZJN-3A, ki je bil t. i. poslanski zakon. Kljub temu ga
je Vlada podprla, ker naj bi sledil enemu izmed temeljnih načel
zakona, tj. obveznosti spoštovanja delovne, socialne in okoljske zakonodaje. Sprejetje novele naj bi bilo posledica odkritja
vse pogostejših kršitev delovnega in socialnega prava ter odraz
cilja socialne in delovnopravne politike države, da se tudi prek
drugih vzvodov krepi spoštovanje delovne, davčne in socialne
zakonodaje. Nesankcioniranje kršitev delovne in socialne zakonodaje na področju javnega naročanja v praksi naj bi pomenilo,
da se neupravičeno daje prednost tistim gospodarskim subjektom, ki ne spoštujejo predpisov in pravic delavcev; subjekti, ki
delujejo zakonito, so nekonkurenčni, tekmovalnost pa poteka
na račun delavcev oziroma kršenja njihovih pravic (angl. race
to the bottom), kar je za Vlado nesprejemljivo. Glede neskladja
izpodbijane ureditve s 14. členom Ustave Vlada meni, da ne
drži trditev pobudnikov, da zakonodajno gradivo ne vsebuje
razlogov za sprejetje zakona, in navaja posamezne dele zakonodajnega gradiva, iz katerih naj bi bili razvidni razlogi za
sprejetje zakona. Sklicuje se na odločbo Ustavnega sodišča
št. U-I-146/12 z dne 14. 11. 2013 (Uradni list RS, št. 107/13, in
OdlUS XX, 10), iz katere naj bi izhajalo, da so cilji zakonodajalca lahko razvidni tudi iz drugih okoliščin, in se zato sklicuje
na Statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v letu 2017 o
upoštvevanju socialnih vidikov pri javnih naročilih. Iz Poročila
Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2016 pa naj
bi izhajalo, da so kršitve, ki so predmet izpodbijanih določb,
najpogostejše in najbolj problematične. Prav zato se Vlada
ne strinja s pobudniki, da gre za »lažje kršitve«, in podrobno
pojasnjuje pomen delovnega časa in počitka za delavce. Vsi
izključitveni razlogi naj bi bili v smislu neprimernosti subjekta
za sodelovanje v javnem naročanju enakovredni, saj naj bi bilo
vsebinsko nemogoče meriti pomen posameznih izključitvenih
razlogov. Odločitev zakonodajalca naj ne bi bila arbitrarna, temveč naj bi sledila statistiki najpogostejših kršitev na področju
delovnih razmerij. Glede razveznih pogojev po 67. in 67.a členu
ZJN-3 Vlada navaja, da gre za boljšo konkretizacijo že pred
sprejetjem ZJN-3A obstoječe socialne klavzule. Utemeljenost
ureditve po 67.a členu ZJN-3 bi bilo treba presojati skozi prizmo, da gre za 82 delovno intenzivnih storitev, pri katerih so
kršitve delovne in socialne zakonodaje najpogostejše. Vlada
tako ocenjuje, da je izbor izključitvenih razlogov sorazmeren
glede na zasledovani cilj. Že enostavna jezikovna razlaga naj
bi omogočala ugotovitev, da gre za prekrške, ki so vključeni v
ZDR-1, in sicer 142. do 149. člen ter 155. in 156. člen, ne pa
tudi za prekrške po ZUTD in ZEPDSV, saj ta dva zakona ne
urejata kršitev delovnega časa in počitka. Glede neskladja s
74. členom Ustave Vlada meni, da ne gre za poseg, temveč
za način uresničevanja pravice, zanj pa je imel zakonodajalec
razumen razlog, ki je enak razlogu, ki ga je Vlada navedla v
zvezi s kršitvijo 14. člena Ustave. Če pa že gre za poseg v
navedeno ustavno pravico, potem obstaja zanj javna korist, tj.
spoštovanje delovne in socialne zakonodaje s ciljem, da javni
sektor postane zgled zasebnemu sektorju. Vlada se ne strinja
z razlago 66. člena Ustave, kot jo podajo pobudniki, saj naj bi
taka razlaga pomenila, da bi že vsak ukrep zakonodajalca s
ciljem urejanja trga pomenil poseg v to pravico. Poleg tega pa
naj pravica do varstva dela ne bi pomenila varstva obstoječe
zaposlitve. Končno Vlada meni še, da izpodbijana ureditev ne
pomeni dodatne sankcije za storjene prekrške, temveč gre
za pogoje, ki jih mora ponudnik izpolniti, da lahko poslovno
sodeluje z javnim sektorjem. Ker je zakonodajalec v prehodnih
določbah uredil, za katera javna naročila velja ZJN-3A in za
katera prej veljavna ureditev po ZJN-3, je ureditev skladna tudi
z načelom zaupanja v pravo.
16. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
posredovana pobudnikom, ki so nanju odgovorili. Pobudniki
vztrajajo pri navedbah v pobudi. Dodajajo pa, da ne nasprotujejo, da zakonodaja s področja javnih naročil zasleduje tudi
sekundarne cilje, denimo socialno odgovorno javno naročanje,
vendar pa mora pri tem zakonodajalec spoštovati Ustavo in
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za razlikovanje med ponudniki uporabiti stvarno utemeljene
razloge. Dodajo, da že iz 101. uvodne izjave Direktive 2014/24
izhaja, da je primerno zaradi manjših nepravilnosti gospodarski
subjekt izločiti le v izjemnih okoliščinah in da se dvomi o zanesljivosti gospodarskega subjekta lahko pojavijo le v primeru
ponavljajočih se manjših nepravilnosti.
17. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-180/19 z dne
7. 11. 2019 pobudo Živorada Malijevića in Huseina Šarića zavrglo. Prav tako je zavrglo pobudo prve pobudnice glede tretje
alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3. Z istim sklepom je
sprejelo v obravnavo pobudo prve pobudnice glede točke c)
drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in
točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ter zadržalo izvrševanje obeh navedenih določb do končne odločitve Ustavnega sodišča in določilo, na kakšen način se izvrši odločitev
o zadržanju.
B. – I.
Pravni interes pobudnikov, vsebina izpodbijanih določb in obseg presoje
18. Državni zbor in Vlada oporekata prvi pobudnici pravni interes za presojo ustavnosti točke c) drugega odstavka v
zvezi s petim odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Čeprav je Ustavno sodišče s sklepom
št. U-I-180/19 pobudo v tem delu sprejelo v obravnavo, mu to
ne preprečuje, da še enkrat preizkusi obstoj pravnega interesa
prve pobudnice. Pri ugovoru Državnega zbora namreč ne gre
za ugovor, da je že izkazani pravni interes prve pobudnice
prenehal obstajati po vložitvi pobude (tretji odstavek 25. člena
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju
ZUstS), temveč Državni zbor zatrjuje, da pravni interes ni bil
podan že ob vložitvi pobude.
19. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni
interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v
njegov pravni položaj.
20. Državni zbor zatrjuje, da izpodbijane določbe ne
učinkujejo neposredno, saj je treba odločitev o izključitvi posameznega ponudnika sprejeti v vsakem primeru posebej,
odločitev o tem pa je mogoče izpodbijati po predpisih o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Državni zbor se
torej sklicuje na stališče Ustavnega sodišča, da se v primerih,
ko predpis ne učinkuje neposredno, lahko pobuda vloži šele
po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na
podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod
pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS.1 Vendar v obravnavanem primeru ne gre za tak primer. Po ustaljeni ustavnosodni presoji
namreč ustavna pritožba zoper odločitev Državne revizijske
komisije ni dovoljena, saj ne gre za posamičen akt, s katerim
bi se odločalo o pravicah in obveznostih ponudnikov v vseh
stopnjah postopkov oddaje javnih naročil, kar je Ustavno
sodišče (za ponudnike) že ugotovilo z odločbo št. U-I-169/00
z dne 14. 11. 2002 (Uradni list RS, št. 105/02, in OdlUS XI,
231).2 Odločitev Državne revizijske komisije pomeni namreč
le nadzor nad zakonito izpeljavo postopka javnega naročanja.
Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je sicer začel veljati
39.a člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13, 60/17 in 72/19 –
ZPVPJN), ki pa ne dovoljuje upravnega spora v vseh, temveč
le v določenih primerih. To pomeni, da izpodbijane določbe
To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo
v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08,
in OdlUS XVII, 2).
2 Enako stališče pa iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja tudi za naročnika, glej denimo sklep Ustavnega sodišča
št. Up-631/02 z dne 8. 12. 2004.
1
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učinkujejo neposredno3 in so tako učinkovale že ob vložitvi
pobude.
21. Ustavno sodišče bo tako v nadaljevanju opravilo presojo ustavnosti točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, ki
določa:
»(4) Naročnik mora iz posameznega postopka javnega
naročanja izključiti gospodarski subjekt: b) če je v zadnjih treh
letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni
organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom
za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi
pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila
s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami
izrečena globa za prekršek,«
in točke c) drugega odstavka 67.a člena ZJN-3, ki določa:
»Pri izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
okvirnega sporazuma v primerih iz prvega odstavka tega člena
naročnik periodično, po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma preveri, ali je na dan tega
preverjanja izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:
c) je v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja
pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice
ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim
časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega
prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi
z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa
za prekršek,«
v zvezi s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3, ki določa:
»(5) Pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila iz prvega odstavka tega člena
mora vsebovati določilo, da je pogodba ali okvirni sporazum
sklenjen pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve
okoliščin iz drugega odstavka tega člena ter ob upoštevanju
prejšnjega odstavka uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe ali okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za
predmetno naročilo. Če je okvirni sporazum sklenjen z več
gospodarskimi subjekti, razvezni pogoj učinkuje le za gospodarski subjekt, za katerega je izpolnjena okoliščina iz drugega
odstavka tega člena. V tem primeru se razvezni pogoj uresniči
trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz
drugega odstavka tega člena,«
vendar le v delih, ki se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim
časom in počitkom.
B. – II.
Presoja točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3
Presoja z vidika 2. člena Ustave
22. Prva pobudnica izpodbijani določbi očita, da je v
neskladju z 2. členom Ustave, ker ni jasno, kateri prekrški,
določeni v ZDR-1, so prekrški v zvezi z delovnim časom in
počitkom, kot tudi, ali se nanaša le na kršitve ZDR-1 ali tudi
kršitve ZEPDSV oziroma ZUTD.
23. Načelo jasnosti in pomenske določljivosti predpisov je
eno izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave,4 ki zahteva,
da so norme opredeljene jasno in pomensko določljivo tako, da
je mogoče nedvomno ugotoviti njihovo vsebino in namen.5 To
ne pomeni, da morajo biti predpisi taki, da jih ne bi bilo treba
razlagati. Uporaba predpisov vedno pomeni njihovo razlago
in tako kot vsi drugi predpisi so tudi zakoni predmet razlage.
Z vidika pravne varnosti pa postane predpis sporen takrat, ko
3 Prim. tudi odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-211/11, v kateri
je pobudnicam bil priznan pravni interes.
4 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-66/08 z dne 11. 12.
2008 (Uradni list RS, št. 121/08, in OdlUS XVII, 73), 33. točka
obrazložitve.
5 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-123/11 z dne 8. 3. 2012
(Uradni list RS, št. 22/12), 8. točka obrazložitve.
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s pomočjo pravil o razlagi pravnih norm ne moremo priti do
njegove jasne vsebine, oziroma tedaj, ko se z ustaljenimi metodami razlage ne da ugotoviti vsebine določbe (ne pa že tedaj,
ko besedilo predpisa ne daje odgovorov na vsa vprašanja, ki se
utegnejo pojaviti v praksi).6 Zakonska določba torej izpolnjuje
zahteve po jasnosti in pomenski določljivosti predpisov, če je
mogoče z ustaljenimi metodami razlage ugotoviti njeno vsebino
in je na ta način ravnanje organov, ki morajo izvajati zakon,
določno in predvidljivo.7 Načelo jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena Ustave dejansko pomeni prepoved
izpostavljanja naslovnikov pravnih norm stopnji nepredvidljivosti in negotovosti pravnih posledic njihovih storitev in opustitev,
ki je, upoštevaje vse okoliščine, ustavnopravno nevzdržna in
nesprejemljiva.8
24. Delovni čas in počitek sta urejana v ZDR-1, in sicer
delovni čas v 4. podpoglavju z naslovom »Delovni čas«, v
katerem gre za 142. do 149. člen ZDR-1, počitek pa v 6. podpoglavju z naslovom »Odmori in počitki«, v katerem gre za
155. in 156. člen ZDR-1. Prekrški za te varovalne določbe
delavcev so določeni v 217.a členu ZDR-1, in sicer v 8., 9., 10.,
11. in 15. točki prvega odstavka navedenega člena. Zato je že
na podlagi jezikovne razlage jasno, kaj so prekrški v zvezi z
delovnim časom in počitkom.
25. Prva pobudnica sicer navaja tudi, da ni jasno, ali gre
tudi za prekrške po ZUTD in ZEPDSV. Vendar ta njen očitek ne
drži. ZUTD ne ureja delovnega časa in počitka, temveč ukrepe
države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne
politike zaposlovanja ter delovanje sistema zavarovanja za
primer brezposelnosti, določajo izvajalci ukrepov, predpisujejo
pogoji in postopki za uveljavljanje posameznih pravic in storitev,
ki jih določa ta zakon, urejajo način financiranja ukrepov ter
spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem ter
ureja zagotavljanje dela delavcev uporabniku. Nobena izmed
kazenskih določb v XII. poglavju ZUTD se ne nanaša na kršitve
delovnega časa in počitka, tudi 176.a člen ZUTD, na katerega
se izrecno sklicuje prva pobudnica, ne. Začasno ali občasno
delo upokojencev ni delovno razmerje, temveč posebno pogodbeno razmerje, ki ima le tudi nekatere elemente delovnega
razmerja. ZUTD sicer v prvem odstavku 27.a člena določa, da
se za začasno in občasno delo uporabljajo določbe zakona, ki
ureja delovna razmerja, o delovnem času in počitku, vendar
prekrškovna določba 176.a člena ZUTD ne sankcionira kršitve
pravil o delovnem času in počitku, temveč prekoračitev največjega mesečnega obsega ur, ki jih sme opraviti upokojenec.
26. ZEPDSV ureja vrste in vsebino evidenc na področju
dela in socialne varnosti, način zbiranja podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc, način posredovanja podatkov za
potrebe državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil ter ostalih uporabnikov, ki te podatke potrebujejo za
opravljanje zakonsko določenih nalog oziroma za vodenje zbirk
podatkov o posameznikih ali posameznicah ter za namene
izvajanja statističnih, socialno ekonomskih in drugih raziskovanj, ki imajo zakonsko podlago. Kazenske določbe 23. člena
ZEPDSV se ne nanašajo na kršitve delovnega časa in počitka,
temveč izključno na kršitve, povezane z evidencami na področju dela in socialne varnosti.
27. Glede na navedeno točka b) četrtega odstavka
75. člena ZJN-3 ni v neskladju z načelom jasnosti in pomenske
določljivosti iz 2. člena Ustave.

Presoja z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave
28. Pobudnica izpodbijani ureditvi očita tudi neskladje z
drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker za izključitveni razlog
dveh kršitev v zvezi z delovnim časom in počitkom ni predvidel
možnosti sanacije, čeprav je to možnost predvidel za druge
izključitvene razloge, ki so po mnenju prve pobudnice težje
kršitve oziroma bolj zavržna dejanja.
29. Ustavno sodišče je že večkrat sprejelo stališče, da
država pri določanju kriterijev za izbiro in določitvi postopka
javnega naročanja ni povsem prosta. Zavezuje jo načelo enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave, ki zahteva, da je v postopku oddaje javnega naročila omogočeno, da je lahko vsakdo
pod enakimi pogoji izbran za izvedbo javnega naročila.9, 10
Če zakonodajalec različno obravnava ponudnike, je bistvo
ustavnopravnega varstva za razlikovanje med njimi po drugem
odstavku 14. člena Ustave, da so kriteriji razlikovanja razumni,
stvarno povezani s predmetom urejanja in ne arbitrarni.11 Zato
je Ustavno sodišče preizkusilo, ali je v obravnavanem primeru
tej zahtevi zadoščeno.
30. ZJN-3 v 75. členu določa t. i. izključitvene razloge,
kar pomeni, da naročnik iz sodelovanja v postopku javnega
naročanja mora izključiti ali pa lahko izključi gospodarski subjekt, kadar ugotovi, da je pri njem podan eden od zakonsko
določenih razlogov. V primeru obveznih izključitvenih razlogov
naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, in sicer kadar je podan eden izmed
naslednjih razlogov: 1) pravnomočna obsodba za določena
kazniva dejanja (prvi odstavek 75. člena ZJN-3); 2) neporavnane davčne in druge denarne obveznosti po zakonu, ki ureja
finančno upravo, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več
ali če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih
let do dne oddaje ponudbe ali prijave (drugi odstavek 75. člena ZJN-3); 3) uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami (točka a) četrtega odstavka 75. člena
ZJN-3); in 4) pravnomočno izrečena globa zaradi najmanj dveh
prekrškov v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitkom, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub
obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno (točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).
V zvezi s prvim in drugim obveznim izključitvenim razlogom je
v tretjem odstavku 75. člena ZJN-3 določena možnost, da naročniku izjemoma iz sodelovanja v postopku javnega naročanja
ni treba izključiti gospodarskega subjekta, pri katerem obstaja
kateri od teh izključitvenih razlogov, če oddajo javnega naročila
prav temu gospodarskemu subjektu upravičujejo pomembnejši
razlogi, povezani z javnim interesom, kot so javno zdravje (npr.
nujna nabava določenih zdravil), življenje ljudi ali varstvo okolja. ZJN-3 naročnikom omogoča, da poleg zakonsko obveznih
izključitvenih razlogov pri gospodarskih subjektih preverjajo, ali
ne obstajajo še drugi izključitveni razlogi. ZJN-3 daje naročniku
možnost, da uporabi izbirne (fakultativne) izključitvene razloge,
določene v šestem odstavku 75. člena ZJN-3.
31. Pravila o obvezni izključitvi iz nadaljnjega postopka
javnega naročanja je ZJN-3 nekoliko omehčal in dopustil, da
lahko gospodarski subjekt kljub obstoju določenega razloga za
izključitev (pravnomočne obsodbe za kazniva dejanja ali enega
od izbirnih izključitvenih razlogov iz šestega odstavka 75. člena
ZJN-3) naročniku dokaže, da je sprejel ukrepe, s katerimi lahko

Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-29/04 z dne 30. 6.
2005 (Uradni list RS, št. 68/05, in OdlUS XIV, 64), 12. točka obrazložitve, in št. U-I-277/05 z dne 9. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 21/06,
in OdlUS XV, 15), 45. točka obrazložitve.
7 Prim. z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-28/16 z dne
12. 5. 2016 (Uradni list RS, št. 42/16, in OdlUS XXI, 25), 15. točka
obrazložitve.
8 Tako v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-49/17, U-I-98/17
z dne 28. 3. 2019 (Uradni list RS, št. 30/19, in OdlUS XXIV, 2),
18. točka obrazložitve.

9 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-296/96 z dne
19. 3. 1998 (Uradni list RS, št. 42/98, in OdlUS VII, 53) in odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-211/11, 13. točka obrazložitve.
10 Tudi iz prava EU izhaja, da načelo enakega obravnavanja
zahteva, da imajo zainteresirani gospodarski subjekti pri sestavi ponudb enake možnosti, da se lahko natančno seznanijo z omejitvami
postopka in da se lahko prepričajo, da za vse konkurente veljajo
enake zahteve. Glej v tem smislu sodbo Sodišča v zadevi Pizzo,
C-27/15, z dne 2. 6. 2016, 36. točka obrazložitve.
11 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-211/11, 13. točka
obrazložitve.
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potrdi svojo zanesljivost za izvedbo javnega naročila. Predvidel
je torej možnost sanacije nekaterih izključitvenih razlogov s
pomočjo t. i. mehanizma popravnih ukrepov (angl. self-cleaning12). Za zadostne ukrepe šteje ZJN-3 na primer plačilo ali
zavezo plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi
organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje
konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov,
ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev.
Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski
subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na pravnomočno obsodbo ali obstoj enega od izbirnih izključitvenih razlogov ne izključi iz postopka javnega naročanja. V nasprotnem
primeru, kadar oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarski
subjekt izloči iz nadaljnjega sodelovanja, svojo odločitev pa
mora ustrezno utemeljiti. Možnosti popravnega mehanizma pa
ZJN-3 ni predvidel za dva obligatorna izključitvena razloga iz
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (vpis v evidenco subjektov
z negativnimi referencami in delovnopravni prekrški). Ta izključitvena razloga ne izhajata neposredno iz Direktive 2014/24,
temveč ju je naš zakon uredil dodatno. Iz sodne prakse Sodišča namreč izhaja, da je treba državam članicam glede načel
enakega obravnavanja in obveznosti preglednosti priznati določeno diskrecijsko pravico zaradi sprejetja ukrepov, s katerimi
zagotavljajo upoštevanje teh načel in ki jih morajo naročniki
upoštevati v vsakem postopku oddaje javnega naročila. Vsaka
država članica zna namreč sama, ob upoštevanju njej lastnih
zgodovinskih, pravnih, ekonomskih ali družbenih okoliščin, najbolje opredeliti položaje, ki so ugodni za pojav ravnanj, ki lahko
kršijo to načelo in to obveznost.13
32. Iz opisanega izhaja, da zakonodajalec v 75. členu
ZJN-3 razlikuje na eni strani med subjekti, ki kriterije za izključitev izpolnjujejo in morajo biti zato izločeni iz postopka
javnega naročanja, in tistimi, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo in
lahko zato sodelujejo v postopku javnega naročanja,14 ter na
drugi strani med subjekti, ki izpolnjujejo kriterije za izločitev in
lahko uporabijo mehanizem popravnih ukrepov, in subjekti, ki
prav tako izpolnjujejo kriterije za izločitev in teh mehanizmov
ne morejo uporabiti, ker jih zakon zanje ne predvideva. Kot je
Ustavno sodišče pojasnilo že v odločbi št. U-I-211/11, so namreč vsi gospodarski subjekti, ki želijo sodelovati v postopku
javnega naročanja, v bistveno enakem položaju, ko se potegujejo (konkurirajo) za pridobitev javnega naročila. Vprašanje, ki
se zastavlja v obravnavanem primeru, ni, kateri razlogi so zakonodajalcu sploh narekovali določitev kriterijev za izločitev,15
temveč, na podlagi katerih kriterijev je zakonodajalec določil,
da je v primeru nekaterih izločitvenih razlogov (prvi in šesti
odstavek 75. člena ZJN-3) omogočen mehanizem popravnih
ukrepov, v primeru drugih izločitvenih ukrepov pa ne (četrti
odstavek 75. člena ZJN-3).
33. Državni zbor v svojem odgovoru navaja, da je namen izpodbijane določbe preprečiti kršenje delovnopravne
zakonodaje pri gospodarskih subjektih, ki sklepajo pogodbe
z državo, saj naj bi bilo nesprejemljivo, da bi država s svojimi sredstvi financirala gospodarske subjekte, ki večkrat kršijo
delovnopravno zakonodajo in s tem pravice delavcev. Tudi
iz zakonodajnega gradiva izhaja, da je bil razlog za sprejetje
izpodbijane določbe, da navkljub obstoječi ureditvi socialne
klavzule v 67. členu ZJN-3 prihaja do kršitev delavskih in socialnih pravic.16 Tudi Vlada v svojem mnenju poudarja, da gre
pri izpodbijani določbi ZJN-3 za kršitve, ki so najpogostejše na
trgu dela in zato najbolj problematične.
12 Glej tudi sodbo Sodišča v zadevi Meca, C-41/18, z dne
19. 6. 2019, 40. in 41. točka obrazložitve.
13 Glej v tem smislu sodbo Sodišča v zadevi Serrantoni in
Consorzio stabile edili, C‑376/08, z dne 23. 12. 2009, 31. in 32. točka obrazložitve ter tam navedena sodna praksa.
14 Prim. tudi 15. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-211/11.
15 Prav tam.
16 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnem naročanju (EPA 2487-VII).
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34. Opisani razlogi sami po sebi niso nerazumni. Da morajo ponudniki izpolnjevati obveznosti na področju okoljskega,
socialnega in delovnega prava, je namreč eno izmed temeljnih
načel javnega naročanja tudi po pravu EU. Taka zahteva ima
poglavitno vrednost, katere spoštovanje morajo zagotoviti države članice na podlagi drugega odstavka 18. člena Direktive
2014/24.17 Še več, tudi Ustava v 66. členu nalaga zakonodajalcu, da mora zagotoviti zakonsko varstvo dela.18 Vendar gre pri
navedenih razlogih za razloge, ki utemeljujejo, zakaj je sploh
bila dodana točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in zakaj
je ta izključitveni razlog zakonodajalec določil kot obvezen. Iz
teh razlogov pa ne izhaja, zakaj je za nekatere izključitvene
razloge predvidena možnost mehanizma popravnih ukrepov, za
druge razloge, torej tudi v izpodbijanem primeru, pa ne.
35. Vlada v svojem mnenju navaja, da naj bi šlo pri kršitvah iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 za tako zavržna dejanja, ki so poleg tega še v tako tesni zvezi s postopki
javnega naročanja, da naj bi bili ponudniki že s tem a priori
neprimerni za sodelovanje v postopkih javnega naročanja in da
zato popravni mehanizmi niso mogoči. Glede kaznivih dejanj
iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 pa navaja, da sicer gre za
večjo zavržnost kot pri prekrških, da pa kazniva dejanja niso
vselej v zvezi s postopki javnega naročanja in je zato mogoče
dopustiti popravne mehanizme.
36. Ustavno sodišče teh razlogov ne sprejema kot razumnih za opustitev popravnih mehanizmov pri kršitvah v zvezi
z delovnim časom in počitkom iz točke b) četrtega odstavka
75. člena ZJN-3, saj niso logični. Med kaznivimi dejanji po
prvem odstavku 75. člena ZJN-3 je namreč izrecno navedeno
tudi kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev (196. člen
Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20,
91/20, 95/21 in 186/21 – v nadaljevanju KZ-1).19 To kaznivo
dejanje vključuje tudi neupoštevanje predpisov o delovnem
času, odmoru in počitku,20 ki jih je zakonodajalec ovrednotil kot
tako pomembne, da potrebujejo kazenskopravno varstvo, in jih
poimenoval »temeljne pravice delavcev«. Prav tako je zakonodajalec v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 določil vsa kazniva
dejanja iz 225. in 250. člena KZ-1 kot tista, ki pomenijo izključitveni razlog. Kot je Ustavno sodišče že pojasnilo,21 gre pri
teh kaznivih dejanjih za dejanja, ki so povezana z delovanjem
17 Tako v sodbi Sodišča v zadevi Tim SpA – Direzione e
coordinamento Vivendi SA, C-395/18, z dne 30. 1. 2020, 38. točka
obrazložitve.
18 Glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-300/09, Up-1466/09
z dne 7. 10. 2010, 6. točka obrazložitve.
19 Člen 196 KZ-1 se glasi: »(1) Kdor zavestno ne ravna po
predpisih o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi in o prenehanju delovnega razmerja, plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja,
delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z
dela, varstvu žensk, mladine in invalidov, varstvu delavcev zaradi
nosečnosti in starševstva, varstvu starejših delavcev, prepovedi
nadurnega ali nočnega dela ali plačilu predpisanih prispevkov
in tako prikrajša delavca ali iskalca zaposlitve za pravico, ki mu
pripada, ali mu jo omeji, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom
do enega leta.
(2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico nezakonito prenehanje delovnega razmerja, neupravičeno neizplačilo
treh zaporednih plač ali izgubo pravice, ki izvira iz neplačanih prispevkov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor pogojuje
sklenitev pogodbe o zaposlitvi s tem, da delavka med zaposlitvijo
ne bo zanosila ali rodila otroka, ali od delavke med zaposlitvijo zahteva izjavo, da bo v takem primeru dala odpoved delovnega razmerja ali sprejela sporazumno prenehanje delovnega razmerja.«
20 Glej podrobneje K. Filipič, L. Tičar v: D. Korošec, K. Filipič
in S. Zdolšek (ur.), Veliki znanstveni komentar posebnega dela
Kazenskega zakonika, 2. knjiga (177. do 256. člen), Uradni list Republike Slovenije in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana
2019, str. 338–339.
21 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-311/11 z dne 25. 4.
2013 (Uradni list RS, št. 44/13, in OdlUS XX, 6), 27. točka obrazložitve.
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gospodarskega subjekta, objekt kazenskopravnega varstva teh
določb pa so gospodarski sistem, ki je temelj za delovanje vsakega družbenega sistema, pri kaznivem dejanju po 196. členu
KZ-1 pa tudi pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja in socialnega varstva. Delovanje gospodarskega subjekta vključuje
tudi njegovo delovanje v zvezi z javnimi naročili, ob pogoju,
da sprejme odločitev, da bo v javnem naročilu sodeloval, torej
kandidiral, in da bo ob uspehu izpolnjeval pogodbene obveznosti. Iz citirane odločbe Ustavnega sodišča izhaja tudi, da sta
glavni merili za opredelitev posameznih kaznivih dejanj njihova
škodljivost oziroma nevarnost ravnanj za pravno zavarovano
dobrino, s čimer sta najtesneje povezani vprašanje pomembnosti zavarovane dobrine za človeka in družbo ter vprašanje
neposredne ogroženosti zavarovane dobrine s takšnim ravnanjem ali celo njeno poškodovanje. Ob upoštevanju teh in
drugih meril zakonodajalec določi znake kaznivega dejanja in
predpiše kazen (prvi odstavek 28. člena Ustave). Med drugim
že predpisana kazen pove, kakšen pomen je zakonodajalec
pripisal kaznivemu dejanju, se pravi pravni dobrini, ki jo varuje,
in napadom nanjo.22 Ob opisanem izhodišču ni razumno, da
je zakonodajalec omogočil mehanizem popravnih ukrepov v
primeru tukaj navedenih (in drugih, v prvem odstavku 75. člena
ZJN-3 določenih) kaznivih dejanj, vključno s kaznivim dejanjem
kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1, ne pa tudi
za prekrške v zvezi z delovnim časom in počitkom iz točke b)
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Nerazumnost je še toliko
večja, ker se zakonski znaki prekrškov in kaznivih dejanj zoper
delovno razmerje v veliki meri prekrivajo. Vse kršitve pravic iz
delovnega razmerja, ki so navedene v dispoziciji kaznivega
dejanja temeljnih pravic po 196. členu KZ-1, namreč pomenijo
tudi prekršek po določbah ZDR-1.23
37. Tej presoji ne nasprotuje niti pravo EU. Sedmi odstavek 57. člena Direktive 2014/24 ne določa enotne uporabe
razlogov za izključitev, ki so v njej navedeni, na ravni EU, ker
imajo države članice možnost, da sploh ne uporabijo vseh
razlogov za izključitev ali da jih vključijo v nacionalne predpise
s stopnjo strogosti, ki bi se, odvisno od primera, lahko spreminjala glede na ugotovitve pravne, gospodarske ali socialne
ureditve, ki prevladuje na nacionalni ravni. V tem okviru lahko
države članice omilijo merila, določena v tej določbi.24 Vendar
pa iz sodne prakse Sodišča25 izhaja, da nacionalna ureditev, ki
določa samodejno (obvezno) izključitev gospodarskega subjekta, ki je predložil ponudbo, brez možnosti, da tak gospodarski
subjekt dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju kršitve, krši načelo sorazmernosti, saj presega polje proste presoje, ki jo imajo
države članice na podlagi sedmega odstavka 57. člena Direktive 2014/24 na eni strani, na drugi strani pa gospodarskemu
subjektu odvzema možnost, da v skladu s šestim odstavkom
57. člena Direktive 2014/24 dokaže svojo zanesljivost kljub
obstoju kršitve.26 Pravo EU tako zahteva, da je treba opraviti v
vsakem posamičnem primeru konkretno in posamično presojo
ravnanja zadevnega gospodarskega subjekta,27 ki mu grozi
izključitev.
Prav tam.
Glej M. Sosić, Varstvo pravic iz delovnih razmerij z vidika
kazenskega prava in prava prekrškov, v: Gospodarski subjekti na
trgu – aktualna vprašanja gospodarskega prava, 20. posvetovanje
Gospodarski subjekti na trgu, Pravna fakulteta, Inštitut za gospodarsko pravo, Maribor 2012, str. 227. Glej tudi K. Filipič, L. Tičar,
nav. delo, str. 331–332.
24 Sodba Sodišča v zadevi Consorzio Stabile Libor Lavori
Pubblici, C-358/12, z dne 10. 7. 2014, 36. točka obrazložitve in tam
navedena sodna praksa.
25 Sodba Sodišča v zadevi Tim SpA, zlasti 53. in 54. točka
obrazložitve.
26 Glej po analogiji sodbe Sodišča v zadevah Assitur,
C‑538/07, z dne 19. 5. 2009, 30. točka obrazložitve; Forposta in
ABC Direct Contact, C‑465/11, z dne 13. 12. 2012, 34. in 35. točka
obrazložitve; in Vitali, C‑63/18, z dne 26. 9. 2019, 40. in 41. točka
obrazložitve.
27 Sodba Sodišča v zadevi Forposta in ABC Direct Contact,
31. in 34. točka obrazložitve.
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38. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da
zakonodajalec ni imel razumnega razloga za razlikovanje med
izključitvenimi razlogi v zvezi z možnostjo mehanizma popravnih ukrepov. Zato Ustavnemu sodišču ni bilo treba opraviti še
presoje, ali je izbrani kriterij razlikovanja v razumni povezavi s
predmetom (različnega) pravnega urejanja.28
39. Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 je tako
v delu, ki se nanaša na kršitve v zvezi z delovnim časom in
počitkom, v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave
(1. točka izreka).
40. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka
48. člena ZUstS sprejelo ugotovitveno odločbo in odločilo, da
je točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 v opisanem delu
v neskladju z Ustavo (1. točka izreka). Razveljavitev točke b)
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 bi pomenila, da ZJN-3 ne bi
več določal spoštovanja delovnopravnih obveznosti na strani
pobudnikov in posledično bi lahko šlo tudi za kršitev 3.a člena
Ustave in prava EU, konkretno pa Direktive 2014/24, ki zahteva, da morajo ponudniki izpolnjevati obveznosti na področju
okoljskega, socialnega in delovnega prava. Kot je Ustavno
sodišče pojasnilo že v 34. točki obrazložitve, gre za eno izmed
temeljnih načel javnega naročanja po pravu EU. Taka zahteva
ima poglavitno vrednost, katere spoštovanje morajo zagotoviti
države članice na podlagi drugega odstavka 18. člena Direktive
2014/24.29 V skladu z drugim odstavkom 48. člena ZUstS je
Ustavno sodišče določilo Državnemu zboru rok enega leta po
objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije za odpravo
ugotovljene protiustavnosti (2. točka izreka).
41. Da bi lahko postopki javnega naročanja navkljub
ugotovljeni protiustavnosti nemoteno tekli, je Ustavno sodišče
na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo način
izvršitve svoje odločitve. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 še naprej
uporablja, in sicer tako, da se gospodarskemu subjektu tudi
v primeru upoštevnih delovnopravnih kršitev, ki bi povzročile
njegovo izključitev iz postopka javnega naročanja, omogoči,
da naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s
katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov
za izključitev (3. točka izreka).
B. – III.
Presoja točke c) drugega odstavka v zvezi s petim
odstavkom 67.a člena ZJN-3
42. Prva pobudnica glede točke c) drugega odstavka v
zvezi s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3 zatrjuje, da odpira
enaka ustavnopravna vprašanja, kot jih je izpostavila že glede
točke b) četrtega odstavka 75. člena Ustave, le da gre za izvedbeno fazo postopka javnega naročanja, in sicer najprej, da je
nejasno, kateri prekrški, določeni v ZDR-1, so prekrški v zvezi
z delovnim časom in počitkom.
43. Glede neskladja izpodbijane zakonske določbe z načelom jasnosti in pomenske določljivosti iz 2. člena Ustave velja
mutatis mutandis vse, kar je Ustavno sodišče pojasnilo že pri
presoji točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Zato se
Ustavno sodišče, da bi se izognilo ponavljanju, v celoti sklicuje
na svojo obrazložitev iz 23. do 26. točke obrazložitve te odločbe. Iz navedene obrazložitve sledi, da tudi točka c) drugega
odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3 ni v
neskladju z 2. členom Ustave.
44. Prva pobudnica izpodbijani ureditvi očita tudi neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker naj bi zakonodajalec določil razvezni pogoj v pogodbi o izvedbi javnega naročila
in okvirnem sporazumu za izvedbo javnega naročila brez razumnega razloga za vse obligatorne izključitvene razloge, razen
za kazenskopravno odgovornost gospodarskih subjektov, kar
naj bi pomenilo, da so gospodarski subjekti, ki so pravnomočno
28 Tako že v odločbah Ustavnega sodišča št. U-I-355/98
z dne 22. 3. 2001 (Uradni list RS, št. 28/01, in OdlUS X, 56) in
št. U-I-211/11, 17. točka obrazložitve.
29 Sodba Sodišča v zadevi Tim SpA, 38. točka obrazložitve.
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obsojeni storitve kaznivih dejanj, obravnavani ugodneje kot
gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo druge obligatorne izključitvene razloge, kot je na primer izpodbijani, tj. dve kršitvi v zvezi
z delovnim časom in počitkom.
45. ZJN-3 za predmete naročil, določene v prvem odstavku 67.a člena ZJN-3, naročniku nalaga redno periodično
preverjanje, ali je izbrani izvajalec ali njegov podizvajalec kršil
katero izmed v tretjem odstavku istega člena določenih obveznosti. Mednje so v točki c) tretjega odstavka 67.a člena ZJN-3
uvrščene tudi kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom.
Preverjanje naročnik izvede s pridobitvijo podatkov iz uradnih
evidenc (tretji odstavek 67.a člena ZJN-3). Če naročnik ugotovi
obstoj okoliščin iz drugega odstavka 67.a člena ZJN-3, mora
takoj, vendar najkasneje v 30 dneh od poteka roka za preverjanje začeti nov postopek javnega naročanja.30 Če naročnik
obstoj okoliščin ugotovi pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku
10 dni po prejemu obvestila zamenja podizvajalca v skladu s
94. členom ZJN-3, če ta zamenjava ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Naročnik pa mora tudi v tem primeru začeti
nov postopek javnega naročanja, če izvajalec v danem roku ne
predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca
zavrne. Glede na navedeno mora tudi pogodba o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila
po prvem odstavku 67.a člena ZJN-3 vsebovati določilo, da je
pogodba ali okvirni sporazum sklenjen pod razveznim pogojem,
vendar le za primer izpolnitve okoliščin iz drugega odstavka
67.a člena ZJN-3. Razvezni pogoj se uresniči z dnem sklenitve
nove pogodbe ali okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. Prvotna pogodba o izvedbi javnega
naročila tako preneha veljati s sklenitvijo nove pogodbe.31 Pri
okoliščinah iz drugega odstavka 67.a člena ZJN-3 gre za enake
okoliščine kot v primeru obligatornih izključitvenih razlogov iz
drugega in četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, z izjemo obligatornega izključitvenega razloga iz prvega odstavka 75. člena
ZJN-3. Za slednjega peti odstavek 67.a člena ZJN-3 vključitev
razveznega pogoja v pogodbo o izvedbi javnega naročila ali
okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila po prvem odstavku 67.a člena ZJN-3 ne določa.
46. Pri izpodbijani ureditvi gre za izvedbeno fazo javnega naročila, ko so torej pogodbe o izvedbi javnega naročila
oziroma okvirni sporazumi o javnem naročilu že sklenjeni, pogodbene stranke pa izpolnjujejo svoje pogodbene obveznosti.
Tudi v tej fazi javnega naročanja velja enako, kot velja v fazi
izbire in podelitve javnega naročila, in sicer da država pri določanju kriterijev in pravil ni povsem prosta. Zavezuje jo načelo
enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave, ki zahteva, da je v
celotnem postopku javnega naročila, torej od izbora izvajalcev
pa do končne realizacije sklenjenih pogodb, omogočeno, da je
lahko vsakdo pod enakimi pogoji ne le izbran za izvedbo javnega naročila,32 temveč da je tudi pri izvajanju javnega naročila
obravnavan enako kot drugi izvajalci javnega naročila.33 Bistvo
ustavnopravnega varstva pri obravnavi določanja kriterijev za
razlikovanje med ponudniki ne glede na fazo postopka javne30 Če je okvirni sporazum sklenjen z več gospodarskimi subjekti, naročnik ne izvede novega postopka javnega naročanja in
izključitev učinkuje le za gospodarske subjekte, za katere je izpolnjena okoliščina iz drugega odstavka 67.a člena ZJN-3.
31 K. Drnovšek, Prenehanje pogodbe o javnem naročilu po
ZJN-3A, prispevek na konferenci Gospodarski subjekti na trgu,
Maribor 2019, elektronski vir: https://pf.um.si/site/assets/files/4503/
drnovsek_klemen_-_prenehanje_pogodbe_o_javnem_narocilu_
po_zjn-3a.pdf, str. 5.
32 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-296/96 in
št. U-I-211/11, 13. točka obrazložitve.
33 Tudi po pravu EU velja, da morajo javni naročniki ves čas
postopka spoštovati načela v zvezi z oddajo javnega naročila, ki
so navedena v 18. členu Direktive 2014/24, med katerimi so med
drugim načela enakega obravnavanja, preglednosti in sorazmernosti. Glej sodbi Sodišča v zadevah Vitali, 39. točka obrazložitve;
in Montte SL, C-546/16, z dne 20. 9. 2018, 38. točka obrazložitve.
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ga naročanja po drugem odstavku 14. člena Ustave je, da so
kriteriji za razlikovanje razumni, stvarno povezani s predmetom
urejanja in ne arbitrarni.34 Zato je Ustavno sodišče preizkusilo,
ali je v zvezi z razveznim pogojem glede delovnega časa in
počitka v pogodbah o izvedbi javnega naročila ali okvirnih
sporazumih za izvedbo javnega naročila tej zahtevi zadoščeno.
47. Kot je bilo podrobneje pojasnjeno v 45. točki obrazložitve, je bistvo izpodbijane ureditve, da je za vse obvezne
izključitvene razloge, razen za razloge po prvem odstavku
75. člena ZJN-3, določeno, da morajo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazumi za izvedbo javnega naročila
vsebovati določilo, da je pogodba ali okvirni sporazum sklenjen pod razveznim pogojem za primer izpolnitve okoliščin iz
drugega odstavka 67.a člena ZJN-3. Zastavlja se vprašanje,
zakaj zakonodajalec ni razveznega pogoja predpisal tudi za
primer obveznega izključitvenega razloga iz prvega odstavka
75. člena ZJN-3, saj so zaradi tega izvajalci javnih naročil, ki
okoliščine iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 izpolnjujejo, v
boljšem položaju kot drugi izvajalci javnih naročil, ki izpolnjujejo
preostale okoliščine, ki so sicer določene kot obvezni izključitveni razlog. Vsi izvajalci javnih naročil so namreč v bistveno
enakem položaju, tj. izvršujejo javno naročilo in obveznosti po
sklenjenih pogodbah o izvedbi javnega naročila ali okvirnih
sporazumih za izvedbo javnega naročila.
48. Državni zbor v odgovoru ne navaja nobenega razloga,
ki naj bi utemeljil navedeno razlikovanje, ki izhaja iz izpodbijane zakonske ureditve. Razlogov ni mogoče razbrati niti iz
zakonodajnega gradiva.35 Iz njega izhaja le, kateri razlogi so
narekovali ureditev razveznega pogoja, ne pa tudi, zakaj ta ni
določen enako za vse okoliščine na strani izvajalca javnega
naročila. Vlada v zvezi s tem v svojem mnenju navaja, da naj
bi bili kazenski postopki dolgotrajnejši, medtem ko naj bi se prekrškovni postopki zaključili hitreje, in da naj bi šlo pri pogodbah
po 67.a členu ZJN-3 za trajajoče pogodbe, ki so v veljavi več
let. Vendar pa so si te navedbe med seboj v nasprotju; če so
namreč pogodbe po 67.a členu ZJN-3 take, da trajajo dlje časa,
daljše trajanje kazenskih postopkov od prekrškovnih postopkov
ne more biti razumen razlog, stvarno povezan s predmetom
urejanja, da se za okoliščine glede tega izključitvenega razloga
razvezni pogoj ni določil.
49. Glede na to Ustavno sodišče ugotavlja, da zakonodajalec ni imel razumnega razloga, stvarno povezanega s
predmetom urejanja, za določitev razveznega pogoja v primeru
podane okoliščine najmanj dveh kršitev v zvezi z delovnim
časom in počitkom, v primeru kaznivih dejanj pa ne. Zato je
točka c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3 v delu, ki se nanaša na najmanj dve kršitvi v zvezi z
delovnim časom in počitkom, v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave. Na podlagi prvega odstavka 48. člena ZUstS
je Ustavno sodišče tudi o tem sprejelo ugotovitveno odločbo
(1. točka izreka). Razveljavitev izpodbijane določbe namreč
nomotehnično ni mogoča.36 Na podlagi drugega odstavka
48. člena ZUstS je Ustavno sodišče zakonodajalcu naložilo,
naj ugotovljeno neskladje odpravi v roku enega leta po objavi
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka).
50. Da bi se lahko pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
okvirni sporazumi za izvedbo javnega naročila navkljub ugotovljeni protiustavnosti nemoteno izvajali, je Ustavno sodišče na
podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo način izvršitve svoje odločitve. Določilo je, da v primeru, ko naročnik ob
periodičnem preverjanju po drugem odstavku 67.a člena ZJN-3
ugotovi obstoj dveh kršitev iz točke c) drugega odstavka tega
člena, ki se nanašata na delovni čas in počitek, naročnik ne
34 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-211/11, 13. točka obrazložitve.
35 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javnem naročanju (EPA 2487-VII).
36 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-95/09, Up-419/09
z dne 21. 10. 2010 (Uradni list RS, št. 90/10, in OdlUS XIX, 8),
14. točka obrazložitve.

Uradni list Republike Slovenije
začne novega postopka javnega naročanja v skladu s četrtim
odstavkom in se razvezni pogoj iz petega odstavka tega člena
ne more izpolniti (4. točka izreka).
C.
51. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter tretje alineje
tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 70/17 in 35/20) v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter sodnici in sodniki Dr. Dr. Klemen Jaklič
(Oxford ZK, Harvard ZDA), dr. Rajko Knez, dr. Špelca Mežnar,
dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.
Dr. Matej Accetto
predsednik

1706.

Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 4. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-201/19-10
Datum: 12. 5. 2022

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 12. maja 2022

o d l o č i l o:
Prvi odstavek 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) ni v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče je s sklepom št. VIII Ips 209/2018 z
dne 18. 6. 2019 prekinilo postopek odločanja o reviziji v socialnem sporu zaradi priznanja pravice do dodatka za pomoč
in postrežbo. Vložilo je zahtevo za oceno ustavnosti prvega
odstavka 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2), po katerem so pravice iz
obveznega zavarovanja neodtujljive osebne pravice, ki jih ni
mogoče prenesti na drugega in ne podedovati, z izjemo zapadlih denarnih zneskov, ki niso bili izplačani do smrti uživalke
ali uživalca. Zatrjuje neskladje s 14., 33. in 50. členom Ustave.
2. Po mnenju predlagatelja je ta določba v neskladju z
Ustavo, ker ne ureja ustrezno prehoda premoženjskopravnega upravičenja s pravnega prednika na dediče glede na stadij
postopka o priznanju pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (upravnega ali sodnega), v katerem uživalec (oziroma zavarovanec) umre. Izpodbijana ureditev naj bi bila jasna
in določna, zato naj ne bi omogočala razlage, po kateri bi lahko
dediči nadaljevali postopek (upravni ali sodni) ter ga uspešno
zaključili vsaj s priznanjem premoženjskopravne komponente
pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predlagatelj ob tem pojasni, da je v svoji sodni praksi v
zvezi s 5. členom prej veljavnega Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo – ZPIZ-1), ki je vseboval po vsebini identično pravilo kot prvi odstavek 4. člena ZPIZ-2, večkrat (glede
različnih pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja) sprejel stališče, da pravic iz tega zavarovanja ni
mogoče dedovati.
3. Predlagatelj se strinja s toženo stranko oziroma revidentom iz prekinjenega postopka, tj. Zavodom za pokojninsko
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in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), da
gre pri 4. členu ZPIZ-2 za drug in samostojen pravni institut
glede na pravico do odškodnine za nepremoženjsko škodo iz
184. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07
– uradno prečiščeno besedilo in 20/18 – v nadaljevanju OZ)
ter da ustavnosodna in sodna praksa glede tega vprašanja ne
moreta biti neposredno uporabljivi pri razlagi 4. člena ZPIZ-2.
Vendar meni, da obstajajo v obravnavani zadevi v ključnih
prvinah pomembne podobnosti z nosilnimi razlogi Ustavnega
sodišča o (ne)razumnosti zakonske ureditve glede možnosti
prehoda premoženjskopravnih upravičenj na dediče zavarovanca (uživalca) iz odločb št. U-I-88/15, Up-684/12 z dne
15. 10. 2015 (Uradni list RS, št. 82/15, in OdlUS XXI, 6) in
št. U-I-213/15 z dne 28. 9. 2016 (Uradni list RS, št. 64/16).
Ureditev iz 184. člena OZ oziroma iz prej veljavnega 204. člena
Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78,
39/85 in 57/89 – v nadaljevanju ZOR) naj bi bila glede prenosa
in dedovanja terjatve za povrnitev nepremoženjske škode v
bistvenih prvinah enaka ureditvi prenosa za časa življenja in
dedovanja po smrti uživalca pravic iz obveznega zavarovanja.
V obeh primerih naj bi šlo za načeloma strogo osebne pravice,
ki niso podedljive. Prenosljiva naj bi bila premoženjskopravna
sestavina, vendar še to le potem, ko je temelj pravice razčiščen
in je predhodno opredeljena tudi višina premoženjskopravne
sestavine, izražena v denarnih enotah. Predlagatelj se zato
sprašuje, ali pravica iz obveznega zavarovanja ustavnopravno
utemeljeno ugasne zgolj zato, ker zaradi (prezgodnje) smrti
zavarovanca v času postopka sporna pravica še ni mogla biti
dokončno ugotovljena, kot to zahteva zakon. Ob tem poudarja
pomen premoženjskopravne sestavine pravice. Dodaja, da se
pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, čeprav je sicer strogo vezana na osebno (zdravstveno) stanje zavarovanca, izraža
v premoženjskopravnem upravičenju do zakonsko določenega
in po višini opredeljenega prejemka. V obravnavani zadevi naj
bi zavarovanka umrla v času sodnega postopka, v upravnem
postopku pa naj bi bilo s pridobitvijo mnenj dveh invalidskih
komisij dejansko stanje že precej raziskano. Navedeno naj bi
olajševalo primerjavo z odločitvami Ustavnega sodišča glede prenosljivosti terjatve za povrnitev nepremoženjske škode.
Predlagatelj zato ne vidi zadržkov, da bi Ustavno sodišče tudi
v obravnavani zadevi sprejelo enako stališče kot v navedenih
odločitvah. Ob tem pa opozarja na kompleksnost sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter širok
spekter pravic, ki jih zajema. Navedeno naj bi se utemeljeno
odražalo v različni ureditvi postopkovnih vprašanj pri uveljavljanju teh pravic. Ker naj bi šlo za stvarno utemeljene različne
pravne in dejanske položaje, naj zato ne bi bilo primerno vseh
teh položajev enako obravnavati.
4. Predlagatelj tudi meni, da bi 33. in 50. člen Ustave
morala zavarovancu v času življenja zagotavljati učinkovito
varstvo in uživanje pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Po smrti zavarovanca pa bi moralo biti njegovo
premoženjskopravno upravičenje, ki je bilo že določno opredeljeno z njegovo pravovarstveno zahtevo in glede katerega
bi bilo sporno dejansko stanje sorazmerno enostavno ugotoviti
ali je bilo že ugotovljeno, zaščiteno z lastninskopravnim upravičenjem dediča. Če je priznanje pravice iz 50. člena Ustave
odvisno od negotovega dejstva trajanja postopka in (nenadne)
smrti zavarovanca, naj bi bilo varstvo pravice dejansko nezanesljivo in neučinkovito tudi z vidika doktrine Evropskega sodišča za človekove pravice. Ta neučinkovitost naj bi šla v korist
javnega zavoda, na račun okrnjene in zmanjšane človekove
pravice do zasebne lastnine in dedovanja, in to zgolj zaradi
tveganja predolgega trajanja postopka ob smrti zavarovanca.
Predlagatelj glede na navedeno Ustavnemu sodišču predlaga
ugotovitev protiustavnosti izpodbijane ureditve ter določitev načina izvršitve svoje odločitve, po katerem naj se časovni prehod
premoženjskopravnega upravičenja na dediče premakne pred
izvršljivost upravne odločbe glede na naravo sporne pravice.
5. Na zahtevo je odgovoril Državni zbor. Izpodbijana
določba naj bi opredeljevala le naravo pravic iz obveznega
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pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ne pa upravičenj
pravnih naslednikov. Te naj bi urejal šesti odstavek 111. člena
ZPIZ-2.1 Državni zbor meni, da je kriterij zapadlosti denarnega
zneska pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, na katerega je oprta ureditev iz prvega odstavka
4. člena ZPIZ-2, razumen in stvaren razlog za razlikovanje.
Opozarja, da pravica do dodatka za pomoč in postrežbo traja,
dokler obstaja potreba po pomoči in postrežbi. Zato ugasne,
če upravičenec umre. Državni zbor poudarja, da pravica sploh
še ne nastane, če posameznik umre, še preden Zavod odloči o
njegovi zahtevi. Zato naj se tudi vprašanje dedovanja denarnih
zneskov iz naslova te pravice sploh ne bi moglo zastaviti.
6. Državni zbor meni, da se ureditev podedljivosti premoženjskopravnega zahtevka iz naslova pravice do povrnitve nepremoženjske škode, ki je bila presojana z odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-88/15, Up-684/12, bistveno razlikuje od ureditve podedljivosti premoženjskopravnega zahtevka iz naslova
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. To naj bi
izhajalo tudi iz navedene odločbe. Prva razlikovalna okoliščina
naj bi bila ta, da obveznost povračila nepremoženjske škode
nastane že s tem, ko je škoda storjena, medtem ko pravice iz
socialnega zavarovanja brez ustrezne odločbe ne nastanejo,
tudi če so zakonski pogoji izpolnjeni. Navedeno naj bi izrecno poudarilo že Ustavno sodišče v navedeni odločbi. Druga
razlikovalna okoliščina naj bi bila v tem, da je določba ZOR,
ki jo je Ustavno sodišče spoznalo za protiustavno, specialno
urejala le pravico do povrnitve nepremoženjske škode, izpodbijana določba ZPIZ-2 pa na splošno ureja vse, med seboj tudi
različne, pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Tretja razlikovalna okoliščina naj bi bila v tem,
da sta 204. člen ZOR in 184. člen OZ urejala zasebnopravna
razmerja, izpodbijana določba pa ureja javnopravno razmerje
med Zavodom in zavarovancem. Četrta razlikovalna okoliščina
naj bi bila v tem, da je bil primarni namen navedenih določb
ZOR in OZ zadoščenje oškodovanca, ki mu je bila povzročena
nepremoženjska škoda. Ta naj bi imela svoj temelj v izravnalni
pravičnosti v zasebnopravnih razmerjih, zato naj bi se kljub
smrti upravičenca in posledičnemu prehodu terjatve na dediče
ohranila. Primarni namen izpodbijane določbe ZPIZ-2 pa naj bi
bil v zagotovitvi socialne varnosti zavarovani osebi. Skrb države za socialno varnost njenih državljanov pa naj bi imela svoj
temelj v distributivni pravičnosti v javnopravnih razmerjih. Ta naj
bi ugasnil s smrtjo zavarovane osebe in naj se ne bi raztezal
na njene dediče. Glede zatrjevanega neskladja izpodbijane
ureditve s 33. in 50. členom Ustave Državni zbor meni, da je
neobrazloženo.
7. Mnenje o zahtevi je poslala Vlada. Meni, da je izpodbijana ureditev prav z namenom zagotavljanja socialne varnosti
omejena na posameznika, ki je na podlagi predhodne vključitve v obvezno zavarovanje edini upravičen do uveljavljanja
pravic iz tega zavarovanja. Drugačna ureditev bi po mnenju
Vlade ogrozila zavarovančevo socialno varnost, hkrati pa bi
bila ureditev, za katero se zavzema predlagatelj, v nasprotju z
načelom pravne in socialne države iz 2. člena Ustave. Vlada se
tudi ne strinja z očitkom o neskladju s 33. členom Ustave. Meni,
da prepoved prostega razpolaganja s pravicami iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter omejitev dedovanja zagotavljata varovanje socialne varnosti in lastninske
pravice zavarovanca, kar je eden od načinov zagotavljanja
socialne funkcije lastnine iz 67. člena Ustave. Vlada meni, da
tudi zatrjevano neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave
ni podano. Pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (vključno z njihovo premoženjsko sestavino) naj
bi se bistveno razlikovale od pravice do povračila nepremoženjske škode. Izpodbijano ureditev naj bi tako narekovala
že narava pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
1 Od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 75/19 – ZPIZ-2G) navedeno vsebino ureja sedmi odstavek
111. člena ZPIZ-2.
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zavarovanja, katerih namen je zagotavljanje socialne varnosti
zavarovancev. Vlada še poudarja, da omejevanje dedovanja
ni ozko vezano le na njegov namen, temveč upošteva tudi, da
pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja niso odvisne le od prispevkov posameznika na podlagi
dela, ampak tudi od prispevkov drugih oziroma drugih sredstev,
pa tudi od uveljavljanja načela vzajemnosti in solidarnosti.
Ureditev v 4. členu ZPIZ-2 naj bi bila tako nujna s širšega vidika delovanja javnega sistema pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
8. Ustavno sodišče je odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade posredovalo predlagatelju, ki se je o njih izjavil.
Strinja se, da je le nosilec pravice upravičen do njenega uveljavljanja in da je razmerje med zavarovancem in Zavodom
javnopravno razmerje. Vendar pa naj bi bile hkrati pravice
zavarovancev neodtujljive, zavarovanci so do njih upravičeni,
če izpolnjujejo zakonsko določene pogoje in jim jih zato ni mogoče odvzeti ali zmanjšati, pravice naj se tudi ne bi dedovale.
Predlagatelj se strinja, da gre za pravice, ki nastanejo glede
določenega življenjskega dogodka, da je pričetek izplačevanja
vezan na nastanek potrebe po pomoči in postrežbi, da pripada
zavarovancu od izpolnitve pogojev do spremembe zdravstvenega stanja ali do njegove smrti. Dodaja, da zavarovanec z
vložitvijo zahteve jasno izrazi, katero pravico uveljavlja. Pogoji
za priznanje določene pravice in s tem povezane dajatve morajo biti znani oziroma izpolnjeni že ob vlogi, kar naj bi pomenilo,
da sta dejanska in pravna podlaga za odločitev o pravici podani
ob začetku postopka (lahko tudi prej, ne pa šele kasneje v času
postopka). Šlo naj bi za dejansko stanje, podano ob začetku
postopka, ne za bodoča dejstva. V primeru pozitivne odločitve
naj bi bila pravica zavarovancu priznana praviloma od vloge dalje pa vse do smrti. Če je potreba in s tem pravica ugotovljena,
naj bi bila tudi izražena v denarju. Primarni namen izpodbijane
zakonske določbe naj bi bil res zagotovitev socialne varnosti
zavarovani osebi. Vendar naj bi si zavarovanec, za katerega je
ugotovljeno, da potrebuje tujo nego in pomoč, pa mu dodatek
še ni priznan, moral kljub zavarovanju za ta riziko do odločitve
upravnega organa ali sodišča zagotoviti socialno varnost iz
lastnih virov oziroma mu jo zagotavljajo drugi. Priznanje te
pravice za nazaj, od trenutka ugotovljene potrebe, naj bi pomenilo, da mu je povrnjeno tisto, do česar je bil upravičen že
pred sprejetjem odločitve, za nazaj, preden mu je bila pravica
priznana z odločbo. Upoštevati naj bi bilo treba, da pravice
lahko zavarovanec uveljavlja šele, ko je podano določeno dejansko stanje. Z odločbo pa so praviloma dodatek za pomoč in
postrežbo kot tudi pravice na podlagi invalidnosti priznani od
določenega trenutka za nazaj, na podlagi dejanskega stanja,
podanega ob vložitvi vloge, do smrti.
B. – I.
9. Sodišče prekine postopek, ki ga vodi, in začne postopek pred Ustavnim sodiščem le, če oceni, da je zakonska
določba, ki bi jo moralo uporabiti pri odločanju, protiustavna
(156. člen Ustave in prvi odstavek 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21 – v nadaljevanju ZUstS). Predlagatelj je prekinil postopek odločanja o reviziji Zavoda zoper
sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, s katero je bila
potrjena odločitev sodišča prve stopnje. To je odločilo, da se
zavarovanki, umrli v času sodnega postopka, prizna pravica do
dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh življenjskih
potreb2 v znesku 292,11 EUR na mesec od 1. 3. 2016 do
27. 4. 2017 in da mora Zavod njenemu dediču, sedaj tožniku,
izplačati zapadle neizplačane zneske dodatka za pomoč in postrežbo. Odločitev temelji na razlagi prvega odstavka 4. člena
ZPIZ-2, ki jo je Višje delovno in socialno sodišče sprejelo ob
upoštevanju stališč Ustavnega sodišča iz odločb št. U-I-88/15,
2 Tožnica je bila sicer po odločbi Zavoda z dne 22. 1. 2010 od
22. 1. 2009 dalje uživalka pravice do dodatka za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb.
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Up-684/12 in št. U-I-213/15 ter Vrhovnega sodišča iz sodbe
št. II Ips 58/2015 z dne 10. 11. 2016, po katerih lahko dedič
pokojnega zavarovanca nadaljuje postopek priznanja pravice
iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ker
predlagatelj meni, da je ob takšni razlagi izpodbijana določba
protiustavna, potrebuje za sprejetje ustavnoskladne odločitve
v obravnavani zadevi odločitev Ustavnega sodišča o skladnosti
prvega odstavka 4. člena ZPIZ-2 z Ustavo. Zato je procesna
predpostavka iz 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena ZUstS izpolnjena.
B. – II.
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
10. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje sta
socialni zavarovanji, ki ju je država v skladu z drugim odstavkom 50. člena Ustave dolžna urediti in zanju skrbeti. Človekova pravica do socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena
Ustave se namreč v prvi vrsti uresničuje s pravicami iz socialnih
zavarovanj. Temeljni predpis, ki udejanja zahtevo po zakonski
ureditvi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
iz prvega in drugega odstavka 50. člena Ustave, je ZPIZ-2.
11. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na
podlagi medgeneracijske solidarnosti obsega obvezno in prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje ter pravice in obveznosti iz obveznega zavarovanja za primer starosti, invalidnosti
in smrti, določene na podlagi dela in prispevkov ter po načelih
vzajemnosti in solidarnosti. Obvezno zavarovanje temelji na
odgovornosti Republike Slovenije, delodajalk ali delodajalcev in
na osebni odgovornosti zavarovank ali zavarovancev za izvajanje zavarovanja (prvi odstavek 2. člena ZPIZ-2). Z obveznim
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se zagotavljajo pravice do pokojnine, pravice na podlagi invalidnosti, pravica do
letnega dodatka in pravica do dodatka za pomoč in postrežbo
(prvi odstavek 3. člena ZPIZ-2).
12. Značilnosti navedenih pravic so opredeljene v 4. členu
ZPIZ-2. Poleg prvega odstavka, katerega protiustavnost uveljavlja predlagatelj, se na pravice iz obveznega zavarovanja
nanašata še drugi in tretji odstavek, ki določata, da te pravice
ne zastarajo, z izjemo dospelih neizplačanih zneskov pokojnin in drugih denarnih prejemkov v primerih, določenih s tem
zakonom, ter da pravic iz obveznega zavarovanja ni mogoče
odvzeti, zmanjšati ali omejiti, razen v primerih, ki jih določa ta
zakon. V obvezno zavarovanje so vključene fizične osebe ob
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta zakon ali mednarodna
pogodba. Zavarovalno razmerje nastane na podlagi zakona
z vzpostavitvijo pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno
zavarovanje (prvi in drugi odstavek 6. člena ZPIZ-2). Če ZPIZ-2
ne določa drugače, so pravice iz obveznega zavarovanja sorazmerne zavarovančevi plači ali drugim dohodkom in vplačanim prispevkom. Obvezno zavarovanje financirajo zavarovanci,
delodajalci in Republika Slovenija. Obvezno zavarovanje se
financira tudi iz demografskega rezervnega sklada in drugih
virov, določenih s tem zakonom (prvi odstavek 8. člena ZPIZ-2).
13. Nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja je Zavod,
ki ima status javnega zavoda (prvi odstavek 9. člena ZPIZ-2).
Razmerje med zavarovancem in Zavodom je javnopravno razmerje.3 Temu je prilagojen tudi način uveljavljanja pravic iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavarovanec uveljavlja pravice iz obveznega zavarovanja pri
Zavodu, ki je nosilec javnega pooblastila, po zakonu, ki ureja
splošni upravni postopek (Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v nadaljevanju ZUP), če z ZPIZ-2
ni določeno drugače (prvi odstavek 11. člena ZPIZ-2).4 Posto3 Več glej A. Bubnov Škoberne in G. Strban, Pravo socialne
varnosti, GV Založba, Ljubljana 2010, str. 60–62, in G. Strban,
Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj, Podjetje in delo,
št. 6–7 (2020), str. 876.
4 ZPIZ-2 ureja postopek za uveljavljanje in varstvo pravic v
osmem delu zakona, v 169. do 184. členu.
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pek pred Zavodom je dvostopenjski (170. in 172. člen ZPIZ-2).
Sodno varstvo zoper odločitve Zavoda pa je zagotovljeno v
socialnem sporu (171. člen ZPIZ-2 in Zakon o delovnih in
socialnih sodiščih, Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr. – v
nadaljevanju ZDSS-1).
14. Postopek za uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja se začne na zahtevo zavarovanca (prvi odstavek
178. člena ZPIZ-2). Izjemo določa drugi odstavek 178. člena
ZPIZ-2, ki omogoča, da se postopek za uveljavljanje pravic
iz invalidskega zavarovanja začne tudi na predlog zavarovančevega osebnega zdravnika ali imenovanega zdravnika.
V soglasju z osebnim zdravnikom pa se lahko postopek za
uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja začne tudi na
predlog izvajalca medicine dela. člen 181 ZPIZ-2 ureja izvedenske organe Zavoda. Kadar je namreč za ugotovitev pravic iz
zavarovanja, ki jih uveljavljajo zavarovanci in njihovi družinski
člani,5 potrebno izvedensko mnenje, dajejo izvedenska mnenja
o invalidnosti, potrebi po stalni pomoči in postrežbi ter o nezmožnosti za delo ali nezmožnosti za delo vdove ali vdovca oziroma drugih zavarovančevih družinskih članov izvedenski organi
Zavoda.6 Izvedenski organi Zavoda delujejo v okviru invalidskih
komisij I. in II. stopnje in podajajo mnenja kot izvedenci zdravniki posamezniki samostojno ali v senatih najmanj dveh izvedencev. ZPIZ-2 posebej ureja tudi trajanje postopka pred Zavodom,
če je za ugotovitev pravic potrebno izvedensko mnenje7 ali če
gre za odločanje o pravicah z uporabo mednarodnih pogodb. V
182. členu ZPIZ-2 posebej ureja še izvršljivost odločb Zavoda.
Te so praviloma izvršljive z dnem vročitve prvostopenjske odločbe stranki, saj niti pritožba niti postopek revizije ne zadržita
njene izvršitve. Izjeme veljajo za pravice na podlagi invalidnosti
II. in III. kategorije in za pravico do invalidske pokojnine. Odločbe o pravici iz obveznega zavarovanja praviloma izvrši Zavod.
ZPIZ-2 ureja tudi posebna izredna pravna sredstva, ki jih ZUP
ne pozna (t. i. revizija, 173. do 176. člen,8 ter t. i. neprava obnova postopka, 183. in 183.a člen).
Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo
15. Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo je samostojna pravica iz obveznega zavarovanja. Pridobitev pravice
je odvisna od zdravstvenega stanja zavarovanca ali uživalca
določenih pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki je toliko spremenjeno, da ta za opravljanje
vseh ali večine življenjskih potreb potrebuje nujno pomoč in
postrežbo druge osebe. Spremembe zdravstvenega stanja
so lahko posledica dejanske nezmožnosti opravljanja vseh ali
večine življenjskih potreb upravičenca, kakor jih opredeljuje
5 V primeru zavarovančeve smrti lahko njegovi družinski
člani pod pogoji ZPIZ-2 uveljavijo samostojni pravici do vdovske
pokojnine in do družinske pokojnine (52. do 62. člen ZPIZ-2).
6 Pri tem sodišče v socialnem sporu, ki se vodi zoper odločbo Zavoda, oprto na izvedenska mnenja invalidskih komisij, na ta
mnenja ni vezano. Če je ocena invalidnosti ipd. sporna, mora sodišče postaviti sodnega izvedenca ustrezne medicinske stroke, ne
pa odločitve avtomatično opreti na izvedenska mnenja invalidskih
komisij Zavoda, ki je ena od strank v postopku. (Prim. npr. odločbo
Ustavnega sodišča št. Up-233/15 z dne 19. 10. 2017, Uradni list
RS, št. 63/17, in OdlUS XXII, 30, 19. in 20. točka obrazložitve.)
7 Zavod je dolžan o zahtevah zavarovancev ali uživalcev
pravic odločiti v rokih, ki jih določa ZUP. Zavod mora tako izdati
odločbo v enem ali dveh mesecih od dneva, ko je prejel popolno
vlogo, oziroma od dneva, ko je začel postopek po uradni dolžnosti.
V postopkih, v katerih je potrebno izvedensko mnenje, je predpisani
rok daljši. Zavod mora izdati odločbo najpozneje v štirih mesecih od
dneva uvedbe postopka (prvi odstavek 179. člena ZPIZ-2).
8 Odločba prve stopnje, s katero je bila osebi priznana
pravica po ZPIZ-2, se predloži v revizijo organu druge stopnje po
načelu naključne izbire. Revizija se opravi po uradni dolžnosti.
Njene učinke ureja ZPIZ-2 v 174. členu. člen 175 ZPIZ-2 ureja tudi
revizijo izvedenskih mnenj. Pri obstoju potrebe po stalni pomoči
in postrežbi se v revizijo predložijo mnenja invalidske komisije
I. stopnje po načelu naključne izbire. Revizijo opravi invalidska
komisija II. stopnje. V reviziji lahko invalidska komisija izvedensko
mnenje potrdi, spremeni ali vrne v ponovno obravnavo invalidski
komisiji I. stopnje.
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101. člen ZPIZ-2, ali pa so zaradi svoje narave takšne, da neposredno izhajajo iz zakonske domneve (slabovidnost, slepota
ali nepokretnost).9 Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo
po ZPIZ-2 zagotavlja upravičencem redne mesečne dodatne
prejemke poleg pokojnine ali plače iz delovnega razmerja ali
drugih prejemkov iz opravljanja dejavnosti. Ti naj bi jim omogočili lažje obvladovanje povečanih odhodkov, nastalih zaradi
tuje nege in pomoči, nujne za zadovoljevanje vseh ali večine
osnovnih življenjskih potreb.10
16. Upravičenci do pravice do dodatka za pomoč in postrežbo so uživalci starostne, predčasne, invalidske, vdovske
ali družinske pokojnine11 s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki za osnovne življenjske potrebe nujno potrebujejo
stalno pomoč in postrežbo drugega. člen 101 ZPIZ-2 opredeljuje pojem osnovnih življenjskih potreb12 in kdaj se šteje, da upravičenec potrebuje tujo pomoč in postrežbo za opravljanje vseh
ali večine osnovnih življenjskih potreb ali pa kot težji psihiatrični
bolnik potrebuje stalni nadzor.13 Odmero dodatka za pomoč in
postrežbo ureja 103. člen ZPIZ-2. člen 104 ZPIZ-2 pa ureja
uživanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, če jo upravičenec pridobi po tem in po drugih predpisih.14 Za uveljavitev
pravice do dodatka za pomoč in postrežbo so pomembne še
druge določbe ZPIZ-2. Trenutek pridobitve pravice opredeljuje
tretji odstavek 108. člena ZPIZ-2, ki določa, da zavarovanec
pridobi to pravico z dnem nastanka potrebe po stalni pomoči in
postrežbi. Sicer pa pridobitev pravice, trajanje pravice, začetek
izplačevanja dodatka za pomoč in postrežbo ter neizplačilo v
primeru stalnega prebivanja v tujini ureja 128. člen ZPIZ-2.
Dodatek za pomoč in postrežbo se izplačuje na način, določen
v četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku 111. člena
ZPIZ-2, tj. po določbah, ki urejajo izplačevanje pokojnin.
B. – III.
Presoja z vidika načela enake obravnave (drugi odstavek 14. člena Ustave)
17. Predlagatelj meni, da je prvi odstavek 4. člena ZPIZ-2,
po katerem so pravice iz obveznega zavarovanja neodtujljive
osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne
9 J. Kuhelj v: A. Rangus (ur.): Veliki komentar Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, GV Založba, Ljubljana
2018, str. 254.
10 Prav tam. A. Bubnov Škoberne in G. Strban, nav. delo,
str. 261–262, ugotavljata, da je zaradi spremenjenega načina življenja (večgeneracijska gospodinjstva izginjajo, več je enostarševskih družin in enoosebnih gospodinjstev ipd.) odvisnost od oskrbe
drugega postala samostojno socialno tveganje, ki je posebno,
samostojno socialno zavarovanje.
11 V praksi so upravičenci do pravice do dodatka za pomoč in
postrežbo največkrat upokojenci. Zakon omogoča, da tudi določeni
aktivni zavarovanci, ki potrebujejo tujo nego in pomoč, pridobijo
navedeno pravico. Gre za zavarovance, ki so slepi ali slabovidni,
in za nepokretne zavarovance. Ti zavarovanci pridobijo pravico do
dodatka za pomoč in postrežbo pod pogoji iz 100. člena ZPIZ-2.
12 Pomoč in postrežba sta za uživalca pokojnine nujni za
opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, kadar teh zaradi
trajnih sprememb v zdravstvenem stanju ne more zadovoljevati,
ker se niti ob osebnih prizadevanjih in ob pomoči ortopedskih pripomočkov ne more samostojno gibati v stanovanju in zunaj njega, se
samostojno hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti
za osebno higieno, kakor tudi ne opravljati drugih življenjskih opravil, nujnih za ohranjanje življenja (prvi odstavek 101. člena ZPIZ-2).
13 Pomoč in postrežba sta za uživalca pokojnine nujni za
opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, kadar zaradi trajnih
sprememb v zdravstvenem stanju ne more zadovoljevati večine
osnovnih življenjskih potreb iz prejšnjega odstavka ali kadar kot
težji psihiatrični bolnik v domači negi potrebuje stalno nadzorstvo
(drugi odstavek 101. člena ZPIZ-2).
14 Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo s primerljivo
vsebino urejata Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06
– uradno prečiščeno besedilo in 32/14 – ZVV) v 13. členu in Zakon
o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr.,
75/97, 19/14 in 159/21 – ZVojI) v 22. do 26. členu. Pravice pridobijo
osebe s statusom vojnega veterana oziroma vojnega invalida po
merilih in kriterijih ZPIZ-2.
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podedovati, z izjemo zapadlih denarnih zneskov, ki niso bili
izplačani do smrti uživalke ali uživalca, v neskladju z načelom
enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Navedeni očitek utemeljuje z razlogi za protiustavnost ureditve prehoda terjatve za povrnitev nepremoženjske škode na dediče iz odločb
Ustavnega sodišča št. U-I-88/15, Up-684/12 in št. U-I-213/15.
Meni, da je položaj dedičev iz navedenih odločb v posameznih
vidikih v bistvenem enak položaju dedičev oseb, ki so zahtevale
priznanje pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, vendar so pred njenim priznanjem umrle. V obeh
primerih naj bi namreč šlo za strogo osebne pravice, ki (praviloma) niso prenosljive. Meni, da bi tudi pravice iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (oziroma njihova
premoženjska sestavina) morale biti prenosljive, čeprav (zaradi smrti vlagatelja zahteve) z odločbo oziroma sodbo še niso
bile priznane, vendar pa je bil v postopku uveljavljanja posamezne pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja temelj pravice že dovolj razčiščen in njena višina
konkretizirana.
18. Drugi odstavek 14. člena Ustave zagotavlja splošno
enakost pred zakonom. V skladu z ustaljeno ustavnosodno
presojo načelo enakosti pred zakonom zahteva, da je treba
v bistvenem enake položaje obravnavati enako. Za presojo
o tem, katere podobnosti in razlike v položajih so bistvene, je
treba izhajati iz predmeta pravnega urejanja.15
19. Predlagatelj dejansko za zatrjevano protiustavnost
izpodbijane ureditve navaja izključno razloge, ki jih je za ugotovitev protiustavnosti 204. člena ZOR z istega vidika navedlo
Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-88/15, Up-684/12.16 V njej
je ugotovilo protiustavnost 204. člena ZOR,17 po katerem je
bila terjatev za povračilo nepremoženjske škode vezana na
trenutek pravnomočnosti sodbe, s katero je bila oškodovancu
prisojena denarna odškodnina. Ustavno sodišče je najprej poudarilo, da je vprašanje, ali in kdaj osebna pravica izgubi osebno
naravo, stvar presoje zakonodajalca. Sprejelo je tudi stališče,
da je zakonodajalčevi presoji praviloma prepuščena tudi odločitev, pod katerimi pogoji je terjatev podedljiva. Podlaga za to
je v 67. členu Ustave, po katerem način in pogoje dedovanja
določa zakon. Zato ne gre za vprašanje, ki bi spadalo v ustavno
varovano jedro pravice do dedovanja po 33. členu Ustave.
20. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi ugotovilo, da
lahko urejanje tega, kdaj se osebna terjatev pretvori v premoženjsko, oziroma z vidika določitve trenutka v teku pravde
(npr. pravnomočnost, dokončnost), na katerega zakonodajalec
veže nastop določenih posledic (npr. podedljivost terjatve), v
določenih okoliščinah sproži vprašanje skladnosti take ureditve
z vidika načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka
14. člena Ustave. Praviloma je namreč to stvar primernosti
zakonske ureditve, v kar Ustavno sodišče ne more posegati. Po
oceni Ustavnega sodišča pa so v tam obravnavanem primeru
njegovo presojo terjali posebnost urejenega položaja oziroma
namen in narava nepremoženjske škode. Ustavno sodišče je
opozorilo, da je nepremoženjska škoda strogo osebne narave.
Zato je za sklep o bistveni enakosti položajev treba upoštevati
okoliščine, ki se nanašajo na oškodovanca. Za oceno enakosti
položajev glede vprašanja, ali se strogo osebna terjatev pre15 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. Up-217/14 z dne 7. 2.
2018 (OdlUS XXIII, 19), 10. točka obrazložitve, in št. U-I-303/18
z dne 18. 9. 2019 (Uradni list RS, št. 59/19, in OdlUS XXIV, 15),
39. točka obrazložitve.
16 Z odločbo št. U-I-213/15 je Ustavno sodišče, sklicujoč se
na odločbo št. U-I-88/15, Up-684/12, ugotovilo, da je iz enakih
razlogov kot 204. člen ZOR v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave tudi ureditev v 184. členu OZ, ki je bil identičen
prej veljavnemu 204. členu ZOR. Zato je 204. člen OZ razveljavilo.
17 Člen 204 ZOR je določal:
»(1) Terjatev za povrnitev negmotne škode preide na dediče
samo, če je bila priznana s pravnomočno odločbo ali pismenim
sporazumom.
(2) Pod enakimi pogoji je lahko ta terjatev predmet odstopa,
pobota in prisilne izvršbe.«
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tvori v premoženjsko vrednost (in s tem postane podedljiva),
so torej upoštevne okoliščine, ki izvirajo iz voljnega ravnanja
oškodovanca.
21. Upoštevaje navedeno, je Ustavno sodišče ugotovilo, da so bili dediči oškodovancev, ki so v istem času utrpeli
nepremoženjsko škodo in v istem času tudi izrazili voljo, da
za utrpljeno škodo dobijo zadoščenje v obliki denarne odškodnine, v bistveno enakem položaju. Zakonska ureditev, ki je
podedljivost terjatve za plačilo nepremoženjske škode vezala
na trenutek pravnomočnosti sodbe, s katero je oškodovancu
prisojena denarna odškodnina, je zato enake položaje obravnavala neenako. Na uveljavljanje povračila škode je imela namreč pomembne posledice, saj je povzročila odvisnost njegove
uveljavitve predvsem od okoliščin, ki niso v sferi oškodovanca
(trajanje sodnih postopkov je pogosto odvisno od povsem naključnih in nepredvidljivih okoliščin). Kot posebej problematično
posledico ureditve podedljivosti terjatve za nepremoženjsko
škodo po 204. členu ZOR pa je Ustavno sodišče štelo dejstvo,
da je ta še najbolj odvisna od ravnanj nasprotne stranke, torej
zavezanca oziroma povzročitelja škode. Navedeno je še posebej problematično zato, ker dolžnost povrnitve škode nastane
že s trenutkom nastanka škode in ne šele s priznanjem te s
pravnomočno sodbo. Navedeno je po oceni Ustavnega sodišča
naredilo obravnavani položaj bistveno drugačen od primerov,
ko šele konstitutivna (oblikovalna) odločba pristojnega organa
ustvari pravico stranke oziroma obveznost zavezanca. Zavezanec za odškodnino jo namreč lahko na zahtevo oškodovanca
prostovoljno plača ali se z oškodovancem izvensodno dogovori. Ustavno sodišče je poudarilo, da mora pravna ureditev
spodbujati prostovoljno izpolnjevanje obveznosti in da stranke
v sodnih postopkih čim bolj prispevajo k njihovi učinkovitosti.
Presojana ureditev pa je temu nasprotovala. Ker Ustavno sodišče za različno obravnavo dedičev oškodovancev, ki ga je
povzročala ureditev iz 204. člena ZOR, ni našlo razumnega in
iz narave stvari izhajajočega razloga, je ugotovilo, da je bila v
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
22. Iz povzetega izhajajo stališča, ki so pomembna tudi
za odločanje v obravnavani zadevi. Za presojo z vidika splošne
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave
je bistveno stališče Ustavnega sodišča, da položaj, obravnavan
v odločbi št. U-I-88/15, Up-684/12, ni enak primerom, ko šele
konstitutivna (oblikovalna) odločba pristojnega organa ustvari
pravico stranke oziroma obveznost zavezanca. Prav tak pa je
tu obravnavani primer. Pravico iz obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ustvari šele oblikovalna odločba18
Zavoda (oziroma pravnomočna sodba socialnega sodišča),
obveznost Zavoda, da jo upravičencu zagotovi, pa nastane z
njeno izvršljivostjo. S sprejetjem navedenega stališča je tako
Ustavno sodišče že v navedeni zadevi poudarilo, da razlogi,
ki so ga vodili k ugotovitvi neskladnosti ureditve iz 204. člena
ZOR (in kasneje 184. člena OZ) s splošnim načelom enakosti iz
drugega odstavka 14. člena Ustave, niso upoštevni pri presoji
ureditve podedljivosti oziroma prenosljivosti pravic, ki ne obstajajo, dokler niso priznane z odločbo ali sodbo. Ko je tako, za to
presojo tudi ni pomembno, od kdaj v primeru priznanja pravice
pripada njeno uresničevanje, ker se to vprašanje lahko odpre
šele po tem, ko se pravica prizna. Zato je treba ugotoviti, da so
položaji dedičev upravičencev do teh pravic, tudi do pravice do
dodatka za pomoč in postrežbo, različni v primerjavi s položaji
dedičev oškodovancev. Ti položaji so torej neprimerljivi. Način
nastanka pravic in obveznost izpolniti jih je pomembna, ni pa
edina razlikovalna okoliščina med pravico do povračila nepremoženjske škode in pravicami iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja. Obstaja še več drugih, prav tako
pomembnih okoliščin, ki delajo položaje dedičev z vidika podedljivosti premoženjskih sestavin teh pravic tako drugačne, da
18 Več o oblikovalni odločbi glej E. Kerševan, V. Androjna,
Upravno procesno pravo, Upravni postopek in upravni spor, 2.,
spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2017,
str. 311–312.
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razlogi, ki so Ustavno sodišče vodili k ugotovitvi protiustavnosti
v navedenih odločbah, ne morejo voditi k enaki presoji ureditve
prenosljivosti oziroma podedljivosti teh pravic, hkrati pa utemeljujejo, zakaj je v okviru obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja možno podedovati zgolj zapadle zneske že
priznanih pravic, kar se nanaša tudi na tu obravnavano pravico.
23. Predlagatelj kot ključno okoliščino, ki opredeljuje primerjane položaje, ki jih po njegovem mnenju dela enake s
položaji oškodovancev iz odločbe št. U-I-88/15, Up-684/12,
navaja dejstvo, da gre v obeh primerih za ureditev glede osebnih pravic, ki niso prenosljive in podedljive. Slednje drži. Tudi
pravica do dodatka za pomoč in postrežbo kot ena od pravic
iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je,
tako kot pravica zahtevati povračilo nepremoženjske škode,
strogo osebna pravica. Posameznik se namreč vključi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zato, da mu bo
ob uresničitvi določenega socialnega tveganja zagotovljena
socialna varnost v obliki določene denarne dajatve. Vendar
navedeno ni in ne more biti odločilno za oceno o (ne)enakosti
primerjanih položajev in s tem ureditve pravic. Njihova primerjava za potrebe ustavnosodne presoje se ne sme osredotočiti
le na določene izbrane vidike, značilnosti pravic, temveč mora
upoštevati vse vidike, značilnosti ipd., ki ponazarjajo naravo in
namen primerjanih prvin, njihovo bistvo. Le navedeno omogoča
ustrezno oceno njihove primerljivosti za potrebe presoje z vidika splošnega načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena
Ustave. Ta namreč zahteva, da se pri iskanju podobnosti oziroma razlik izhaja iz predmeta urejanja. Upoštevaje navedeno,
je treba ugotoviti, da sta si položaja dedičev pri primerjanih
pravicah sicer enaka v tem, da gre obakrat za osebni pravici,
vendar druge pomembne značilnosti delajo položaje enih in
drugih dedičev neprimerljive. Med temi so posebej ključne javnopravna narava pravice do dodatka za pomoč in postrežbo kot
ene izmed pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, že omenjen način njenega nastanka, opisan v
prejšnji točki obrazložitve te odločbe, namen in, morebiti najpomembneje, način financiranja teh pravic. Te značilnosti tako pomembno opredeljujejo vse pravice iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, da jih pri primerjavi s pravico do
povračila nepremoženjske škode ni mogoče spregledati. Ob
navedenih pa je treba opozoriti še na eno pomembno razlikovalno okoliščino med primerjanimi prvinami pravic. Obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zagotavlja tudi pravice
za primer zavarovančeve smrti, s katerimi se družinskim članom zavarovanca, ki so praviloma tudi njegovi dediči, zagotovi
ustrezna socialna varnost, ki je zaradi njegove smrti lahko
zmanjšana ali ogrožena. V okviru obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja je tako skrb za dediče zavarovanca izražena na poseben način, ustrezen namenu obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Navedeno je v
kontekstu primerjave z vidika položaja dedičev obravnavanih
pravic nedvomno pomembno.
24. Osebna narava pravice do dodatka za pomoč in
postrežbo kot ene izmed pravic iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja sicer pomembno opredeljuje to
pravico, vendar ni edina okoliščina (značilnost), ki jo je pri
presoji ureditve prenosljivosti in podedljivosti tovrstnih pravic
in nasploh pri njihovi obravnavi treba upoštevati. Le hkratno
upoštevanje vseh zgoraj opisanih značilnosti, ki opredeljujejo
naravo in namen pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, namreč daje celovito podobo teh pravic.
Ta pa jasno kaže, da so položaji dedičev pri uveljavljanju premoženjske sestavine teh pravic iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in torej tudi pravice do dodatka
in postrežbo v bistvenem drugačne od pravice do povračila
nepremoženjske škode. Načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave zakonodajalcu dovoljuje, da v
bistvenem različne dejanske položaje ureja različno. Ureditev
iz prvega odstavka 4. člena ZPIZ-2 tej ustavni zahtevi ne nasprotuje.
25. Glede na povedano Ustavno sodišče ugotavlja, da
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prvi odstavek 4. člena ZPIZ-2, po katerem so pravice iz obveznega zavarovanja neodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati, z izjemo zapadlih
denarnih zneskov, ki niso bili izplačani do smrti uživalke ali uživalca, ni v neskladju s splošnim načelom enakosti iz drugega
odstavka 14. člena Ustave.
Drugi očitki predlagatelja
26. Predlagatelj zatrjuje, da je izpodbijana ureditev tudi
v neskladju s pravico do dedovanja iz 33. člena Ustave. Kot
izhaja iz 19. točke obrazložitve te odločbe, je Ustavno sodišče
že sprejelo stališče, da je zakonodajalčevi presoji prepuščeno,
ali in kdaj osebna pravica izgubi osebno naravo. To ne more biti
vprašanje ustavnosti z vidika pravice do zasebne lastnine ali
pravice do dedovanja po 33. členu Ustave.19 Ne gre za vprašanje, ki bi spadalo v ustavno jedro pravice do dedovanja po
33. členu Ustave.20 To posledično pomeni, da je zakonodajalčevi
presoji praviloma prepuščena tudi odločitev, pod katerimi pogoji
je ta terjatev podedljiva. To je v skladu s 67. členom Ustave, po
katerem način in pogoje dedovanja določa zakon. Že iz navedenih razlogov je očitek neutemeljen, tudi sicer pa ga predlagatelj
utemeljuje zgolj s splošnimi in pavšalnimi navedbami, ki ne zahtevajo podrobnejše opredelitve Ustavnega sodišča.
27. Predlagatelj zatrjuje še neskladje izpodbijane ureditve
s pravico do socialne varnosti iz prvega odstavka 50. člena
Ustave. Nekonkretizirani očitki o neučinkovitosti (predvsem v
smislu trajanja postopkov) uveljavljanja pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja zatrjevanega neskladja ne morejo utemeljiti. Le v pojasnilo pa Ustavno sodišče
pripomni, da je uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja urejeno bistveno drugače kot uveljavljanje povračila nepremoženjske škode. Pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se uveljavljajo v
upravnem postopku. Tako ZUP kot ZPIZ-2 jasno določata roke,
v katerih mora Zavod odločiti o pravici. Če Zavod rok prekorači,
lahko vlagatelj ravna v skladu z institutom t. i. molka organa
(četrti odstavek 13. člena in četrti odstavek 222. člena ZUP).
Tudi če odločitev o pritožbi ni izdana v roku (glej tudi 256. člen
ZUP), stranka ni prikrajšana za hitro uveljavljanje pravice v sodnem postopku. To ji izrecno omogoča drugi odstavek 72. člena
ZDSS-1. Prav tako ZDSS-1 izrecno določa, da so postopki v
socialnih sporih hitri (20. člen ZDSS-1), in tako morajo tudi
dejansko potekati. Temu ni namenjena le navedena splošna
določba, temveč številni instituti, ki jih ZDSS-1 izrecno določa
za socialni spor.21
28. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ugotovilo, da
izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo.
C.
29. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Matej Accetto ter
sodnici in sodniki, dr. Rok Čeferin, dr. Rajko Knez, dr. Špelca
Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rok Svetlič, Marko Šorli in
dr. Katja Šugman Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno.
Dr. Matej Accetto
predsednik

19 V okviru 33. člena Ustave je posamezniku zagotovljena tudi
pravica do dedovanja. Iz temeljne ustavne pravice do dedovanja
izhaja za dediča pravica, da pridobi premoženje mortis causa, za
zapustnika pa pravica do svobodnega oporočnega razpolaganja
(svoboda testiranja). Po 15. in 67. členu Ustave način in pogoje
dedovanja določa zakon (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-3/93
z dne 16. 6. 1994, Uradni list RS, št. 40/94, in OdlUS III, 67).
Zakonodajalec ne sme pogojev za dedovanje določati arbitrarno,
brez razumnih razlogov in mimo namena, s katerim mu je ustavno
pooblastilo dano. Znotraj teh omejitev pa je polje njegovega prostega odločanja (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-86/97 z dne 1. 6.
2000, OdlUS IX, 146).
20 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-88/15, Up-684/12,
13. točka obrazložitve.
21 Glej A. Cvetko, J. Novak, Zakon o delovnih in socialnih
sodiščih (ZDSS-1), GV Založba, Ljubljana 2004, str. 49–50.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1707.

Splošni akt o promocijskem umeščanju
izdelkov in sponzoriranju

Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in
204/21; ZAvMS) in na podlagi drugega odstavka 172. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12,
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21
– ZDU-1M; ZEKom-1) ter za izvrševanje 26. člena ZAvMS in
za izvrševanje 24. člena ZAvMS Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja

S P L O Š N I   A K T
o promocijskem umeščanju izdelkov
in sponzoriranju
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa način označevanja programskih
vsebin iz četrte alineje četrtega odstavka 26. člena ZAvMS.
Ta splošni akt tudi podrobneje določa nekatere izraze iz 24. in
26. člena ZAvMS ter podrobneje ureja zahteve in omejitve pri
sponzoriranju iz 24. člena ZAvMS.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo za namen njegovega izvajanja naslednji pomen:
1. Dobavitelj je vsaka pravna ali fizična oseba, ki priskrbi
izdelke, storitve ali znamke z namenom njihove umestitve v
programsko vsebino.
2. Promocijsko umeščen izdelek pomeni v programsko
vsebino vključen izdelek, storitev, njuno znamko ali sklicevanje
nanje, v zameno za plačilo ali podobno nadomestilo.
3. Sklicevanje na izdelek, storitev ali njuno znamko pomeni zlasti neposredno vizualno ali zvočno sklicevanje nanje,
kot tudi uporabo oglaševalskih sloganov ali njihovih delov ali
katerihkoli drugih prepoznavnih znakov ali njihovih kombinacij,
ki so v jasni povezavi z določenim izdelkom, storitvijo ali njuno
znamko, kot na primer besede, vključno z osebnimi imeni,
črke, številke, ločila in drugi jezikovni znaki, zvoki, figurativni
elementi, logotipi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko
blaga in njihovo embalažo, kombinacije barv.
4. Sponzor je pravna ali fizična oseba, ki v kateri koli
obliki prispeva k financiranju avdiovizualnih medijskih storitev
z namenom lastne promocije, kot je to določeno v zakonu, ki
ureja avdiovizualne medijske storitve.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo
enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja avdiovizualne
medijske storitve, in v zakonu, ki ureja medije.
II. PROMOCIJSKO UMEŠČANJE IZDELKOV
3. člen
(pripisovanje vsebinsko neutemeljenega pomena
in posebno navajanje z namenom promocije)
Promocijsko umeščenemu izdelku se ne sme pripisovati
pomena, ki ni povezan s temo oziroma zgodbo programske
vsebine ali ga posebno navajati z namenom promocije. Za vsebinsko neutemeljen pomen in posebno navajanje z namenom
promocije se šteje zlasti:

Uradni list Republike Slovenije
– pripisovanje vidnejšega pomena promocijsko umeščenemu izdelku v primerjavi z ostalo vsebino;
– opozarjanje na promocijsko umeščen izdelek z namenom privabiti gledalčevo pozornost, ki moti naraven potek vsebine oziroma potvarja siceršnjo umeščenost izdelka
v naravi (na primer prikazovanje ali sklicevanje na izdelek,
opis izdelka, celozaslonski, bližajoči, oddaljujoči ali ponavljajoči
se posnetki izdelka, način pojavljanja izdelka brez vsebinske
upravičenosti);
– navajanje ali prikazovanje koristi, pozitivnih lastnosti
ali učinkov promocijsko umeščenega izdelka, oglaševalskih
sloganov ali njihovih delov, kontaktnih podatkov dobavitelja
promocijsko umeščenega izdelka (na primer naslov, spletna
stran, telefonska številka) ali prodajnih podatkov promocijsko
umeščenega izdelka (na primer cena, lastnosti, mere) brez
vsebinske upravičenosti ter z očitnim promocijskim namenom,
ki moti siceršnji namen uredniško oblikovane programske vsebine.
4. člen
(označevanje promocijskega umeščanja izdelkov)
(1) Namen označitve programske vsebine, ki vsebuje
promocijsko umeščanje izdelkov, je izključno v tem, da se gledalca nedvoumno seznani z dejstvom, da bo med gledanjem
posamezne programske vsebine izpostavljen avdiovizualnemu
komercialnemu sporočanju, ki želi vplivati na njegovo potrošniško vedenje.
(2) Označitev mora biti izvedena z objavo jasno vidnega
vizualnega simbola »P« v krogu na začetku, po morebitnih
prekinitvah (na primer po oglasnem bloku) in na koncu programske vsebine. Vsaka pojavitev vizualnega simbola mora
trajati najmanj trideset (30) sekund.
(3) Vizualni simbol iz prejšnjega odstavka mora biti objavljen v zgornjem desnem ali levem kotu zaslona v naslednji
velikosti:
– krog: v velikosti 36 vrstic pri standardni razločljivosti
slike oziroma 68 vrstic pri visoki razločljivosti slike, bele barve
s 35-odstotno prosojnostjo;
– črka P znotraj kroga: v velikosti 26 vrstic pri standardni
razločljivosti slike oziroma 49 vrstic pri visoki razločljivosti slike,
črne barve s 50-odstotno prosojnostjo.
(4) Vizualni simbol ne sme vsebovati nobenih drugih elementov (na primer oglaševalskih elementov kot so logotip, ime
izdelka) ali na drug način preusmerjati pozornosti gledalca k
promocijsko umeščenemu izdelku (na primer uporaba zvočnega ali drugega vizualnega učinka). Videz vizualnega simbola,
pri čemer črno ozadje okrog belega kroga ni del vizualnega
simbola in je namenjen le ilustrativnemu prikazu ozadja zaslona, je lahko zato samo naslednji:
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mer predvajanje oglasnega sporočila ali njegovega dela), ki bi
lahko zavajali gledalca glede namena napovedi sponzorstva.
Poleg sponzorjevega imena, logotipa oziroma katerega koli
drugega njegovega simbola ali razpoznavnega znaka je lahko
z namenom nedvoumne seznanitve gledalca prisotno zgolj še
besedilo, ki gledalca seznanja o obstoju sponzorstva oziroma
sponzorskega sporazuma med ponudnikom ali producentom
in sponzorjem vsebine (na primer: »Sponzor oddaje je …«,
»V sodelovanju z …«, »Oddajo je omogočil …«).
6. člen
(posebno navajanje z namenom promocije)
V sponzoriranih avdiovizualnih medijskih storitvah in programskih vsebinah se ne sme neposredno spodbujati nakupa
ali najema blaga ali storitev, zlasti ne s posebnim navajanjem
tega blaga ali storitev z namenom promocije. Za ugotavljanje,
ali gre za neposredno spodbujanje nakupa ali najema blaga
ali storitev, v smislu njihovega posebnega navajanja z namenom promocije, se smiselno uporabljajo določbe 3. člena tega
splošnega akta.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(prenehanje veljavnosti splošnega akta)
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati
Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju (Uradni list RS, št. 44/12).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-8/2022/7
Ljubljana, dne 17. maja 2022
EVA 2022-3340-0024
mag. Tanja Muha
direktorica

1708.

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril
za strokovnjake Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi osme alineje enajstega
odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12,
85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in
57/21 – odl. US; v nadaljevanju: ZViS) na 176. seji dne 19. 5.
2022 določil

III. SPONZORIRANJE
5. člen
(napoved sponzorstva)
(1) Napoved sponzorstva mora biti nevtralna in namenjena zgolj seznanitvi gledalca z obstojem sponzorstva programske vsebine oziroma sponzorskega sporazuma ter identifikaciji
sponzorja.
(2) Napoved sponzorstva iz prvega odstavka tega člena
ne sme vsebovati oglaševalskih ali drugih elementov (na pri-

AKT
o spremembah in dopolnitvah Meril
za strokovnjake Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
1. člen
V Merilih za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 21/18; v nadaljevanju: merila) se v tretjem odstavku 2. člena
za besedilom »iz 4. in 5. člena« doda besedilo », od tega obvezno pogoj iz prve alineje 5. člena«.
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2. člen
V tretji alineji 3. člena se za besedo »pravilno« doda besedilo »ustno in pisno«.
3. člen
V 4. členu se besedilo »Kandidati morajo izkazati« nadomesti z besedilom »Posebni pogoji so«.
V šesti alineji se beseda »(samo)evalvaciji« nadomesti z
besedami »evalvaciji oziroma samoevalvaciji«.
4. člen
V 5. členu se besedilo »Kandidati morajo izkazati« nadomesti z besedilom »Posebni pogoji so«.
V peti alineji se beseda »(samo)evalvaciji« nadomesti z
besedami »evalvaciji oziroma samoevalvaciji«.
5. člen
V 6. členu se beseda »(samo)evalvaciji« nadomesti z
besedami »evalvaciji oziroma samoevalvaciji«.
6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidati iz drugega odstavka 2. člena teh meril morajo
izpolnjevati splošne pogoje iz 3. in najmanj štiri posebne pogoje
iz 4. člena teh meril, od tega obvezno pogoj iz prve ali druge
alineje 4. člena teh meril.«
7. člen
V tretjem odstavku 8. člena se besedilo »njihovih vlog
komisija iz 10. člena teh meril ne obravnava« nadomesti z
besedilom »jih komisija iz 10. člena teh meril o tem obvesti«.
8. člen
V drugem odstavku 9. člena se druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– dokazila o sodelovanju pri evalvaciji oziroma samoevalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov iz 6. člena
teh meril, če gre za kandidata študenta,«.
9. člen
V prvem in tretjem odstavku 14. člena se za besedo »delavci« črta beseda »agencija«.
V drugem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se
glasi:
»– odnosu kandidata do udeležencev v postopku.«
10. člen
V 16. členu se besedilo »sprejme sklep o (ne)vpisu« nadomesti z besedilom »odloči o vpisu ali ne vpisu«.
11. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovnjak je vpisan v register strokovnjakov za obdobje petih let. Če je v tem obdobju izpolnjeval obveznosti in
naloge iz VII. poglavja teh meril, se mu vpis podaljša za enako
obdobje.
Ne glede na prejšnji odstavek se strokovnjaku ne podaljša
vpis v register, če svet ob preverjanju pogojev za podaljšanje
vpisa v register ugotovi, da:
– strokovnjak iz prvega odstavka 2. člena (razen študenta) in strokovnjak iz četrtega odstavka 22. člena v zadnjih
10 letih ni bil aktiven na znanstvenoraziskovalnem, strokovnem
oziroma umetniškem področju;
– se strokovnjak ni izkazal pri svojem delu oziroma ni
spoštoval določil pogodbe o avtorskem delu z agencijo (npr. ni
upošteval priporočil strokovnega delavca v skladu s 27. členom
teh meril, ni presodil utemeljenosti pravočasnih pripomb vlagatelja na poročilo skupine strokovnjakov, ni bil odziven ipd.).
O podaljšanju ali ne podaljšanju vpisa v register odloča
svet, ki strokovnjake o tem tudi obvesti.
Študent mora vsako leto ob začetku študijskega leta
agenciji predložiti dokazilo o statusu študenta. Če mu status
preneha med študijskim letom, mora o tem agencijo čim prej
obvestiti.«
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12. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovnjak, ki mu v skladu s prejšnjim členom vpis v
register ni bil podaljšan, se po poteku obdobja, za katerega je
bil vpisan, izbriše iz registra.
Strokovnjak se izbriše iz registra tudi, če:
– to sam zahteva;
– ne predloži dokazila o statusu študenta v skladu s četrtim odstavkom 17. člena oziroma sporoči, da nima več statusa
študenta;
– svet ugotovi, da je strokovnjak kršil določbe pravilnika,
ki ureja varovanje dostojanstva na agenciji.
O izbrisu strokovnjaka iz registra iz prejšnjega odstavka
odloči svet, ki izbrisanega strokovnjaka o tem tudi obvesti.«
13. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(mirovanje vpisa)
Če je strokovnjak imenovan v organe agencije ali za direktorja agencije, mu za čas imenovanja miruje vpis v register
strokovnjakov.«
14. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedo »tri« doda
besedo »neodvisne«.
Drugi odstavek se črta.
15. člen
V 22. členu:
– se v drugem odstavku beseda »pogoj« nadomesti z
besedo »pogoja«, beseda »ga« se nadomesti z besedo »ju«;
– se združi besedilo drugega in tretjega odstavka, ki postane nov drugi odstavek;
– četrti odstavek postane nov tretji odstavek, ki se po
novem glasi:
»Če je študijski program interdisciplinaren in sta izpolnjena pogoja iz prvega odstavka, mora biti tuji strokovnjak
praviloma z enega od preostalih področij glede na dvomestno
klasifikacijo Klasius-P-16.«;
– se združi besedilo petega in šestega odstavka, ki postane nov četrti odstavek;
– v prvem stavku novega četrtega odstavka se beseda
»pogoja« nadomesti z besedo »pogojev«.
16. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedami »pogodbo o
avtorskem delu« doda besedilo »in se ga ne izbriše iz registra«.
17. člen
V 24. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– se udeležujejo obveznih izobraževanj,«.
Doda se nova četrta alineja, ki se glasi:
»– se udeležujejo posvetov strokovnjakov, ki jih organizira agencija (udeležba na vsaj enem dogodku v zadnjih dveh
letih).«
18. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/71
Ljubljana, dne 19. maja 2022
Dr. Boris Dular
predsednik sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu
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1709.

Poročilo o gibanju plač za marec 2022

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

POROČILO
o gibanju plač za marec 2022
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2022 je znašala 2.007,92 EUR in je bila za
4,2 % višja kot za februar 2022.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2022 je znašala 1.306,68 EUR in je bila za
5,3 % višja kot za februar 2022.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–marec 2022 je znašala 1.953,10 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–marec
2022 je znašala 1.261,22 EUR.
Št. 9616-369/2022/5
Ljubljana, dne 24. maja 2022
EVA 2022-1522-0015
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

1710.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
april 2022

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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, april 2022
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2022 v primerjavi z
marcem 2022 je bil 0,032.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca aprila 2022
je bil 0,137.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca aprila 2022 je bil 0,033.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu aprila 2022 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,234.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2022 v primerjavi z marcem 2022 je bil 0,026.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do aprila 2022 je bil 0,032.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do aprila 2022 je bil 0,008.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin aprila 2022 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,069.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do aprila 2022 v primerjavi s povprečjem leta
2021 je bil 0,039.
Št. 9626-174/2022/5
Ljubljana, dne 20. maja 2022
EVA 2022-1522-0014
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1711.

Pravilnik o strokovnem izpitu za strokovne
sodelavce na področju socialnega varstva

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO
in 196/21 – ZDOsk) in drugega odstavka 22. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 18/19) je Socialna
zbornica Slovenije na 5. redni seji skupščine dne 22. 3. 2022
s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo sprejela

PRAVILNIK
o strokovnem izpitu za strokovne sodelavce
na področju socialnega varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino, pogoje in način opravljanja
strokovnega in dopolnilnega strokovnega izpita za strokovne
sodelavce na področju socialnega varstva (v nadaljevanju:
strokovni izpit) ter preverjanja znanja za pridobitev strokovnega izpita, določa sestavo in način oblikovanja izpitnih komisij,
postopek prijave na strokovni izpit, potek strokovnega izpita
ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem strokovnega izpita.
2. člen
Strokovni izpit lahko opravljajo kandidati, ki izpolnjujejo
pogoj glede izobrazbe in imajo opravljeno pripravništvo ali
delovne izkušnje na področju socialnega varstva, kot določa
70. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A,
28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk).
Kandidati iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo pogoj glede
izobrazbe, če imajo pridobljeno izobrazbo, ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (v nadaljevanju:
SOK) uvrščena na raven 6, 7 in 8 s področja po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju:
KLASIUS-P-16):
– osnovnih in splošnih izobraževalnih aktivnosti;
– umetnosti in humanistike;
– družbenih ved, novinarstva in informacijske znanosti;
– poslovnih in upravnih ved, prava;
– zdravstva in socialne varnosti;
– varnosti države, ljudi in premoženja.
Kandidati iz prvega odstavka tega člena izpolnjujejo pogoj
glede opravljenega pripravništva, če so opravili pripravništvo na
področju socialnega varstva.
Za izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj iz prvega odstavka tega člena se upoštevajo delovne izkušnje, ki se nanašajo na izvajanje socialnovarstvene dejavnosti ter so opravljene
glede na raven izobrazbe kandidatov.
3. člen
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena in so v
celoti opravili strokovni izpit na primerljivem področju zdravstva,
ter v institucionalnem varstvu izvajajo zdravstveno in socialno
varstvo, pristopijo k dopolnilnemu strokovnemu izpitu. Šteje
se tudi, da je kandidat opravil strokovni izpit na primerljivem
področju zdravstva, če je zaključil študijski program skladno
s petim odstavkom 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 –
ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,
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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).
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena in so v
celoti opravili strokovni izpit na primerljivem področju šolstva ter
v institucionalnem varstvu izvajajo usposabljanje po posebnih
predpisih za področje šolstva, oskrbo in vodenje, pristopijo k
dopolnilnemu strokovnemu izpitu.
Šteje se, da je kandidat opravil strokovni izpit, če je uspešno opravil dopolnilni strokovni izpit.
II. STROKOVNI IZPIT
4. člen
Strokovni izpit se začne s pristopom k strokovnemu izpitu.
Program strokovnega izpita
5. člen
Program strokovnega izpita za kandidate iz 2. člena tega
pravilnika obsega:
– sistem in organizacijo socialnega varstva;
– varstvo družine in otrok ter partnerski odnosi;
– materialna ogroženost;
– invalidsko varstvo;
– kazensko procesno in materialno pravo ter izvrševanje
kazenskih sankcij;
– nepravdni postopek na področju urejanja osebnih stanj
in družinskih razmerij;
– vloga nevladnih organizacij na področju socialnega
varstva;
– vloga socialnovarstvenih programov na področju socialnega varstva;
– varstvo odraslih.
6. člen
Program strokovnega izpita za kandidate iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika obsega:
– sistem in organizacijo socialnega varstva;
– varstvo odraslih in invalidsko varstvo.
7. člen
Program strokovnega izpita za kandidate iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika obsega:
– sistem in organizacijo socialnega varstva;
– varstvo otrok in družine ter invalidsko varstvo.
8. člen
Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica)
določi program strokovnega izpita, ki vsebuje podrobnejše
vsebine strokovnega izpita iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.
Zbornica vodi seznam pravnih virov in strokovne literature, ki se nanaša na vsebine programa strokovnega izpita.
Kandidatu je seznam pravnih virov in literature na voljo na
sedežu in na spletni strani zbornice.
Oblikovanje izpitnih komisij
9. člen
Izpraševalci izpitnih komisij za izvajanje strokovnega izpita so izbrani na podlagi javnega povabila k sodelovanju, ki ga
zbornica objavi na svoji spletni strani.
Komisija za volitve in imenovanje zbornice preveri izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov za izpraševalce
izpitnih komisij, določenih s tem pravilnikom, ter oblikuje in
predlaga listo izpraševalcev izpitnih komisij v sprejem Strokovnemu svetu zbornice.
Sprejeta lista izpraševalcev se objavi na spletni strani
zbornice.
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10. člen
Pogoji za imenovanje izpraševalcev izpitnih komisij:
– najmanj pridobljena izobrazba, ki je po SOK uvrščena
na 7. raven;
– opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju socialnega varstva;
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva;
– reference s področja izobraževanja, usposabljanja in
ugotavljanja znanj ter spretnosti.
11. člen
Izpraševalci izpitnih komisij so imenovani za štiri leta z
možnostjo ponovnega imenovanja.
12. člen
Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva izpraševalca.
Generalni sekretar zbornice z liste izpraševalcev izpitnih
komisij imenuje tričlansko komisijo kandidatu, ki pristopi k strokovnemu izpitu.
Najmanj en izpraševalec izpitne komisije mora imeti enako ali višjo raven strokovne izobrazbe kot kandidat.
13. člen
Predsednika izpitne komisije določi generalni sekretar
zbornice na podlagi strokovnih priporočil.
Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilno in nemoteno
delo izpitne komisije ter odgovarja za delo izpitne komisije.
14. člen
Izpraševalec ne more opravljati svojega dela, če je:
– pooblaščenec ali zakoniti zastopnik kandidata;
– s kandidatom v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v
stranski vrsti do vštetega četrtega kolena;
– s kandidatom v zakonski zvezi ali partnerski zvezi ali
svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski ali
partnerski skupnosti;
– skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik kandidata,
njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.
Izpraševalci izpitnih komisij morajo strokovno in objektivno opravljati svoje delo v izpitni komisiji, v katero so imenovani.
Pri svojem delu morajo upoštevati določbe tega pravilnika.
Izpraševalec, pri katerem obstajajo okoliščine, ki zbujajo
dvom o objektivnosti, mora o tem takoj obvestiti strokovnega
delavca zbornice.
Če se izbrani izpraševalec z liste izpraševalcev ne odzove
na vabilo zbornice za delo v izpitni komisiji ali če izpraševalec
ne opravi svoje dolžnosti v izpitni komisiji, ne da bi posredoval
utemeljitev za svojo neodzivnost oziroma odsotnost, strokovna služba zbornice o tem sestavi uradni zaznamek, generalni
sekretar zbornice pa ga lahko izloči iz komisije.
V primeru kršitve dolžnosti iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena ter drugih dolžnosti, določenih s tem
pravilnikom, Strokovni svet zbornice izpraševalca na predlog
generalnega sekretarja zbornice razreši z liste izpraševalcev.
15. člen
Delo izpitnih komisij spremlja in evalvira strokovna služba
zbornice, ki lahko Strokovnemu svetu zbornice predlaga spremembe izvajanja strokovnega izpita ali dela izpitnih komisij.
Zbornica organizira usposabljanje in izpopolnjevanje za
izpraševalce izpitnih komisij.
Organizacija strokovnega izpita
16. člen
Zbornica skrbi za:
– nemoten potek strokovnega izpita;
– uporabo enotnih kriterijev ocenjevanja na izpitih;
– spremljanje dela in usklajevanje dela izpitnih komisij;
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– pripravo letnega razporeda terminov za opravljanje
strokovnega izpita;
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih komisij;
– opravljanje strokovnega in administrativnega dela za
izpitne komisije.
Opravljanje nadzorstva
17. člen
Nadzorstvo nad opravljanjem izpitov, imenovanjem izpitnih komisij in njihovim delovanjem opravlja Strokovni svet
zbornice.
Morebitne pritožbe zoper oceno strokovnega izpita, ki jo je
podala izpitna komisija obravnava tričlanska komisija za obravnavo pritožbe, sestavljena iz izpraševalcev izpitnih komisij.
Zbornica najpozneje do konca januarja pripravi poročilo
o izvajanju strokovnega izpita za obdobje preteklega leta, ki
ga najpozneje do konca februarja obravnava Strokovni svet
zbornice.
Prijava k strokovnemu izpitu
18. člen
Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, posreduje prijavo na prijavnem obrazcu, ki je priloga 1 tega pravilnika, na
sedež zbornice vsaj 30 dni pred razpisanim izpitnim rokom.
19. člen
Kandidati iz 2. člena tega pravilnika morajo k prijavi za
opravljanje strokovnega izpita priložiti dokazilo o strokovni izobrazbi ter dokumentacijo o uspešno zaključenem pripravništvu
ali dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah na področju socialnega varstva.
Kandidati iz 3. člena tega pravilnika morajo k prijavi za
opravljanje strokovnega izpita poleg dokazil iz prejšnjega odstavka priložiti tudi dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu
na primerljivem področju iz 3. člena tega pravilnika.
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih
evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno
priložiti k prijavi kot dokazilo na podlagi tega pravilnika, lahko
pridobi zbornica po uradni dolžnosti, ali jih predloži ob prijavi
kandidat sam.
20. člen
Zbornica na podlagi prijave k strokovnemu izpitu ugotovi,
ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega izpita
v skladu s tem pravilnikom.
Če kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega
izpita po tem pravilniku, zbornica pisno obvesti kandidata o
datumu strokovnega izpita najmanj petnajst dni pred dnevom,
ki je predviden za strokovni izpit.
Kandidat lahko odjavi opravljanje strokovnega izpita pisno najmanj deset dni pred predvidenim datumom opravljanja
pisnega dela strokovnega izpita.
Če kandidat ne izpolnjuje pogojev za opravljanje strokovnega izpita po tem pravilniku, zbornica izda zavrnilno odločbo.
Za postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje strokovnega izpita se uporabljajo določbe zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, če ta pravilnik ne določa drugače.
Opravljanje strokovnega izpita
21. člen
Kandidat pristopi k opravljanju strokovnega izpita na podlagi obvestila iz drugega odstavka 20. člena tega pravilnika.
Strokovni izpit kandidat opravlja pisno in ustno, praviloma
na sedežu zbornice. Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu je
plačan strošek strokovnega izpita oziroma predložena izjava
o plačilu.
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22. člen
Strokovni izpit opravlja kandidat dva dni. Pisni del se
izvaja pod nadzorom strokovne službe zbornice in traja do
dve pedagoški uri. Ustni del se izvaja pred tričlansko izpitno
komisijo in traja do 45 minut.
23. člen
Strokovni izpit kandidat opravlja pisno in ustno.
Pisni del strokovnega izpita
24. člen
Kandidat najprej opravi pisni del strokovnega izpita.
Nabor nalog za pisni del strokovnega izpita sprejme Strokovni svet zbornice.
Za posameznega kandidata predsednik izpitne komisije
določi nalogo izmed nabora nalog iz prejšnjega odstavka.
25. člen
Pred začetkom pisnega dela strokovnega izpita strokovni delavec zbornice ugotovi istovetnost kandidata na podlagi
osebnega dokumenta.
Strokovni delavec iz prejšnjega odstavka kandidatom izroči naloge, pojasni navodila in navede pripomočke, ki jih lahko
uporabljajo.
26. člen
V primeru, da se kandidat pri pisanju naloge ne ravna po
navodilih, ga strokovni delavec zbornice, ki spremlja pisni izpit,
opomni. Če kandidat opomina ne upošteva, strokovni delavec
zbornice o tem sestavi uradni zaznamek in šteje se, da je kandidat pisni del opravil neuspešno.
27. člen
Uspeh kandidata pri pisnem delu strokovnega izpita oceni
izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
Ustni del strokovnega izpita
28. člen
Kandidat lahko pristopi k ustnemu delu, če je pisni del
opravil uspešno.
29. člen
Ustno izpraševanje temelji na vsebinah iz programa
strokovnega izpita iz 8. člena tega pravilnika ter traja največ
45 minut.
30. člen
Predsednik izpitne komisije pred začetkom ustnega dela
strokovnega izpita ugotovi istovetnost kandidata na podlagi
osebnega dokumenta.
Izpitna komisija mora za kandidate iz 2. člena tega pravilnika za ustni del izpita pripraviti šest vprašanj.
Izpitna komisija mora za kandidate iz 3. člena tega pravilnika za ustni del izpita pripraviti tri vprašanja.
Vprašanja morajo biti oblikovana tako, da je z odgovori
nanje mogoče oceniti kandidatovo poznavanje celotnega področja.
Vprašanja ustnega dela strokovnega izpita se vpišejo v
zapisnik o poteku strokovnega izpita.
31. člen
Uspeh kandidata na ustnem delu strokovnega izpita ocenjuje izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
Na podlagi ocene pisnega dela in ocene ustnega dela
strokovnega izpita izpitna komisija določi skupno oceno »opravil« ali »ni opravil«.
Izid izpita razglasi predsednik izpitne komisije po končanem celotnem izpitu in kandidatu izroči obvestilo o opravljanju
strokovnega izpita, katerega obrazec je kot priloga 2 sestavni
del tega pravilnika.
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32. člen
O poteku strokovnega izpita predsednik izpitne komisije
sestavi zapisnik na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del
tega pravilnika.
Ponovni pristop in ponovno opravljanje
strokovnega izpita
33. člen
Kandidat, ki je bil neuspešen pri pisnem delu strokovnega
izpita, mora k strokovnemu izpitu ponovno pristopiti v celoti.
Kandidat, ki je bil neuspešnem pri ustnem delu strokovnega izpita pri ponovnem pristopu ponavlja samo ustni del
strokovnega izpita.
Kandidat iz prejšnjega odstavka lahko ponavlja ustni del
strokovnega izpita le enkrat. Če drugič ne opravi uspešno
ustnega dela strokovnega izpita mora ponovno pristopiti k
strokovnemu izpitu v celoti.
Kandidat mora ponavljanje ustnega dela strokovnega izpita opraviti v roku šestih mesecev od vročitve obvestila o neuspešnem opravljenem ustnem delu strokovnega izpita, sicer
mora ponovno pristopiti k strokovnemu izpitu v celoti.
34. člen
Če kandidat brez upravičenega razloga na za izpit določen dan ne pristopi k opravljanju pisnega ali ustnega dela
izpita, ali če brez upravičenega razloga odstopi, ko je že začel
opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil in mora ob ponovnem pristopu strošek strokovnega izpita plačati v celoti.
O upravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi pisne obrazložitve kandidata odloči generalni sekretar zbornice. Kandidat mora pisno obrazložitev posredovati na naslov
zbornice v roku petih dni od dneva, določenega za opravljanje
strokovnega izpita, če to iz posebej utemeljenih razlogov v tem
roku ni mogoče, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
V primeru, da generalni sekretar zbornice odloči, da so
razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitnemu
roku in plačilo stroškov strokovnega izpita velja za obdobje
šestih mesecev od dneva, ko je zbornica prejela pisno obrazložitev iz prejšnjega odstavka.
35. člen
Kandidat, ki strokovnega izpita ni opravil, ga lahko ponovno opravlja po preteku dveh mesecev od dneva, ko je bil
seznanjen z izidom izpita. Za ponovni pristop k izpitu plača
celoten strošek.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
36. člen
V primeru, da je kandidat strokovni izpit opravil, zbornica
izda potrdilo, iz katerega so razvidni naslednji podatki: ime in
priimek kandidata, datum in kraj rojstva kandidata, izobrazba
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kandidata, datum opravljenega strokovnega izpita, številka potrdila, kraj in datum izdaje potrdila. Potrdilo podpiše predsednik
izpitne komisije in predsednik zbornice.
Za kandidate iz 2. člena tega pravilnika se izda potrdilo na
obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
Za kandidate iz 3. člena tega pravilnika se izda potrdilo na
obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu se kandidatu
izda najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je izpit opravil.
Možnost pritožbe
37. člen
Kandidat, ki se ne strinja z oceno strokovnega izpita, ki
jo je podala izpitna komisija, lahko v roku osmih dni od dneva
seznanitve z oceno na zbornico vloži pisno pritožbo. O utemeljenosti pritožbe na podlagi pritožbenih navedb, zapisnika o
poteku strokovnega izpita in pridobljenih pisnih mnenj izpraševalcev izpitne komisije, ki je ocenila znanje kandidata, odloča
komisija iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje generalni sekretar zbornice z liste izpraševalcev izpitnih komisij. V komisijo ne
sme biti imenovan noben od izpraševalcev izpitne komisije,
zoper oceno katere je podana pritožba.
Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva njene
vložitve.
38. člen
Oseba, ki nima izvirnega potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, lahko zahteva izdajo kopije potrdila pri zbornici.
Stroški strokovnega izpita
39. člen
Upravni odbor zbornice določi ceno strokovnega izpita,
ki jo plača kandidat oziroma njegov delodajalec na podlagi
izstavljenega računa.
Upravni odbor zbornice določi višino plačila izpraševalcev
izpitnih komisij.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
Št. 558/2022-SZS/SK-PRED
Ljubljana, dne 22. marca 2022
Mag. Nace Kovač
predsednik Socialne zbornice Slovenije

Priloga 1: Prijavnica k strokovnemu izpitu
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PRILOGA 1

PRIJAVNICA K STROKOVNEM IZPITU ZA STROKOVNE SODELAVCE
na področju socialnega varstva
1. Ime in priimek: …………………………………………………..………………………………………...……..…………
Datum in kraj rojstva: ……………………………………………………..…………………………………………..…...

2. Naslov stalnega bivališča: …………………….…………………..…..…………………..…….………………….……...
Kontaktna telefonska številka: …………………………...…… e-pošta: ……………….…..….………………………..
Kontaktni naslov: ………………….……………………………………….……..…………………..……………..………

3. Prijavljam se na (obkrožite):
a) strokovni izpit za strokovne sodelavce:

a) prvič

b) drugič

c) …….………….….….

b) dopolnilni strokovni izpit za strokovne sodelavce z opravljenim strokovnim izpitom s primerljivega področja
zdravstva:

a) prvič

b) drugič

c) …….………….….….

c) dopolnilni strokovni izpit za strokovne sodelavce z opravljenim strokovnim izpitom s primerljivega področja
šolstva:

a) prvič

b) drugič

c) …….………….….….

d) popravljanje ustnega dela strokovnega izpita za strokovne sodelavce z dne …………..…………..………….
(če ste obkrožili d), preskočite na točko 4. in 10.)

4. Strokovni izpit za strokovne sodelavce želim opravljati v mesecu: ………………………………….....

5. Izobrazba:
šola/fakulteta …………………………………………………………………………..……………..………..
študijski program ………………………………………………………………………….…………………...
strokovni naslov ……….………………………………………..…………………………………….………..
datum zaključka študija…………………….

6.

Pripravništvo (obkrožite in priložite dokazila o uspešno zaključenem pripravništvu):
a) pripravništvo na področju socialnega varstva sem opravil/a v obsegu ………….… mesecev.
b) pripravništvo imam opravljeno na drugem področju (vpišite, katerem): ……………….…………………..
c) pripravništva nisem opravljal/-a

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA
ID za DDV: SI54713960, matična številka: 5823757, IBAN: SI56 0201 0001 8187 078
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7. Delovne izkušnje (v primeru, da nimate pripravništva, obvezna priloga dokazila o delovnih izkušnjah):
skupna delovna doba ……….... let, od tega na področju socialnega varstva ……….. let in ..…..... mesecev.

8. Sedanja zaposlitev:
naziv delodajalca: ……………………………………………………………………………………..…………...….
naziv delovnega mesta: ………………………………………………………………………………………….……

9. Strokovni izpit opravljen (obkrožite in vpišite):
a) ne
b) da, na področju zdravstva
c) da, na področju šolstva
datum opravljenega izpita ……………………..…………………………..

10. Plačnik strokovnega izpita za strokovne sodelavce je: ……………………………………………………………

Kraj in datum:

Podpis kandidata/kandidatke

……………….………………………….

……………………………………………………………..

Žig:

Podpis odgovorne osebe organizacije (v primeru plačila)
……………………………………………………………..

Obvezne priloge:
dokazila o uspešno zaključenem pripravništvu ali dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah v obsegu najmanj 9 mesecev
(predstavitev delovnih izkušenj na 2-5 straneh, izjava delodajalca/-ev s področja socialnega varstva o obsegu in vsebini
dela),
upravno ali notarsko overjena fotokopija dokazila o strokovni izobrazbi,
za dopolnilni strokovni izpit še upravno ali notarsko overjena fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu na
področju zdravstva ali šolstva,
izjava kandidata (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1).
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PRILOGA 2

OBVESTILO
O OPRAVLJANJU STROKOVNEGA IZPITA ZA STROKOVNE
SODELAVCE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

IME IN PRIIMEK
rojen(a):

datum rojstva

v kraju:

kraj rojstva

izobrazba:

izobrazba
je dne, datum opravljanja izpita pristopil(a)
pred izpitno komisijo Socialne zbornice Slovenije in

a) opravil(a) strokovni izpit, ki je predpisan za strokovne sodelavce na področju
socialnega varstva
b) opravil(a) dopolnilni strokovni izpit za strokovne sodelavce na področju
socialnega varstva, ki ga opravljajo kandidati z opravljenim strokovnim izpitom s
primerljivega področja zdravstva oziroma šolstva
c) ni opravil(a) strokovnega izpita za strokovne sodelavce:

a) v celoti
b) popravlja ustni del strokovnega izpita za strokovne sodelavce
Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za strokovne sodelavce bo na podlagi 36. člena Pravilnika o
strokovnem izpitu za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva izdano v roku 30 dni.
Kandidatu/-ki bo izdano potrdilo posredovano po podpisu predsednika/-ce izpitne komisije in
predsednika/-ce Socialne zbornice Slovenije. To obvestilo velja do izdaje Potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva.

Številka:

Predsednik/-ca izpitne komisije:

V Ljubljani, dne

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA
ID za DDV: SI54713960, matična številka: 5823757, IBAN: SI56 0201 0001 8187 078

5479

Priloga 3: Zapisnik o poteku strokovnega izpita

Stran

5480 /

Št.

74 / 27. 5. 2022

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 3

ZAPISNIK
o poteku strokovnega izpita za strokovne sodelavce
I. VRSTA STROKOVNEGA IZPITA ZA STROKOVNE SODELAVCE
Kandidat/-ka…………………………………………………….. voden/-a pod št. vloge……………………………...……
je izpolnil/-a pogoje za pristop k:
a) strokovnemu izpitu za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva
b) dopolnilnemu strokovnemu izpit za strokovne sodelavce z opravljenim strokovnim izpitom s primerljivega
področja zdravstva
c) dopolnilnemu strokovnemu izpit za strokovne sodelavce z opravljenim strokovnim izpitom s primerljivega
področja šolstva
II. MNENJE O USPEŠNOSTI
1. Pisni del strokovnega izpita za strokovne sodelavce
A. Pisna naloga

USPEŠNO – NEUSPEŠNO

2. Ustni del strokovnega izpita za strokovne sodelavce
Ustni del strokovnega izpita za strokovne sodelavce je kandidat/-ka opravljal/-a dne: …………………………………
od…….......... do….………... ure.
B. Ustni del

USPEŠNO – NEUSPEŠNO

Mnenje izpitne komisije: …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………………….……………………..

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA
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III. OCENA IZPITNE KOMISIJE
Na podlagi doseženega uspeha pri posameznem izpitnem področju je izpitna komisija ugotovila:
1. A) Kandidat/-ka JE OPRAVIL/-A strokovni izpit za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva
B) Kandidat/-ka JE OPRAVIL/-A dopolnilni strokovni izpit za strokovne sodelavce na področju socialnega
varstva, ki ga opravljajo kandidati z opravljenim strokovnim izpitom s primerljivega področja zdravstva
C) Kandidat/-ka JE OPRAVIL/-A dopolnilni strokovni izpit za strokovne sodelavce na področju socialnega
varstva, ki ga opravljajo kandidati z opravljenim strokovnim izpitom s primerljivega področja šolstva
2. Kandidat/ka mora popravljati ustni del strokovnega izpita za strokovne sodelavce
Kandidat/-ka je opravljala popravljanje ustnega dela dne ……………..…………………………………...................

-

strokovni izpit za strokovne sodelavce
JE OPRAVIL/-A

-

strokovnega izpita za strokovne sodelavce
NI OPRAVIL/-A

Predsednik/-ca izpitne komisije: …………………...............
Podpis: ……………………………………………......
Član/-ica izpitne komisije: ………………………...................
Podpis: …………………………………………........
Član/-ica izpitne komisije: …………………..........................
Podpis: …………………………………………..........

3. Kandidat/-ka strokovnega izpita za strokovne sodelavce NI OPRAVIL/-A
Priloga zapisnika so pisna naloga in strukturirana vprašanja, podvprašanja ter mnenja članov izpitne komisije.
Predsednik/-ca izpitne komisije: …………………..............................

Podpis: …………………………………….

Član/-ica izpitne komisije: ……………………….................................

Podpis: ………………………………….…

Član/-ica izpitne komisije: ……………………….................................

Podpis: ……………………………….……

V Ljubljani, dne: ……………………….…

2
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PRILOGA 4

POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU
ZA STROKOVNE SODELAVCE

………………………………………………………………………………………………………………..
ime in priimek

………………………………………………………………………………………………………………..
datum in kraj rojstva

………………………………………………………………………………………………………………..
izobrazba

je pred izpitno komisijo Socialne zbornice Slovenije dne ………………………………………………………

uspešno opravil(a)
strokovni izpit za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva

…………………………………………………………..
Številka potrdila

…………………………………………….
Kraj in datum izdaje potrdila

………………………………………..
Predsednik/ca izpitne komisije

……...…………………………………………
Predsednik/ca Socialne zbornice Slovenije

žig

Priloga 5: Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za kandidate iz 3. člena tega pravilnika
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PRILOGA 5

POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU
ZA STROKOVNE SODELAVCE

………………………………………………………………………………………………………………..
ime in priimek

………………………………………………………………………………………………………………..
datum in kraj rojstva

………………………………………………………………………………………………………………..
izobrazba

je pred izpitno komisijo Socialne zbornice Slovenije dne ………………………………………………………

uspešno opravil(a) dopolnilni strokovni izpit za strokovne sodelavce na
področju socialnega varstva, ki ga opravljajo kandidati z opravljenim
strokovnim izpitom s primerljivega področja zdravstva oziroma šolstva

…………………………………………………………..
Številka potrdila

…………………………………………….
Kraj in datum izdaje potrdila

………………………………………..
Predsednik/ca izpitne komisije

……...…………………………………………
Predsednik/ca Socialne zbornice Slovenije

žig

Stran

5484 /
1712.

Št.

74 / 27. 5. 2022

Spremembe Pravilnika o izdaji diplom
in potrdil o izobraževanju

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17,
175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) ter Statuta Fakultete
za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB-6) z dne
24. 5. 2021 je Senat FUDŠ na 15. korespondenčni seji dne
23. 5. 2022 sprejel

S P R E M E M B E   P R A V I L N I K A
o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
1. člen
Besedilo tretje alineje prvega stavka 2. člena pravilnika
se spremeni tako: »potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po
študijskih programih za izpopolnjevanje ali po delu študijskega
programa za pridobitev izobrazbe.«
Besedilo drugega stavka 2. člena pravilnika se spremeni
tako, da se glasi: »Javne listine so tudi potrdilo o vpisu, potrdilo
o opravljenih izpitih in potrdilo o zaključku študija, ki jih študentom ali diplomantom izda fakulteta.«
2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »Diploma
vsebuje ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva,
datum zaključka študija, ime študijskega programa, strokovni
naslov ali znanstveni naslov, ki ga študent/ka pridobi z zaključenim študijem, zaporedno številko diplome, datum in kraj
izdaje, pečat Fakultete za uporabne družbene študije v Novi
Gorici in podpis dekana. Diploma doktorskega študija vsebuje
poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena tudi znanstveno
področje, iz katerega je znanstveni naslov pridobljen.«
3. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da
se glasi: »Fakulteta izdaja potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje ali po delu
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študijskega programa po opravljenih vseh obveznostih na študijskem programu za izpopolnjevanje oziroma delu študijskega
programa.«
Besedilo drugega odstavka 6. člena se spremeni tako, da
se glasi: »Potrdilo o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem
programu za izpopolnjevanje oziroma delu študijskega programa je javna listina. Glede oblike potrdila se uporablja 3. člen
tega pravilnika, kot velja za diplomo.«
Besedilo tretjega odstavka 6. člena se spremeni tako, da
se glasi: »Sestavni del potrdila o opravljenem študijskem programu za izpopolnjevanje oziroma delu študijskega programa
je »Priloga«. Fakulteta jo izda v slovenščini in enem od uradnih
jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca so enake tistim, ki
jih za prilogo k diplomi določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu.«
4. člen
Besedilo drugega odstavka 7. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome, ter
priloga, ki je sestavni del potrdila o opravljenem študijskem
programu za izpopolnjevanje oziroma delu študijskega programa, je sestavljena v slovenščini in enem od uradnih jezikov
Evropske unije. Sestavine obrazca določi minister, pristojen
za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.«
5. člen
Besedilo četrtega odstavka 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi: »Pravila iz tega člena veljajo tudi glede
izdaje dvojnika potrdila o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje oziroma delu študijskega
programa.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
prof. dr. Borut Rončević
dekan
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OBČINE
CELJE
1713.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

Na podlagi 28., 28. b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP in
18/21; v nadaljevanju: ZVrt), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15,
90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US. US, 88/16 – odl. US, 1/17
– ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), 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
10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na
18. dopisni seji, ki je potekala od dne 19. 5. 2022 do 23. 5. 2022,
do 10. ure sprejel

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena dveh bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici
Celje znaša eurov 5.838,54 mesečno, v kateri predstavljajo
stroški dela 5.700,54 eurov.«.
3. člen
V 5. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz
1. člena znaša 42,39 eurov.«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2022.
Št. 602-3/2018
Celje, dne 23. maja 2022
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov javnih vrtcev Mestne občine Celje
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17, 26/19,
108/20 in 80/21) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene dnevnih programov javnih vrtcev Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– oddelku prvega starostnega obdobja
539,81 eurov,
– oddelku drugega starostnega obdobja 393,21 eurov,
– starostno kombiniranem oddelku
in oddelku od 3. do 4. leta
425,72 eurov,
– razvojnem oddelku
1.095,80 eurov.
(2) Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku prvega starostnega obdobja znaša 427,85 eurov in na otroka v oddelku drugega starostnega obdobja 310,70 eurov mesečno.«.

CERKNO
1714.

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

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 –
ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS,
št. 164/20 – UPB) je Občinski svet Občine Cerkno na 35. seji
dne 10. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno
(Uradni list RS, št. 65/18) se v 3. členu v tabeli »Lokalne ceste
(LC) so:« spremenijo naslednji zapisi tako, da se glasijo:

»
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

4

043014

043021

Potek odseka
BUKOVO–GRAHOVO

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Namen
uporabe

Preostala dolžina
odseka
v sosednji
občini [m]

403

3.009

V

6.412 – Tolmin

11

043111

912

DOLENJI NOVAKI–RAZPOTJE

494021

5.241

V

12

043121

912

POČIVALO–ČRNI VRH–DAVČA

912

4.709

V

16

043201

102

STRAŽA–JAGRŠČE–ŠEBRELJSKI VRH

043211

11.717

V

17

043211

130214

25

130201

102

26

130213

27

130214

28

420142

STAN–ŠEBRELJE–STOPNIK

4.459 – Železniki

102

7.745

V

1.224 – Tolmin

GOLOB–JAZNE

043171

4.394

V

2.795 – Idrija

130212

BOČ–STAN

043211

871

V

2.290 – Idrija

043211

STAN–OBLAKOV VRH

610

1.794

V

2.064 – Idrija

420151

SLAP OB IDRIJCI–ŠENTVIŠKA GORA–BUKOVO

043014

710

V

11.278 – Tolmin

– v zadnji vrstici tabele se zapis »112.677 m« spremeni
v »112.303 m«.

«
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2. člen
V 4. členu tabele »Javne poti (JP) so:« se:
spremenijo naslednji zapisi tako, da se glasijo:
»
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

8
14
18
30
37
39

543071
543112
543141
543221
543281
543291

043021
543111
043061
043241
043071
043012

ŽABŽE–BUKOVO 66
BUKOVO (PRI CERKVI)–LC 420142
ZAKOJCA–VRH RAVNI–JESENICA
NA VRTAČI
ZAKRIŽ–VRH KRIŽA
GORJE–KOVŠIČER

51

543341

043111

ROVNAK–KOLEDNIKAR

52
54
62
65
67
68
69
71
85
87
97
103
105
112
115
123
125
156
166
169

543351
543371
543421
543451
543471
543481
543491
543502
543641
543661
543751
543831
543841
543902
543931
544031
544041
544231
544341
630521

912
100062
100031
210
100021
100021
100021
543501
043211
043211
544041
043171
102
100062
043241
102
102
043081
210
100011

PRAPROTNIK–MEZEK
PODPLEČE–HVALA
KLADJE–PURGAR
PLANINA–LUBAR
KACIN–TRBOVJE
CERKLJANSKI VRH–NA KROG
NOVA OSELICA–VEHARŠE
OTALEŽ–HMENICA
ŠEBRELJE–V DRAGAH
ZA RAVNIM VRHOM
VOLKOVA GRAPA–HŠ 28
OTALEŽ
TRAVNIK–HŠ 37
ODCEP–KUMAR
OREHEK–HŠ 28
TRAVNIK–OTALEŽ
STRAŽA–CERKLJANSKI VRH
CESTA OF–HŠ 43
GORIŠKA CESTA–HŠ 15
LEDINE–KLADNIK–KERKOČ

Potek odseka

Konec
odseka
HŠ 66
420142
543151
HŠ 16
HŠ 24
HŠ 27
GOZDNA
CESTA
100071
HŠ 19
HŠ 10A
HŠ 39
HŠ 29
HŠ 8
543501
543501
HŠ 4
043211
HŠ 28
043171
HŠ 37
HŠ 13
HŠ 28
HŠ 36
100021
HŠ 43
HŠ 15
130201

Dolžina
odseka v
občini [m]

Namen
uporabe

343
362
4.898
996
672
1.516

V
V
V
V
V
V

452

V

1.389
1.326
566
998
3.309
2.312
1.468
681
531
1.358
685
920
871
446
521
1.168
5.232
848
116
520

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Dolžina
odseka v
občini [m]

Namen
uporabe

– dodajo naslednji zapisi:

»

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

48.1
68.1
95.1

543314
543482
543732

043011
543481
210

ODCEP TREBENČE–HŠ 20
CERKLJANSKI VRH
ČEPLEZ–VAS

HŠ 20
543491
HŠ 4

154
548
89

V
V
V

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini [m]

Namen
uporabe

263

V

1.159

V

– ukineta naslednja zapisa:

»

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

91

543682

543681

REKA–NA LOGU

113

543911

043071

RAČE–ČUK

Potek odseka

HŠ 17
PARC.
ŠT. 411/9

– v zadnji vrstici tabele se zapis »125.680 m« spremeni
v »124.801 m«.
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10

Preostala dolžina
odseka
v sosednji
občini [m]

4.490 – Idrija

«

Preostala dolžina
odseka
v sosednji
občini [m]

«

Preostala dolžina
odseka
v sosednji
občini [m]

«
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– ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-112 (509) z dne
11. 3. 2022.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 353-0002/2018-12
Cerkno, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost

Stran
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SKLEP
I.
Pri nepremičnini parc. št. 2405/16 k.o. 1541 Loka
(ID: 7244130) se izbriše zaznamba vpisa statusa javnega
dobra – ID omejitve: 12161102.
II.
Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-29/2021
Črnomelj, dne 19. maja 2022

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

ČRNOMELJ
1715.

74 / 27. 5. 2022 /

1717.

Sklep o izbrisu zaznambe vpisa statusa
javnega dobra

Na podlagi določil 6. in 12 člena Zakona o gostinstvu
(ZGos) (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB, 26/14 – Zkme-1B in
52/16), Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 in
16/21) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na
28. redni seji dne 19. 5. 2022 sprejel

Na podlagi 247. 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 Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11,
24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni
seji dne 19. 5. 2022 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih
za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost

I.
Pri nepremičninah parc. št. 5354/7 k.o. 1536 Talčji Vrh
(ID: 7165533) in parc. št. 5384/8 k.o. 1536 – Talčji Vrh
(ID: 7165518) se izbriše zaznamba vpisa statusa javnega
dobra – ID omejitve: 12161102.

1. člen
V Odloku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 118/07 in 23/15) se
spremeni 16. člen, tako da se po novem glasi:
»Gostinska dejavnost iz prejšnjega člena se v poletnem
času (1. maj–30. september) lahko opravlja v obratovalnem
času, in sicer med 8. in 24. uro.«

SKLEP

II.
Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra
stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 478-273/2014
Črnomelj, dne 19. maja 2022

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

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Št. 007-0011/2015
Črnomelj, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1716.

Sklep o izbrisu zaznambe vpisa statusa
javnega dobra

Na podlagi 247. 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 Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11,
24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni
seji dne 19. 5. 2022 sprejel naslednji

1718.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. 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 Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11,
24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni
seji dne 19. 5. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Nepremičnini parc št. 4801/2 k.o. 1539-Mavrlen se ukine
status javnega dobra (grajeno javno dobro lokalnega pomena).

Stran
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Št.

74 / 27. 5. 2022

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-46/2022
Črnomelj, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1719.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. 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 Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11,
24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni
seji dne 19. 5. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Nepremičnini parc. št. 4549/10 k.o. 1534-Petrova vas se
ukine status javnega dobra.
II.
Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-247/2019
Črnomelj, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DOBRNA
1720.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Zazidalnega načrta Dobrna

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je župan Občine Dobrna dne
16. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta Dobrna
1. člen
(pravna podlaga)
S tem sklepom določa župan Občine Dobrna začetek in
način priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta
Dobrna (Uradni list SRS, št. 37/83, Uradni list RS, št. 17/92,
75/96, 57/04, 130/04, 22/10, 56/21) (v nadaljevanju: SD ZN).
Pravna podlaga za pripravo SD ZN je Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju:
ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12, v nadaljevanju: OPN).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(izhodišča za pripravo SD ZN)
Priprava SD ZN temelji na odločitvah in usmeritvah iz
OPN ter na pobudi investitorja priprave SD ZN, št. projekta:
AP557-21, januar 2022, izdelovalca Arhena d.o.o., Velenje, z
dopolnitvijo pobude v mesecu maju 2022.
SD ZN se izdeluje za del območja. Podrobna namenska
raba zemljišč znotraj tega območja je CU – območje centralnih
dejavnosti.
V OPN Občine Dobrna se območje SD ZN nahaja znotraj
enote urejanja DO23. Za to parc. št. 1565/1, k.o. 1056 Dobrna,
je v veljavi Zazidalni načrt Dobrna (Odlok o zazidalnem načrtu
Dobrna (Uradni list SRS, št. 37/83, Uradni list RS, št. 17/92,
75/96, 57/04, 130/04, 22/10, 56/21).
3. člen
(območje in predmet načrtovanja SD ZN)
Okvirno območje izdelave SD ZN zajema zemljišče s
parc. številko 1565/1 v k.o. 1056 Dobrna.
Območje SD ZN je veliko 594 m2.
Okvirno območje SD ZN se lahko tekom postopka priprave SD ZN tudi spremeni in zajame še ostala zemljišča znotraj
veljavnega zazidalnega načrta.
Znotraj enote so predvidene naslednje ureditve:
– prizidava obstoječega stanovanjskega objekta Lokovina 12d, na zemljišču 1565/1, k.o. 1056 Dobrna, na skupni
gabarit 18,60 m x 9,0 m, z dvema garažama v kletnem delu,
z uporabo streh le-teh za odprte bivalne površine (terase) v
pritličnem delu objekta, kjer se nahajajo bivalni prostori stanovanjskega objekta.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo SD ZN bodo temeljile na
usmeritvah iz OPN in strokovnih podlag za pripravo SD ZN izdelovalca Arhena d.o.o., Velenje, št. projekta: AP557-21, januar
2022, z dopolnitvijo v mesecu maju 2022.
V postopku priprave SD ZN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo
osnutka SD ZN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen
(vrsta postopka)
Za postopek priprave in sprejetja SD ZN se na podlagi
119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za
postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen
(roki za pripravo SD ZN in njegovih posameznih faz)
Roki za pripravo SD ZN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
FAZE POSTOPKA:
(1) Župan potrdi pobudo in sprejme sklep
o začetku priprave SD ZN, objava sklepa
na spletnih straneh občine, dodelitev
identifikacijske št. prostorskega akta
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora (NUP) o verjetnosti
pomembnejših vplivov SD ZN na okolje
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je
potrebna izvedba celovite presoje vplivov
na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj
iz faze (2)
(4) Pridobivanje konkretnih smernic NUP
(5) Izdelava osnutka SD ZN

ROKI:
maj 2022

maj/junij 2022
julij 2022

hkrati s fazo (2)
in (3)
avgust 2022
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(6) Pridobivanje mnenj NUP na osnutek
SD ZN
(7) Dopolnitev osnutka SD ZN
(8) Javna razgrnitev ter javna obravnava
(9) Občina zavzame stališča do pripomb
in predlogov javnosti
(10) Izdelava predloga SD ZN
(11) Pridobivanje mnenj NUP na predlog
SD ZN
(12) Priprava usklajenega predloga SD ZN
(13) II. obravnava na občinskem svetu
in sprejem ter objava odloka

Št.

november 2022
november/
december 2022
december 2022
januar/februar
2023

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta, Občina Dobrna na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode –
območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za kulturo
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje
4. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
5. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
6. Telemach d.d. Ljubljana
7. Vodovod – kanalizacija Celje d.o.o.
8. Simbio d.o.o.
9. Občina Dobrna
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti
pomembnejših vplivov SD ZN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
2. Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je
za SD ZN potrebno izvesti CPVO.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v
prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja
pridobijo v postopku.
8. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se seznani s sklepom o pripravi SD ZN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Dobrna:
www.dobrna.si
Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in
območjem SD ZN v fazi izdelave osnutka SD ZN, kot je predvideno v 6. členu, faza (6).
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem SD ZN z objavo dopolnjenega osnutka SD ZN
na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo
kot je predvideno v 6. členu, faza (8).
9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev
glede njihovega zagotavljanja)
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave SD ZN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodetskega načrta, elaborata ekonomike in pripravo vseh strokovnih
podlag in rešitev zagotovi pobudnik oziroma investitor.
Sredstva za vodenje postopka SD ZN in uradne objave (v
uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.

Stran
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10. člen

avgust 2022
september/
oktober 2022
oktober 2022
november 2022
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(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Dobrna:
www.dobrna.si in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0006/2022-5(1)
Dobrna, dne 16. maja 2022
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

1721.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Zazidalnega načrta
za Zdraviliški kompleks v Dobrni

Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je župan Občine Dobrna dne
16. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta za Zdraviliški kompleks
v Dobrni
1. člen
(pravna podlaga)
S tem sklepom določa župan Občine Dobrna začetek in
način priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za
Zdraviliški kompleks v Dobrni (Uradni list SRS, št. 11/77, Uradni
list RS, št. 94/01, 54/04, 56/05, 86/21) (v nadaljevanju: SD ZN).
Pravna podlaga za pripravo SD ZN je Zakon o urejanju
prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju:
ZUreP-2) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 11/12, v nadaljevanju: OPN).
2. člen
(izhodišča za pripravo SD ZN)
Priprava SD ZN temelji na odločitvah in usmeritvah iz
OPN ter na pobudi investitorja priprave SD ZN, št. 224-2021,
maj 2022.
SD ZN se izdelujejo za del območja. Podrobna namenska
raba zemljišč znotraj tega območja je BT – površine za turizem.
V OPN Občine Dobrna se območje SD ZN nahaja znotraj
enot urejanj DO19 in DO20. Za to območje je v veljavi Zazidalni načrt za Zdraviliški kompleks v Dobrni (Uradni list SRS,
št. 11/77, Uradni list RS, št. 94/01, 54/04, 56/05, 86/21).
3. člen
(območje in predmet načrtovanja SD ZN)
Okvirno območje izdelave SD ZN zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. številkami vse k.o. 1056 Dobrna:
1739/19, 1755, 1759/3, 1759/7, 1761/1, 1761/2, 1761/5,
1761/6, 1766/1, 1769/2, 1776/2, 1779/1, 1779/3, 1779/4,
1779/6, 1781, 1782/1, 1782/2, 1782/3, 1783/1, 1783/3, 1783/7,
1783/8, 1784, 1785, 1790/2, 1805/2, 1805/4, 1805/5, 1808/1,
1808/2, 1809/1, 1809/2, 1830/7, 1844/2, 1963/13, 1973/3,
1973/4, 2001, 2002/2.
Območje SD ZN je okvirno veliko 6,4 ha.
Okvirno območje SD ZN se lahko tekom postopka priprave SD ZN tudi spremeni in zajame še ostala zemljišča znotraj
veljavnega zazidalnega načrta.
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Predmet načrtovanja SD ZN je urejanje dela območja
kompleksa Term Dobrna, ki temelji na ohranjanju zgodovinske
vrednosti grajene in parkovne strukture.
Območje SD ZN je razdeljeno na sedem enot urejanja (v
nadaljevanju EU):
EU/01
Enota se nahaja severno od zdraviliškega parka in zahodno od gospodarskega poslopja pri hiši Dobrna 56, znotraj
katerega se ne nahajajo stavbe. Znotraj enote so predvidene
naslednje ureditve:
– umestitev nastanitvenega objekta etažnosti do
K+P+2+M s parkirnimi površinami pod nivojem terena,
– ohranitev obstoječe javne poti št. JP 964841 ter ukinitev
možnosti prestavitve, cestne povezave, ki je opredeljena v obstoječem ZN, in sicer od objekta Kina Dobrna 69 do navezave
na javno pot pod stanovanjskim objektom Dobrna 62.
EU/02
Enota urejanja zajema severni del zdraviliškega parka,
vanj pa spadajo naslednje obstoječe stavbe: gospodarsko
poslopje pri hiši Dobrna 56, stara vrtnarija, Švicarija in hiša
Dobrna 55.
Oznaka EŠD Ime
S1
12226 Dobrna – Gospodarsko poslopje pri hiši
Dobrna 56
S2
12239 Dobrna – Stara vrtnarija
S3
12241 Dobrna – Švicarija
S4
12231 Dobrna – Hiša Dobrna 55
Znotraj enote urejanja so predvidene naslednje ureditve:
– rekonstrukcija gospodarskega poslopja pri hiši Dobrna
56 (S1) in sprememba namembnosti v nastanitveni objekt,
– rekonstrukcija stare vrtnarije (S2) in sprememba namembnosti v gostinski objekt,
– izgradnja pokritega bazena med staro vrtnarijo (S2) in
Švicarijo (S3) s povezovalnim hodnikom vkopanim v hribino,
– zasteklitev atrija znotraj gospodarskega poslopja pri hiši
Dobrna 56 (S1),
– rekonstrukcija hiše Dobrna 55 (S4) in sprememba namembnosti v informacijsko prodajni objekt,
– prestavitev dela lokalne ceste proti zahodu z namenom
odmika od obstoječih stavb S1 do S4, prikaz je v variantah,
– vzpostavitev površin za pešce in zelenih površin med
prestavljeno cesto in obstoječimi objekti,
– umestitev krožišča na skrajni severni rob območja parka,
– prestavitev obstoječega avtobusnega postajališča za
javni potniški promet, ki se trenutno nahaja pri Butičnem hotelu
Dobrna (Dobrna 50) na novo lokacijo zahodno od predvidenega informacijsko prodajnega objekta v stavbi v Dobrni 55, oblikuje se skladno s celostno podobo novih avtobusnih postajališč
v Občini Dobrna (enoten tip avtobusne nadstrešnice z urbano
opremo), do prestavitve je v uporabi obstoječe avtobusno
postajališče,
– površine za mirujoči promet za potrebe stavb znotraj te
enote urejanja se zagotovijo znotraj EU/04.
EU/03
Enota zajema pas ob poti proti Vili Zori. Ob njej so predvidene naslednje umestitve:
– umestitev manjših enoapartmajskih nastanitvenih enot
ob obstoječi poti proti Vili Zori,
– umestitev/rekonstrukcija razglednega paviljona na najvišji točki enote, točna lokacija se določi skupaj z ZVKD,
– površine za mirujoči promet za potrebe stavb znotraj te
enote urejanja se zagotovijo znotraj EU/04.
EU/04
Enota zajema skrajni severovzhodni del zdraviliškega
parka in pobočje pod Vilo Zoro, znotraj katerega se ne nahajajo stavbe. Znotraj enote urejanja so predvidene naslednje
ureditve:
– umestitev dveh hotelskih objektov etažnosti do
K+P+3+M znotraj gradbene meje GM, ki sta medsebojno po-
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vezana v kletni etaži, umestitev parkirnih površin v kletne etaže
oziroma pod nivo pobočja,
– variantna umestitev terasastega hotela znotraj gradbene meje GM-T, potopljenega v pobočje z vmesnimi ozelenitvami ter zasaditvami,
– ureditev trga pred predvidenimi objekti in promenade ter
odprtih parkirišč proti EU/05.
EU/05
Enota zajema območje okoli bivših garaž, preurejenih
v nastanitveni objekt in južno pobočje pod Vilo Zoro. Znotraj
enote urejanja so predvidene naslednje ureditve:
– umestitev promenade/pešpoti med EU/02 in EU/04,
– zasaditev pobočja z avtohtonimi vrstami dreves.
EU/06
Enota zajema južni del zdraviliškega parka, vanj pa spada hotel Vita. Znotraj enote urejanja so predvidene naslednje
ureditve:
– prizidave hotela Vita na severnem delu znotraj gradbene meje GM ter rekonstrukcije in nadzidave obstoječe stavbe
na način, da ne presegajo najvišje obstoječe višine,
– prenova celotne fasade hotela Vita z možnostjo umestitve balkonov oziroma odprtih teras.
EU/07
Enota zajema območje odprtih parkirišč južno od hotela
Vita. Znotraj enote urejanja so predvidene naslednje ureditve:
– nadkritje obstoječega parkirišča z ureditvijo dvoetažnega parkiranja,
– ohranitev obstoječih dostopov do obstoječih stavb Dobrna 40 in Dobrna 41 in do servisnega dela hotela Vita.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve za izvedbo SD ZN bodo temeljile na
usmeritvah iz OPN in Strokovnih podlag za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kompleksa
Terme Dobrna (Urbanisti Gorazd Furman Oman s.p., št. projekta 224/2021, 2. 12. 2021).
V postopku priprave SD ZN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev
urejanja prostora.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med pripravo
osnutka SD ZN zagotoviti okoljsko poročilo.
5. člen
(vrsta postopka)
Za postopek priprave in sprejetja SD ZN se na podlagi
119. člena ZUreP-2 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za
postopek priprave in sprejema OPN.
6. člen
(roki za pripravo SD ZN in njegovih posameznih faz)
Roki za pripravo SD ZN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
FAZE POSTOPKA:
(1) Župan potrdi pobudo in sprejme sklep
o začetku priprave SD ZN, objava sklepa
na spletnih straneh občine, dodelitev
identifikacijske številke prostorskega akta
(2) Pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora (NUP) o verjetnosti
pomembnejših vplivov SD ZN na okolje
(3) Pridobivanje odločbe MOP, ali je
potrebna izvedba celovite presoje vplivov
na okolje (CPVO) po pridobitvi mnenj
iz faze (2)
(4) Pridobivanje konkretnih smernic NUP

ROKI:
maj 2022

junij 2022
julij 2022

hkrati s fazo (2)
in (3)
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(5) Izdelava osnutka SD ZN
(6) Pridobivanje mnenj NUP na osnutek
SD ZN
(7) Dopolnitev osnutka SD ZN
(8) Javna razgrnitev ter javna obravnava
(9) Občina zavzame stališča do pripomb
in predlogov javnosti
(10) Izdelava predloga SD ZN
(11) Pridobivanje mnenj NUP na predlog
SD ZN
(12) Priprava usklajenega predloga SD ZN
(13) II. obravnava na občinskem svetu
in sprejem ter objava odloka

Št.

september 2022
oktober 2022
november 2022
december 2022
januar 2022
februar 2022
marec 2023
april 2023
maj 2023
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8. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se seznani s sklepom o pripravi SD ZN z objavo na svetovnem spletu, tj. na spletni strani Občine Dobrna:
www.dobrna.si
Javnost se seznani z okvirnim predmetom načrtovanja in
območjem SD ZN v fazi izdelave osnutka SD ZN, kot je predvideno v 6. členu, faza (6).
Javnost se seznani s podrobnejšimi načrtovanimi rešitvami in območjem SD ZN z objavo dopolnjenega osnutka SD ZN
na spletni strani občine in javno razgrnitvijo ter javno obravnavo
kot je predvideno v 6. členu, faza (8).
9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev
glede njihovega zagotavljanja)
Sredstva v zvezi s financiranjem izdelave SD ZN, morebitno izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, izdelava geodet-

5491

skega načrta, elaborata ekonomike in pripravo vseh strokovnih
podlag in rešitev zagotovi pobudnik oziroma investitor.
Sredstva za vodenje postopka SD ZN in uradne objave (v
uradnem glasilu, spletni strani ipd.) zagotovi občina.
10. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Dobrna:
www.dobrna.si in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0023/2021-7(1)
Dobrna, dne 16. maja 2022
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta, Občina Dobrna na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj in morebitnih konkretnih smernic, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode –
območna pisarna Celje
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
3. Ministrstvo za kulturo
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje
5. Elektro Celje d.d. – javno podjetje za distribucijo električne energije
6. Telekom Slovenije – poslovna enota Celje
7. Telemach d.d. Ljubljana
8. Vodovod – kanalizacija Celje d.o.o.
9. Simbio d.o.o.
10. Zavod za gozdove, OE Celje
11. Občina Dobrna
Občina pozove nosilce urejanja prostora o verjetnosti
pomembnejših vplivov SD ZN na okolje, in sicer:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
3. Ministrstvo za zdravje
4. Ministrstvo za kulturo
5. Zavod RS za varstvo narave
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje v skladu s 110. členom ZUreP-2 odloči, ali je
za SD ZN potrebno izvesti CPVO.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v
prvem odstavku tega člena, se njihove smernice in mnenja
pridobijo v postopku.
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Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Idrija

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 23. člena Statuta Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo,
107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 28. seji
dne 19. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Idrija
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Idrija se imenujejo:
– Tilen Majnik, Idrijska Bela 13 – predsednik,
– Jože Kenk, Črni Vrh 108 – namestnik predsednika,
– Dejan Velikanje, Rudarska ulica 37, Idrija – član,
– Nataša Kunc, Hribernikova ulica 15, Idrija – namestnica
člana,
– Samo Beričič, Cankarjeva ulica 4, Idrija – član,
– Oliva Mrak, Idrija, Ulica 1. maja 7, Idrija – namestnica
člana,
– Jožica Šinkovec, Gorenja Kanomlja 5 – članica,
– Marija Benčina, Ulica Jurija Vege 15, Idrija – namestnica
članice.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije Občine Idrija je v prostorih Občine Idrija v Idriji, Mestni trg 1.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o imenovanju občinske volilne komisije Občine Idrija
št. 041-0002/2018 z dne 10. 5. 2018 (Uradni list RS, št. 33/18).
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2022
Idrija, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj
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1723.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta, članov drugih organov
Občine Kanal ob Soči in članov svetov
krajevnih skupnosti

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19), v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS)
in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US,
98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10,
35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12
– ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15,
82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv,
67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20
– ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21
– ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21,
17/22 – skl. US, 52/22 – odl. US; v nadaljevanju: ZSPJS) je
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 24. redni seji dne 12. 5.
2022 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov drugih organov Občine Kanal
ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja osnove za plače, sejnine in druge
prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Kanal
ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti.
(2) Sredstva za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije, sejnin ter povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem
pravilniku, se zagotavljajo v Proračunu Občine Kanal ob Soči
oziroma Finančnih načrtih krajevnih skupnostih.
(3) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen
(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno.
(4) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ,
NAGRAD IN SEJNIN
3. člen
(1) Za poklicno opravljanje funkcije župana Občine Kanal
ob Soči, katera je razvrščena v peto skupino občin (od 5001
od 15000 prebivalcev) je določena plača v skladu z ZLS in ZSPJS,
ki opredeljujeta, da je župan razvrščen v 51. plačilni razred z upoštevanjem odprave plačnih nesorazmerij v osnovni plači.
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(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo v višini
0,33  % za vsako zaključeno leto delovne dobe.
(3) Za nepoklicno opravljanje funkcije pripada županu
50 % plače ugotovljene na podlagi zakona brez dodatka na
delovno dobo.
(4) Sklep o plači županu izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: KMVVI).
4. člen
Bruto plača poklicnega župana Občine Kanal ob Soči
brez dodatka za delovno dobo je osnova za izračun nagrad
in sejnin občinskih funkcionarjev ter predsednika in članov
Nadzornega odbora, predsednikov in članov odborov, komisij
in drugih delovnih teles.
5. člen
(1) Mesečna plača podžupana je določena z ZSPJS, s
katerim je Občina Kanal ob Soči razvrščena v peto skupino
v kateri je podžupan razvrščen v plačilni razred v razponu od
36 do 41 plačilnega razreda. Plačilni razred podžupana določi
župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri
predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu
določi plačni razred občinski svet.
(2) Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo v višini
0,33 % za vsako zaključeno leto delovne dobe.
(3) Če podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno mu
pripada plača največ v višini 50 % plače poklicnega podžupana
brez dodatka za delovno dobo.
(4) Mesečna plača podžupana vključuje tudi udeležbo na
sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in
delovnih teles. Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot
članu delovnega telesa ne pripada posebej sejnina, ki pripada
drugim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih
teles.
6. člen
(1) Članom občinskega sveta, predsedniku in članom
Nadzornega odbora, predsednikom in članom odborov, delovnih teles in komisij, ki jih imenujeta občinski svet ali župan
pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov
občine in delovnih teles, določene v odstotkih od bruto plače
poklicnega župana brez dodatka za delovno dobo:
– članom občinskega sveta v višini 7,50 %,
– predsedniku nadzornega odbora v višini 4,50 %,
– predsednikom komisij: za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja ter statutarno pravne komisije v višini 3,50 %,
– predsednikom odborov in komisij v višini 2,50 %,
– članom odborov in komisij v višini 2,00 %.
(2) Nagrada vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
(3) Svetniki so upravičeni do plačila po tem pravilniku v
polni višini, če so na glasovalni napravi prijavili prisotnost za
več kot polovico glasovanj obravnavanih točk dnevnega reda
posamezne seje občinskega sveta. Za manj glasovanj so svetniki upravičeni do polovičnega zneska. Za korespodenčne seje
se nagrada ne izplačuje.
(4) Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače
poklicnega župana brez njegovega dodatka za delovno dobo.
6.a člen
(1) Članom svetov krajevnih skupnosti pripada sejnina
v skladu s finančnimi možnostmi krajevne skupnosti, in sicer:
– predsedniku sveta krajevne skupnosti lahko pripada za
vodenje sveta krajevne skupnosti sejnina v višini največ 1,50 %
plače župana mesečno,
– članom sveta lahko pripada za sejo sveta krajevne
skupnosti sejnina v višini največ 1 % plače župana mesečno,
– za opravljanje administrativno-tehničnih del pri izvedbi
seje sveta krajevne skupnosti pripada nagrada v višini največ
0,75 % plače župana.
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(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v skladu
s finančnimi možnostmi krajevne skupnosti in sklepom Sveta
krajevne skupnosti dobi poleg sejnine tudi nadomestilo za
opravljanje funkcije v višini največ do 2,5 % plače župana,
podpredsedniku sveta krajevne skupnosti pa znesek največ v
višini 2,0 % plače župana, kar velja tudi za člana sveta krajevne
skupnosti, ki nadomešča predsednika sveta krajevne skupnosti
v primeru, ko svet krajevne skupnosti nima podpredsednika.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti in njegov namestnik imata pravico do povračila stroškov prevoza na službeni
poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.

Št.

III. POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI PREJEMKI
9. člen
(1) Nagrade na podlagi tega pravilnika se izplačajo mesečno, in sicer 21. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) V primeru, ko je 21. dan sobota, nedelja, praznik oziroma dela prost dan, ko je plačilni promet nemogoč, se nagrade
izplačajo prvi naslednji delavnik.
10. člen
(1) Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora,
članov odborov in komisij, ki jih imenujeta občinski svet ali
župan vodi zaposleni delavec v občinski upravi, ki zagotavlja
strokovno in administrativno pomoč pri pripravi sej občinskega
sveta, nadzornega odbora in drugih delovnih teles.
(2) Svetnik lahko da ugovor na evidenco o opravljenem
delu svetnika. O ugovoru odloča KMVVI.
10.a člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za
izplačilo sejnin članom občinskega štaba civilne zaščite, sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter članom drugih
strokovnih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan.
(2) Višina sejnine upravičencem iz prvega odstavka tega
člena se opredeli v sklepu o imenovanju.
(3) Če je član delovnega telesa občinskega sveta ali katerega drugega občinskega organa javni uslužbenec v občinski
upravi, mu sejnina ne pripada.
10.b člen
Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico, da
se s podpisom posebne izjave odrečejo, deloma ali v celoti, za
celotno obdobje ali za določeno časovno obdobje, izplačevanju
sejnine ali drugih izplačil, kot jih določa ta pravilnik.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter
nagradah delovnih teles občinskega sveta (Uradne objave
Primorskih novic, št. 16/07) ter Pravilnik o spremembah in
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dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 9/15).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0005/2022-16
Kanal, dne 12. maja 2022
Županja
Občine Kanal ob Soči
Tina Gerbec

7. člen
V primeru povečanega dela katere od komisij ali odborov
se lahko na predlog župana in s sklepom občinskega sveta
predsednika in člane dodatno nagradi.
8. člen
(1) Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in
povračilo stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije.
(2) Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za
povračila stroškov zaposlenih v državnih organih.
(3) Občinski funkcionarji uveljavljajo pravice do vračila
stroškov na podlagi prehodno izdanega naloga za službeno
potovanje, ki ga izda župan.
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LITIJA
1724.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
enote urejanja prostora LI–54 SSa

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3
in 20/22 – odl. US; ZUreP-2) ter 34. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 31/17) župan Občine Litija sprejema

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja
prostora LI–54 SSa
1. člen
(uvodna določba)
S tem sklepom se določa začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP LI–54 SSa
(v nadaljevanju OPPN) in potrjujejo Izhodišča za pripravo
OPPN, ki jih je v mesecu aprilu 2022 izdelalo podjetje STUDIO
3R urbanistično in arhitekturno načrtovanje d.o.o. (št. proj.
01/U1703/022).
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 391/3, 391/4, 391/5, 392/8, vse k.o. Litija (1838). Območje
OPPN meri pribl. 0,35 ha. V območje bodo po potrebi vključene
dodatne površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo
načrtovane prostorske ureditve.
(2) Načrtovanje priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo in druge infrastrukturne ureditve lahko segajo tudi
izven območja OPPN.
(3) Za območje enote urejanja prostora (EUP) z oznako
LI-54 je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (odlok objavljen v Uradnem listu RS, 58/10, 34/11 – obv. razl.,
63/18; v nadaljevanju OPN) določena podrobnejša namenska
raba prostora (PNRP) SSa – območje stanovanjskih površin
(v manjšem delu tudi PO – ostale prometne površine).
(4) Z OPPN se načrtuje ureditev območja za stanovanjske dejavnosti (oskrbovana stanovanja). Predmet urejanja je
določitev pogojev za gradnjo objektov, zunanjih ureditev in
infrastrukturnih priključkov.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili
ZUreP-2 in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti, ki jih zagotovi
investitor:
– geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora,
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– izhodišča za pripravo OPPN,
– elaborat ekonomike.
(2) V kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala
potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlagah, se bodo te
pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih
področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora
za področje svoje pristojnosti.
4. člen
(vrsta postopka)
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN
v skladu s 118. in 119. členom ZUreP-2.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
(1) Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN
so naslednji:
– priprava pobude (oktober 2021),
– izdelava izhodišč za pripravo OPPN (april 2022),
– izvedba sodelovanja z javnostjo ter posvetovanja z nosilci urejanja prostora glede oblikovanja izhodišč (predvidoma
maj 2022),
– objava sklepa (predvidoma maj 2022),
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in odločbe
glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
(CPVO) (predvidoma julij 2022; zakonski rok 21 + 30 dni),
– izdelava osnutka OPPN in elaborata ekonomike (predvidoma avgust 2022),
– pridobitev prvih mnenj (september/oktober 2022; zakonski rok 30 dni),
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (predvidoma november 2022),
– javna razgrnitev in javna obravnava (predvidoma december 2022; zakonski rok 30 dni),
– priprava stališč do pripomb (predvidoma januar 2023),
– izdelava predloga OPPN (predvidoma februar 2023),
– pridobitev drugih mnenj (marec/april 2023; zakonski
rok 30 dni),
– izdelava usklajenega predloga OPPN za obravnavo in
sprejem na OS (predvidoma maj 2023),
– sprejem na seji OS Občine Litija (predvidoma maj 2023),
– izdelava končnega dokumenta OPPN (predvidoma maj
2023; odvisno od objave v uradnem glasilu).
(2) Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi potrebne
izvedbe postopka CPVO in drugih nepredvidljivih zahtev in
pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega
akta tudi spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za
OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Vojkova 52, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
6. Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija (za področje
lokalnih cest)
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Litja d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (za lokalne ceste, vodovod, kanalizacijo, odpadke, javno razsvetljavo)
8. CEROZ d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku
9. Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
10. Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
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ter dodatno za CPVO:
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 47, Ljubljana
12. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
(1) Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z
objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo sklepa
in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Občine Litija.
(2) Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni
in na javni obravnavi v času javne razgrnitve. V tem času lahko
javnost poda pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam.
Pripombe javnosti bo občina preučila in sprejela stališča do pripomb, ki bodo javno objavljena v prostorskem informacijskem
sistemu Občine Litija in na krajevno običajen način v uradnem
glasilu Občine Litija in na spretni strani občine.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči za načrtovanje OPPN
ter obvestilom o dodelitvi identifikacijske številke v zbirki prostorskih aktov objavi na uradni spletni strani Občine Litija
www.litija.si.
Št. 350-2/2021-21
Litija, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

1725.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za obvoznico
Gabrovka

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3
in 20/22 – odl. US) in na podlagi 34. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 31/17) je župan Občine Litija sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za obvoznico Gabrovka
1. člen
(predmet sklepa)
(1) S tem sklepom župan Občine Litija določa način in
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
za obvoznico Gabrovka (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Potrdijo se Izhodišča za pripravo OPPN (maj 2022), ki
so objavljena na spletni strani Občine Litija: https://www.litija.si/.
(3) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je Občina Litija,
izdelovalec pa podjetje Acer Novo mesto, d.o.o.
2. člen
(območje obravnave)
(1) Območje urejanja obsega traso obvoznice, ki se od
obstoječe regionalne ceste odcepi južno od tovarne Presad,
poteka po travniških površinah vzhodno od osnovne šole ter se
na jugovzhodnem vstopu v naselje spet priključi na regionalno
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cesto. Območje poleg ceste vključuje tudi enostransko avtobusno postajališče za obe smeri vožnje s čakališčem ter nekaj
parkirišč za osebne avtomobile in peš povezavo do osnovne
šole. Območje OPPN je določeno na podlagi predhodno izdelane idejne zasnove in obsega 0,8 ha.
(2) V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine
Litija (Uradni list RS, št. 58/10, 34/11, 53/12 in 63/18; v nadaljevanju OPN) so na obravnavanem območju opredeljene enote
urejanja prostora: GA-05, GA-08, GA-13 in KE6. Na območju
so opredeljena stavbna zemljišča z namenskimi rabami IG, CD,
SK in K1. Za območje enote GA-05 IG je predvidena izdelava
občinskega podrobnega prostorskega načrta. Ureditve so načrtovane skladno z določili OPN, v katerem je potreba po izgradnji obvoznice Gabrovka zapisana v Strateškem delu odloka
o OPN (17. člen, prometna infrastruktura), cesta je prikazana
na karti Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske
javne infrastrukture.
(3) Območje urejanja se lahko v postopku priprave OPPN
tudi spremeni oziroma razširi na sosednje površine z namenom, da se zagotovijo celovite funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske
javne infrastrukture.
3. člen
(predmet načrtovanja)
Predmet načrtovanja z OPPN je določitev podrobnejših
izvedbenih pogojev za ureditev obvoznice naselja Gabrovka
kot delna prestavitev regionalne ceste R2-417/4326 Moravče–
Tihaboj–Mirna, ki v obstoječem stanju poteka skozi strnjeno
jedro naselja Gabrovka. Po izgradnji obvoznice pa bo ta del
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami, usmeritvami in priporočili ter mnenji sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
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regionalne ceste, obstoječ odsek skozi jedro naselja pa se bo
prekategoriziralo v občinsko cesto. Območje obdelave se nahaja na robu naselja na nagnjenem terenu. Predvidena projektna
hitrost je 40 km/h.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov
in strokovnih podlag ter obveznosti glede njihovega
zagotavljanja)
(1) Strokovne rešitve izhajajo iz rešitve, predvidene v
Idejni zasnovi za pridobitev projektnih pogojev – obvoznica
Gabrovka (Acer Novo mesto, d.o.o.).
(2) Poleg te idejne zasnove in veljavnega OPN se pri pripravi OPPN upoštevajo tudi podatki iz javno dostopnih evidenc
ter usmeritve in mnenja nosilcev urejanja prostora.
(3) Geodetski načrt zagotovi pobudnik. Če bo v postopku
priprave OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje
(v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN
pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik.
(4) Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se
izdela elaborat ekonomike.
(5) V postopku priprave OPPN se lahko določi izdelava
tudi morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve
nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik.
5. člen
(roki za pripravo in postopek)
(1) OPPN se pripravi v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.
(2) Okvirni roki za pripravo OPPN:

FAZA
Posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo pri
postopkih CPVO in pridobivanje mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje ter konkretnih smernic
Pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO
Izdelava osnutka odloka OPPN, obveznih prilog
Pridobivanje prvih mnenj NUP
Izdelava dopolnjenega osnutka
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališč do pripomb in uskladitev z občino
Predstavitev na OS in odborom – 1. obravnava
Izdelava predloga OPPN
Pridobivanje drugih mnenj
Izdelava usklajenega predloga
Predstavitev na OS in odborom – sprejem
Objava v Uradnem listu (občina)
Izdelava končnega dokumenta
(*) Prilagoditev terminom objav v uradnih glasilih
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
(3) Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. V
kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z
določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN,
čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
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ROKI (dni)
30
21
20
30
20
30
10
**
10
30
10
**
*
10

– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija;
– Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija,
d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija;
– Elektro Ljubljana, Podrečje 48, 1230 Domžale;
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(2) Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših
vplivih OPPN na okolje se posreduje:
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000
Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
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– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ul. 28 c, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana.
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora,
se jih v postopek vključi naknadno.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
(1) Zainteresirana javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo OPPN v obliki poziva k podaji predlogov
in pripomb nosilcev urejanja pripomb, pristojne krajevne skupnosti in lastnikov zemljišč na območju OPPN.
(2) Širša javnost se v pripravo OPPN vključuje preko
30-dnevne javne razgrnitve, v okviru katere bo izvedena tudi
javna obravnava.
8. člen
(obveznosti financiranja priprave)
Finančna sredstva za pripravo OPPN in drugih gradiv v
postopku priprave prostorskega akta zagotovi Občina Litija.
9. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
Občine Litija.
Št. 371-54/2007-67
Litija, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

LJUBLJANA
1726.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za severni del območja
urejanja VP 3/2 – Brdo

Na podlagi 123. in 268. člena v zvezi z drugo alinejo
4. točke 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 –
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 32. seji 16. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za severni del območja
urejanja VP 3/2 – Brdo
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu za severni del območja
urejanja VP 3/2 – Brdo (Uradni list RS, št. 18/02, 64/05, 100/07,
78/10, 63/12, 24/15 – obvezna razlaga, 42/18 in 71/18) se v
1. členu pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo
»in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za severni
del območja urejanja VP 3/2 – Brdo, ki jih je izdelal LUZ, d.d.,
Ljubljana, Verovškova ulica 64, pod št. projekta 8270 v februarju 2022.«.
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2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
Grafični del odloka obsega naslednje načrte:
– 1/5 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora /5
M 1:2500
– 2/5 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) /5
M 1:5000
– 6/5 Načrt obodne parcelacije in gradbenih
parcel funkcionalnih enot na katastrskemu načrtu z
usklajeno mejo po OPN MOL ID /5
M 1:1000
– 7/5 Zazidalna situacija z načrtom zelenih
površin /5
M 1:1000
– 9/5 Zbirni načrt komunalnih napeljav /5
M 1:1000
– 10/5 Načrt urgence /5
M 1:1000
– 11/5 Načrt rušitev /5
M 1:1000
– 13/5 Prerezi skozi območje /5
M 1:1000
– 14/5 Prometno-tehnična situacija /5
M 1:1000
Spremljajoče gradivo zazidalnega načrta je:
1. izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Mestne
občine Ljubljana,
2. izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v posebni mapi),
3. prikaz stanja prostora,
4. strokovne podlage (v posebnih mapah),
5. smernice, soglasja in mnenja pristojnih organov, organizacij in nosilcev urejanja prostora,
6. obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta ter sprememb zazidalnega načrta,
7. potrebne investicije v komunalno opremo in družbeno
infrastrukturo v povezavi z izdelavo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta,
8. okvirni roki za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in načrtovanih investicij,
9. povzetek za javnost.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Območje je razdeljeno na 22 funkcionalnih enot, enajst
je predvidenih za pozidavo (F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8/16, 9/10, 11,
12, 13), pet je namenjenih skupnim parkovnim površinam (F14,
15, 17, 18, 19), šest je namenjenih ureditvi cestne infrastrukture
(C1, C2, C3, C4, C5a, C5b).
Funkcionalne enote F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8/16, 9/10, 11,
12, 13 obsegajo stavbna zemljišča, ki jih sestavlja ena ali več
gradbenih parcel.«.
4. člen
V 5. členu v drugem odstavku se šesta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– h – je maksimalna višina objekta od kote terena ob
glavnem vhodu do zgornje točke zadnje plošče, nad to koto je
dovoljena izvedba strehe, zaključnega venca, tehničnih naprav,
strojnih instalacij in telekomunikacijskih naprav, ni pa dovoljena
ureditev mansarde. Ureditev terasne etaže je možna, če je tako
določeno v 10. členu tega odloka.«.
5. člen
V 6. členu se pod podnaslovom »Tehnološko podjetništvo« v prvem stavku prvega odstavka številki »7, 8« nadomestita s številko »7/8/16«.
V drugem stavku prvega odstavka se za dvanajsto alinejo
doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
» – zdravstvena dejavnost«.
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Pod podnaslovom »Javni programi« se v prvem odstavku
številka »7« nadomesti s številko »7/8/16«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V objektu je v okviru zasnove poslovnega objekta namesto dovoljenih rab začasno dopustno urediti površine za
parkiranje vozil.«.
Pod podnaslovom »Šport in rekreacija« se prvi stavek
spremeni tako, da se glasi: »Funkcionalne enote 14, 15, 17,
18 in 19 so namenjene parkovnim površinam«.
6. člen
V 7. členu se v prvem odstavku številki »7, 8« nadomestita s številko »7/8/16«.
V drugem odstavku se črtata številka »16« in vejica. V
četrti alineji se za vejico doda besedilo »v F14 in F18 je po
zahodni meji funkcionalne enote dovoljen poseg za ureditev
intervencijske poti,«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»V vseh funkcionalnih enotah je dopustno postaviti urbano opremo, kolesarnice kot nadstrešnice ali zaprte objekte,
ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov, razen v 8. členu
navedenih ograj, ni dopustno postavljati.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek,
se na koncu stavka doda besedilo: »ter v F11 tudi dozidava ali
nadzidava obstoječih objektov pri kateri se BTP obstoječega
objekta lahko poveča za največ 20 %.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se v prvem stavku številki »7, 8« nadomestita s številko
»7/8/16« in črtata številka »16« in vejica.
7. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»Fasada objektov v F7/8/16 mora biti členjena z uporabo
različnih materialov, manjšim zamikom fasade ali transparentnostjo preko celotne globine pritlične etaže stavbe.
Fasada objektov v F9/10 mora z dopustno povezavo
objektov ohraniti členjenost objektov.«.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek,
se številka »7« nadomesti s številko »7/8/16«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se v prvem stavku številki »7, 8« nadomestita s številko
»7/8/16« ter številki »9, 10« nadomestita s številko »9/10«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane osmi odstavek, se v drugem stavku črtata številka »16« in vejica.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta deveti in
deseti odstavek.
8. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V funkcionalnih enotah, namenjenih pozidavi (F1, 2, 3,
4, 5, 6, 7/8/16, 9/10, 11, 12, 13), se dopušča postavitev pergol
in nadstrešnic na gradbenih parcelah objektov. Nadstrešnice
so dopustne tudi v funkcionalni enoti F14, vendar samo nad
urejenimi prostori za druženje. V funkcionalnih enotah F7/8/16
in F9/10 je možno izven GM objektov, na gradbenih parcelah
objektov, graditi objekte za zbiranje komunalnih odpadkov za
potrebe osnovnih objektov, uvoze/izvoze iz kletnih etaž, objekte
za komunalno opremo ter naprave in objekte za označevanje
in obveščanje, skulpture in inštalacije.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Višinske terenske razlike naj se premoščajo s travnatimi
površinami z naklonom najmanj 1:2 ali terasasto preoblikovanim terenom s škarpami oziroma stopnicami. Brežine so lahko
izjemoma tudi bolj strme, pod pogojem, da se zagotovi ukrepe
za varovanje brežin pred zdrsom zemljine. Dovoljeni so tudi
oporni zidovi. Če so višji od 0,5 m, morajo biti ozelenjeni in
izdelani iz naravnih materialov.«.
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9. člen
V 10. členu se pod podnaslovom »Funkcionalna enota 5«
celotno besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Kota terena: 301.00–302.00 m.n.v.
Višina objekta (h): objekt A, B in C: do 17,00 m, objekt D:
do 11,00 m, višine so podane od kote 302,00 m.n.v.
Priporoča se, da se arhitekturni projekt pridobi z arhitekturnim natečajem.
Objekt D: možna je 40 % pozidava strešne plošče (terase,
javni program na strehi objekta).
V zasnovo objekta se lahko vgradi javni prehod nad cesto
C2 v funkcionalno enoto F14.
Na strehi objektov A, B in C je dopustno izvesti terasno
etažo. Umik od roba objekta mora biti najmanj 4,00 m. Višina
etaže je omejena z največ 3,00 m svetle višine prostorov v
notranjosti. Na strehi terasne etaže je dopustna namestitev
tehničnih naprav, strojnic, sončnih kolektorjev/elektrarn ipd.«.
Podnaslov »Funkcionalna enota 7« in celotno besedilo
pod njim se spremenita tako, da se glasita:
»Funkcionalna enota 7/8/16
Kota terena: 301,00–302,50 m.n.v.
Višina objekta (h): do 17,00 m (velja od glavnega vhoda).
Vse naštete dejavnosti iz poglavja Javni programi v 6. členu tega odloka so dopustne tudi v severovzhodnem delu 1. kletne etaže, ki ni vkopana.
Na strehi objekta je dopustno izvesti terasno etažo. Umik
od roba objekta mora biti najmanj 4,00 m. Višina etaže je omejena z največ 3,00 m svetle višine prostorov v notranjosti. Na
strehi terasne etaže je dopustna namestitev tehničnih naprav,
strojnic, sončnih kolektorjev/elektrarn ipd.
Površine med objektom in cesto C3 se nameni površinam
trga, protokolarnemu dovozu ter zunanjim površinam programov v objektu.«.
Podnaslov »Funkcionalna enota 8« in celotno besedilo
pod njim se črtata.
Pod podnaslovom »Funkcionalna enota 9/10« se v četrtem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Objekte
je dopustno povezovati, pri čemer mora biti povezovalni del
objekta zamaknjen od linije fasade v notranjost in lahko obsega
največ 1/3 širine osnovnega objekta.«.
Pod podnaslovom »Funkcionalna enota 12« se:
– v tretji alineji prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»obstoječa prizidka oziroma nadstrešnica na vzhodni in zahodni strani proizvodne hale ob Cesti na Brdo se lahko za namen
tehnološke posodobitve povečata ali nadomestita z dozidavo
ob upoštevanju GM na vsaki strani tako, da se dozidava po celi
dolžini daljše stranice dotika proizvodne hale.« in da se pika na
koncu drugega stavka nadomesti z vejico,
– za spremenjeno tretjo alinejo doda nova četrta alineja,
ki se glasi:
»– na strehi je dopustna namestitev tehničnih naprav,
strojnic, sončnih kolektorjev/elektrarn ipd.«.
Pod podnaslovom »Funkcionalna enota 14« se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sistem peš poti naj smiselno vključi v omrežje peš poti
javni prehod preko ceste C2 v funkcionalno enoto 5«,
– druga in tretja alineja črtata,
– četrta alineja postane druga alineja.

glasi:

10. člen
V 11. členu se pod podnaslovom »Sistem cest«:
– za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se

»Cesto C3 se predvidi kot dvopasovno cesto, pri čemer
se dodaten vozni pas za levo zavijanje predvidi na območju
severnega križišča s cesto C2. Na območju južnega križišča
s cesto C1 oziroma na območju posameznih priključkov, ki se
navezujejo na cesto C3, dodatni vozni pasovi za levo zavijanje
niso predvideni.«,
– dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek,
– dosedanja četrti in peti odstavek se črtata.
Pod podnaslovom »Normalni prečni profili« se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»Elementi prečnega profila zbirne ceste C3:
– vozišče 6,50 m (2 x 3,25 m)
– pas za vzdolžno parkiranje vzdolž meje F5 2,50 m
– skupne površine za pešce in kolesarje 4,00–5,00 m
(2 x 2,00–2,50 m)
SKUPAJ (v delu z enostranskim parkiranjem): 14,00 m«.
Pod podnaslovom »Peš površine in kolesarske steze« se
prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Po celotni dolžini ceste C2 se uredijo dvostranski hodniki
za pešce in kolesarske steze. Ob cesti C3 se uredijo dvostranske nivojsko ločene skupne prometne površine za kolesarje
in pešce.«.
Pod podnaslovom »Parkiranje«:
– se v četrtem odstavku tretji stavek spremeni tako, da
se glasi: »Namesto nivojskih parkirnih mest je dopustno urediti
parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje na nivoju 1. kletne
etaže.«,
– se za spremenjenim četrtim odstavkom doda nov peti
odstavek, ki se glasi:
»Ob cesti C3 se vzdolž meje F5 uredijo javna parkirna
mesta za vzdolžno parkiranje vozil ob vozišču. Parkirne površine se predvidijo enostransko, pri čemer je predvidena ureditev
12 parkirnih mest dolžine 6,00 m in širine 2,50 m.«,
– dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek,
– v dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »Prometne politike MOL« nadomesti z
besedilom »strateških ciljev in ukrepov, ki jih določata Prometna politika Mestne občine Ljubljana in Celostna prometna
strategija Mestne občine Ljubljana (CPS MOL)«,
– se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»Način izvajanja ukrepov iz mobilnostnega načrta za celotno območje urejanja ali ločeno za posamezno dejavnost na
območju urejanja je treba pred uporabo objektov opredeliti v
akcijskem načrtu, pri čemer morajo posamezni akcijski načrti
učinkovati enovito za celotno območje.«.
11. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Splošni pogoji za urejanje okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture
Splošni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske
in elektronske komunikacijske infrastrukture v območju zazidalnega načrta so:
– načrtovane stavbe morajo biti priključene na obstoječe
in načrtovano vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko
omrežje. Poleg tega so načrtovane stavbe lahko priključene še
na plinovodno omrežje in elektronska komunikacijska omrežja.
Priključitev je treba izvesti pod pogoji posameznih upravljavcev
posamezne infrastrukture,
– praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno njihovo vzdrževanje,
– kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih
vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa
mora za to od lastnika pridobiti služnost,
– trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno
usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov od ostalih naravnih ali grajenih struktur,
– gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras
posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti
skladne s programi upravljavcev vodov okoljske, energetske
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in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno etapo ureditve
posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za območje
zazidalnega načrta,
– obstoječo okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v območju zazidalnega načrta je
dopustno zaščititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji
povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju predpisov s teh področij in pod
pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,
– kadar izvajalec del pri izvajanju del opazi neznano
okoljsko, energetsko ali elektronsko komunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih vodov,
– pri projektiranju stavb v območju zazidalnega načrta je
treba upoštevati predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in
varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.
Ureditev okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture je določena v grafičnem načrtu št. 9/5 Zbirni
načrt komunalnih napeljav /5.
Vodovod
Stavbe na območju zazidalnega načrta je treba za oskrbo
s pitno, sanitarno in požarno vodo priključiti na centralni vodovodni sistem Ljubljane.
Na območju zazidalnega načrta je treba v cesti C3 zgraditi
nov javni vodovod dimenzije 150 mm, ki se naveže na obstoječi
javni vodovod dimenzije 150 mm v južnem odseku ceste C3.
Stavbe na območju zazidalnega načrta je treba priključiti na obstoječe in načrtovano javno vodovodno omrežje, ki
poteka po cestah C1, C2 in C3. Ob rušitvi obstoječih objektov
in gradnji načrtovanega objekta v funkcionalni enoti F11 je
treba ukiniti obstoječe javno vodovodno omrežje, ki poteka na
območju funkcionalnih enot F11 in F19, na mestu navezave
ukinjenega omrežja na javni vodovod v cesti C1 pa je treba
izvesti hidrant.
Pri projektiranju vodovoda na obravnavanem območju
je treba upoštevati projektno nalogo Ureditev Vodovoda za
severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo (EUP RD – 488),
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., št. 2834V,
maj 2020.
Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
vodovodov je treba upoštevati vse predpise, ki urejajo oskrbo
s pitno vodo, ter interni dokument Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.: Tehnična navodila za vodovod.
Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje k priključitvi
objekta in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
Kanalizacija za komunalno odpadno vodo
Komunalno odpadno vodo iz območja zazidalnega načrta
je treba preko centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane
odvajati na centralno čistilno napravo v Zalogu.
Stavbe na območju zazidalnega načrta je treba priključiti
na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo, ki poteka po cestah C1, C2 in C3.
Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije je treba upoštevati vse predpise, ki urejajo odvajanje komunalnih odpadnih vod, ter interni dokument Javnega
podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.: Tehnična navodila
za kanalizacijo.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo je treba zaprositi upravljavca javne
kanalizacije za soglasje k priključitvi objekta in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
Kanalizacija za padavinsko odpadno vodo
Padavinsko odpadno vodo iz območja zazidalnega načrta
je treba preko obstoječega kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo, ki poteka po cestah C2 in C3, odvajati
v smeri proti severu v desni pritok Glinščice ali preko internih
priključkov v odvodni jarek na območju funkcionalne enote F19.
Pred odvodom padavinske odpadne vode v kanalizacijsko
omrežje ali odvodni jarek mora biti zagotovljeno zadrževanje
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padavinskih odpadnih vod in čiščenje ter nevtraliziranje onesnaženih požarnih voda ob intervenciji. Odvajanje in čiščenje
padavinske vode z javnih cest, parkirišč in drugih povoznih
utrjenih ali tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s predpisi s področja odvajanja
in čiščenja odpadnih vod.
Na območju funkcionalnih enot F14 in F19 je predvidena izvedba dveh zadrževalnikov, ki se izvedeta kot naravna
biotopa. V zadrževalniku znotraj funkcionalne enote F14 je
predvideno zadrževanje zalednih voda iz območja Brda in padavinskih odpadnih vod iz območij F3, F14 in F18. V zadrževalniku znotraj funkcionalne enote F19 je predvideno zadrževanje
padavinskih odpadnih vod iz območij F9/10, F11, F12 in F19.
Za zadrževanje padavinske odpadne vode iz območja
funkcionalne enote F7/8/16 je treba na območju funkcionalne
enote F7/8/16 zgraditi zadrževalnik s prostornino 51 m3.
Za zadrževanje padavinske odpadne vode iz območja
funkcionalne enote F5 je treba na območju funkcionalne enote
F5 zgraditi zadrževalnik s prostornino 45 m3.
Za zadrževanje padavinske odpadne vode iz območja
funkcionalne enote F9/10 je treba na območju funkcionalne
enote F9/10 zgraditi zadrževalnik s prostornino 138 m3 ali zagotoviti zadrževanje tega volumna vode v sklopu ureditev na
območju funkcionalne enote F19.
Za zadrževanje padavinske odpadne vode iz območja
funkcionalne enote F11 je treba na območju funkcionalne enote F11 zgraditi zadrževalnik s prostornino 29 m3 ali zagotoviti
zadrževanje tega volumna vode v sklopu ureditev na območju
funkcionalne enote F19.
Pri projektiranju objektov za zadrževanje in odvajanje
padavinske odpadne vode iz območja zazidalnega načrta je
treba upoštevati Strokovno podlago za odvajanje padavinske
odpadne vode za območje ZN za severni del območja urejanja
VP 3/2 – Brdo, IZVO – Vodar d.o.o., št. IV-106/20, april 2020, in
strokovno podlago Hidravlična presoja zmogljivosti kanalizacije
za padavinsko vodo, KONO-B d.o.o., št. 1851/20, junij 2020.
Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije morajo biti upoštevani vsi predpisi in pravilniki, ki
urejajo odvajanje odpadnih padavinskih voda, ter interni dokument Javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.:
Tehnična navodila za kanalizacijo.
Pred priključitvijo posameznih stavb na javno kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo je treba zaprositi
upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
Elektrika
Stavbe na območju zazidalnega načrta se za potrebe
oskrbe z električno energijo lahko priključijo na obstoječe in načrtovano distribucijsko omrežje električne energije, ki poteka po
cestah C1, C2 in C3. Za priključitev stavb na javni distribucijski
sistem električne energije je treba na območju zazidalnega načrta zgraditi tri nove transformatorske postaje ter povečati moč
obstoječe transformatorske postaje TP 0936 – Kemofarmacija
Cesta na Brdo 100 iz 630 kVA na 1000 kVA.
Nove transformatorske postaje je treba zgraditi na območju funkcionalnih enot F7/8/16, F5 in F9/10. Nove transformatorske postaje se lahko izvedejo kot samostojni objekti ali
v sklopu načrtovanih objektov na območju funkcionalnih enot
F7/8/16, F5 in F9/10.
V območju funkcionalne enote F12 je dopustna gradnja
nove transformatorske postaje internega značaja za potrebe
vključitve kogeneracijskih in obnovljivih proizvodnih virov v
elektroenergetski sistem. Transformatorska postaja v območju
funkcionalne enote F12 mora biti izvedena v sklopu drugega
obstoječega oziroma načrtovanega objekta ali neposredno ob
njem.
Za vključitev novih transformatorskih postaj v srednjenapetostno omrežje je treba dograditi srednjenapetostno omrežje
v cesti C3 med obstoječo transformatorsko postajo TP1042 –
Tehnološki park Brdo in obstoječim srednjenapetostnim omrežjem v cesti C1. Novo srednjenapetostno omrežje je treba izvesti
v podzemni izvedbi v kabelski kanalizaciji.
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Ob gradnji načrtovanega objekta v funkcionalni enoti
F11 je treba obstoječe nadzemno nizkonapetostno omrežje
na območju funkcionalne enote F11 odstraniti in nadomestiti
z novo nizkonapetostno kabelsko povezavo, ki bo potekala po
obstoječi in novi kabelski kanalizaciji na območju funkcionalne
enote F11 in po cestah C1 in C3. Načrtovani objekt na območju
funkcionalne enote F11 se bo z električno energijo oskrboval
preko nizkonapetostnega omrežja iz nove transformatorske
postaje TP Tehnološki park.
Ob gradnji načrtovanega objekta v funkcionalni enoti F7/8/16 je treba prestaviti in pokabliti del obstoječega
10 kV daljnovoda, ki ga tangira gradnja načrtovanega objekta
v F7/18/16. Obstoječi 10 kV daljnovod je treba prestaviti in
pokabliti med novim drogom z oznako SM 38 in obstoječim
podzemnim srednjenapetostnim omrežjem, ki poteka severno
od območja funkcionalne enote F15.
Pri projektiranju distribucijskega omrežja električne energije na obravnavanem območju je treba upoštevati strokovno
podlago EE napajanje za območje urejanja VP3/2-Brdo, Elektro Ljubljana, Podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
št. 10/20, julij 2020.
Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za
priključitev, v katerem bodo natančno določeni tehnični pogoji
in parametri priklopa.
Plin
Stavbe na območju zazidalnega načrta je treba za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključiti na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina, razen v primeru, če
se za ogrevanje stavb uporabijo drugi energenti za ogrevanje,
ki so skladni s predpisom o prioritetni uporabi energentov za
ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana.
Na območju zazidalnega načrta je treba v cesti C3 zgraditi nov srednjetlačni distribucijski plinovod dimenzije DN100,
ki se naveže na obstoječi srednjetlačni distribucijski plinovod
S1011 DN100 v križišču cest C2 in C3.
Stavbe na območju zazidalnega načrta je treba priključiti
na obstoječe in načrtovano srednjetlačno distribucijsko plinovodno omrežje v cestah C2 in C3 ter nizkotlačno distribucijsko
plinovodno omrežje v cesti C1.
Za priključitev stavb na plinovodno omrežje je treba izvesti priključne plinovode do objektov. Priključni plinovodi se
zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici, nameščeni
v ali na fasadi objekta.
Plinovodno omrežje in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja
Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova
- Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine
Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer (Uradni
list RS, št. 102/20), Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim
tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02
in 17/14 – EZ-1), Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in
priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Javno
podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.) in Odlokom o prioritetni
uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/16).
Elektronske komunikacije
Stavbe na območju zazidalnega načrta se za potrebe
oskrbe z elektronskimi komunikacijami lahko priključijo na obstoječa in načrtovana elektronska komunikacijska omrežja, ki
potekajo po cestah C1, C2 in C3, pod pogoji upravljavcev teh
omrežij.
Na območju zazidalnega načrta je treba v cesti C3 zgraditi
novo kabelsko kanalizacijo, ki se na jugu naveže na obstoječo
kabelsko kanalizacijo upravljavca Telekom Slovenije, d.d., v
jašku z oznako kjC in na severu na kabelsko kanalizacijo
upravljavca Gratel d.o.o. v kabelskem jašku z oznako kjA. V
novo kabelsko kanalizacijo se prestavijo obstoječa elektronska
komunikacijska omrežja, ki potekajo na širšem območju ceste
C3, ter po potrebi uvlečejo tudi nove elektronsko komunikacijske povezave.
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Ob gradnji načrtovanega objekta v funkcionalni enoti F11
se obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje na območju
funkcionalne enote F11 odstrani.
Pri projektiranju elektronskega komunikacijskega omrežja
na obravnavanem območju je treba upoštevati strokovno podlago Načrt telekomunikacij, Novera projekt d.o.o., št. 20-016/TK,
april 2020.
Javna razsvetljava
Na območju zazidalnega načrta je treba dograditi omrežje
javne razsvetljave na območju ceste C3, ki se na severu naveže na obstoječe omrežje javne razsvetljave v cesti C2 in na
jugu na obstoječe omrežje javne razsvetljave v cesti C1.
Za izvedbo javne razsvetljave je treba uporabiti tipske
elemente, uporabljane na območju Mestne občine Ljubljana.
Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi.
Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih in njihovih
funkcionalnih površinah bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.
Pri projektiranju javne razsvetljave na obravnavanem območju je treba upoštevati Idejno rešitev cestne razsvetljave po
cesti C3 (cesta Tehnološki park / Za opekarno), Javna razsvetljava d.d., št. 04-30-2781/2851, april 2020.«.

glasi:

12. člen
V 13. členu se pod podnaslovom »Varstvo voda«:
– za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se

»Območje se nahaja v vplivnem območju zadrževalnika
Brdnikova na območju Glinščice, na katerega vpliva odtok
padavinskih voda iz območja, ki se v vodotok odvajajo preko
lokalnih zadrževalnikov in padavinske kanalizacije.«,
– dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do
šesti odstavek,
– črta dosedanji šesti odstavek.
Pod podnaslovom »Odstranjevanje odpadkov« se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Zbirna in prevzemna mesta za zabojnike za komunalne
odpadke morajo biti na funkcionalnem zemljišču povzročitelja,
locirana v objektu ali na tlakovani površini, zaščitena z nadstrešnico ter opremljena z vodo za občasno čiščenje in z odtokom
z lovilcem olj in maščob. Prevzemno mesto zabojnikov za
komunalne odpadke mora biti prometno dostopno, pot med
prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojnikov za komunalne odpadke mora biti brez ovir.«,
– v drugem odstavku črta drugi stavek,
– šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri načrtovanju prostorskih in gradbenih ureditev je potrebno v zvezi z ravnanjem z odpadki, urejenostjo zbirnih in
prevzemnih mest ter dostopnostjo prevzemnih mest upoštevati
vsakokratne določbe veljavnega odloka s področja zbiranja
odpadkov in veljavnega zakona o varstvu okolja.«.
13. člen
V 14. členu se pod podnaslovom »Splošne določbe« drugi
in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Za območje funkcionalnih enot F5, F7/8/16, F9/10 in F12
je treba pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati Smernice požarne varnosti, ki jih je izdelalo podjetje FOJKARFIRE
d.o.o., Golnik 6a, 4204 Golnik, št. 35/2020, februar 2020.
Za zagotovitev požarne varnosti je v skladu z določili
tega člena z elaboratom požarne varnosti intervencijske poti
dopustno urediti tudi drugače kot je prikazano v načrtu 10/5
»Načrt urgence/5«.«.
14. člen
V 15. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V soglasju s pristojno službo je dopustno izvesti javne
prometne površine in priključke na javno prometno površino
tudi drugače kot je določeno na načrtih 7/5 »Zazidalna situacija
z načrtom zelenih površin/5« in 14/5 »Prometno-tehnična situacija /5«, če je drugačna rešitev primernejša in racionalnejša.«.
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15. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pred pričetkom oziroma sočasno z gradnjo objektov
visoke gradnje v funkcionalnih enotah F5, F7/8/16, F9/10 in
F11 je treba realizirati komunalno in prometno infrastrukturo v
funkcionalni enoti C3, vodnogospodarske ureditve ter pričeti z
rekonstrukcijo ceste v funkcionalni enoti C1.
V tretjem odstavku se v prvem stavku črta besedilo
»(2. faza prometne ureditve)«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V funkcionalnih enotah F5 in F9/10 predstavlja skupno
fazo stavb izgradnja podzemnega objekta ter ureditev komunalne in prometne infrastrukture v posamezni funkcionalni enoti.
Stavbe nad koto terena se lahko izvajajo časovno neodvisno.
Zunanje ureditve se dokončno uredijo, ko so končane vse stavbe v funkcionalni enoti. V primeru večjega časovnega zamika
gradnje stavb se ploščad nad kletnimi etažami lahko uporabi
tudi za parkirno površino.«.
16. člen
V 17. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru interesa investitorjev je za potrebe gradnje
objektov in ureditve zunanjih površin tehnološkega parka potrebno rušiti objekte na parcelah 1710/2, 1804/78, 1810/9,
1810/10, 1810/12 v katastrski občini 2682 Brdo in 1226/3,
1226/4, 1224, 1220, 1227, 1228/7, 1228/8, v katastrski občini
1723 Vič. Vsi posegi v zemeljske plasti morajo potekati pod
arheološkim nadzorom.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se
glasi:
»Investitor je dolžan poravnati sorazmerni delež stroška
urejanja grajene javne infrastrukture, ki neposredno vpliva na
njegovo zemljišče. K stroškom sodi tudi 41 % delež stroška
izvedbe zadrževalnika visokih voda na Brdnikovi in rekonstrukcija odseka Ceste na Brdo od Poti Rdečega križa do
Poklukarjeve ulice.«.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2019-181
Ljubljana, dne 16. maja 2022
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

1727.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Ljubljana za volilno leto 2022

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11,
28/11 – odl. US in 98/13) in 27. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji dne
16. maja 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana
za volilno leto 2022
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni
občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) za volilno leto
2022.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet in volilne
kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih
določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje za člane mestnega sveta,
ki so jim pripadli mandati za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov
za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas. Če
pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v
tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu
svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v mestni svet ali
za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz proračuna MOL 30. dan po predložitvi poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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nikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, vključno s stanovanjskimi stavbami za posebne namene, katerih najemniki
so nevladne in v posameznih primerih vladne organizacije, ker
njihovi člani – uporabniki zaradi posebnih potreb niso sposobni samostojnega bivanja, pod pogojem, da ti uporabniki niso
vključeni:
– v organizirane oblike bivanja, subvencionirane s strani
države in MOL preko drugih programov ali
– v programe, ki imajo pridobljene koncesije s strani države, in ne bivajo v javnih zavodih.
II.
Izredno pomoč se odobri po predhodni pridobitvi mnenja
oddelka Mestne uprave MOL, pristojnega za socialno varstvo.
Uporabnik mora izpolnjevati pogoje za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem.
III.
Izredna pomoč se odobri največ do višine kot znaša subvencija neprofitne najemnine.
IV.
Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep
o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja (Uradni list
RS, št. 106/11).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2022-2
Ljubljana, dne 16. maja 2022

Št. 041-7/2022-2
Ljubljana, dne 16. maja 2022

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

METLIKA
1728.

Sklep o izredni pomoči uporabnikom
neprofitnih najemnih stanovanjskih enot,
ki niso sposobni samostojnega bivanja

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena in prvega odstavka 121. člena Stanovanjskega zakona (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), tretjega odstavka 28. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 –
ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na
32. seji dne 16. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih
najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni
samostojnega bivanja
I.
Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL)
zagotavlja izredno pomoč po Stanovanjskem zakonu uporab-

1729.

Odlok o občinskih cestah v Občini Metlika

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15,
10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na
23. redni seji dne 12. 5. 2022 sprejel

ODLOK
o občinskih cestah v Občini Metlika
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste in nekategorizirane ceste na območju
Občine Metlika in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in
sankcioniranje kršitev določb tega odloka.
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2. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
2. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je javna cesta, namenjena povezovanju
naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah,
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
3. člen
(nekategorizirane ceste)
(1) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni
cestni promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji,
kot jih določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh
prometnih površin.
(2) Na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni
cestni promet, mora biti promet urejen in označen v skladu s
predpisi o javnih cestah.
(3) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni
promet, mora biti vzdrževana tako, da jo lahko, ob upoštevanju
prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa,
varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki jim je namenjena.
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se
ne uporabljata za gozdno cesto in nekategorizirano cesto, ki
jo lastnik uporablja izključno za lastne potrebe. Dovoz na tako
cesto mora biti ostalim udeležencem v prometu prepovedan
s predpisano prometno signalizacijo, lahko pa je preprečen z
zapornico ali drugo fizično oviro.
(5) Gradnjo, vzdrževanje, označitev in uporabo gozdnih
cest urejajo predpisi o gozdovih.
(6) Pri križanju in priključevanju nekategorizirane ceste
na javno cesto velja nekategorizirana cesta za neprednostno.
Priključek nekategorizirane ceste na javno cesto mora biti
označen s predpisano prometno signalizacijo, razen ceste iz
četrtega odstavka tega člena, dovozne poti do objekta ali zemljišča in kolovozne poti brez zgrajenega vozišča.
(7) Upravljanje in vzdrževanje nekategoriziranih cest je
lahko predmet pisnega dogovora med lastniki, Občino Metlika
in krajevno pristojno krajevno skupnostjo. Za promet na nekategoriziranih cestah, za katere dogovora o upravljanju ni, Občina
Metlika ne prevzema nobene odgovornosti.
4. člen
(kategorizacija občinskih cest)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in
javne poti.
(2) Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom
se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v dve
podkategoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste in
mestne ceste ali krajevne ceste.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
Občine Metlika na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
infrastrukturo po postopku, določenim v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest se določijo
po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Pobude za spremembo kategorizacije občinskih cest
lahko podajo posamezne pravne osebe, fizične osebe ali občinska uprava. Postopek spremembe kategorizacije občinske
ceste se začne na predlog župana. Predlogi sprememb morajo
biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
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(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste po predhodnem soglasju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo odloči Občinski svet Občine Metlika na
predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, pridobi
kategorijo, določeno s tem odlokom po potrditvi na občinskem
svetu.
7. člen
(gradnja občinskih cest)
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi
in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi,
ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in
prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in
ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter
predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo
rednega vzdrževanja javnih cest.
8. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziroma
njena uporaba ni več v javnem interesu.
(2) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra, ter
o njenem prenosu med nekategorizirane ceste ali o odsvojitvi
odloči Občinski svet Občine Metlika na predlog župana.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga upravljavcu občinske ceste njen prenos med
občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če obstaja javni interes in je geodetsko odmerjena.
(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet Občine Metlika na predlog župana, njena
kategorizacija pa se opravi po postopku iz 6. člena tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih, turno kolesarske poti in druge poti, ki niso zgrajene v
skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu
do planinskih koč in vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti
po tem odloku.
(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti,
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec
vzpostaviti in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za
uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega odloka se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti lahko
pa tudi drugih virov.
(4) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom in omogočanju
racionalnega prevoza gozdnih lesnih sortimentov ter je vodena
v evidenci gozdnih cest.
3. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljavec občinskih cest)
Upravljavec občinskih cest v Občini Metlika je Občinska
uprava Občine Metlika.
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12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim
se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja,
sprejme Občinski svet Občine Metlika na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka
v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema
po postopku, določenem za občinski proračun in je njegov
sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih
poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir
na občinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odredil pristojni inšpektor, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja
in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja upravljavec občinske ceste. Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na
občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah, urejanja podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine
in vodenja združene evidence o javnih cestah;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi Občino
Metlika;
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje
in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z
izbiro najugodnejšega ponudnika;
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.
(2) Za vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen
za upravne naloge (izdaja projektnih pogojev, mnenj, dovoljenj
in soglasij), lahko župan občine pooblasti drugo osebo javnega
ali zasebnega prava, ki naloge opravlja v imenu in za račun
občine.
(3) Občinska uprava lahko zahteva pridobitev mnenja
rednega vzdrževalca v postopku izdaje soglasja ali dovoljenja.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v občinskem proračunu oziroma z drugimi sredstvi
ob predhodno sklenjeni pogodbi o opremljanju ali javno-zasebnem partnerstvu.
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4. GRADNJA OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenovno ugodnejša na sosednjem zemljišču ali objektu, kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med lastnikom sosednjega zemljišča in investitorjem občinske
ceste ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti
njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor
cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom, na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe
med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena ne uporabijo za namene razlastitve, lahko
razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na občinskih cestah morajo
biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v
primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno
postajališče vzpostavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču
mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije.
(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnik upravljavca ceste, policije in inšpekcije za ceste. Komisijo
imenuje župan.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
(1) Križanja cest in železniških prog morajo biti omejena
na najnujnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje ali več cest
usmeri na skupno križanje z železniško progo.
(2) Način križanja cest in železniških prog ter razmejitev
stroškov njihove gradnje, rekonstrukcije ali vzdrževanja, ki bremenijo cesto ali železniško progo, se uredijo skladno s predpisi
o varnosti v železniškem prometu.
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21. člen

(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest
in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav
za ohranjanje vodnega režima vodotoka, ki so potrebni zaradi
prečkanja občinske ceste z vodotokom ali poteka ob njem, krije
investitor ceste.
(2) Vzdrževanje zavarovanja podporne konstrukcije premostitvenega objekta je sestavni del vzdrževanja občinske
ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni
del vzdrževanja vodotoka.
(4) Če vodotok poteka v območju ceste, se stroški vzdrževanja ceste razdelijo sorazmerno med upravljavca ceste in
upravljavca vodotoka.
22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
gradnje drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljen del
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske
ceste krije investitor objekta ali naprave, vključno z izdelavo
projektne dokumentacije, pridobivanjem projektnih pogojev,
soglasij in dovoljenj ter gradbenim nadzorom.
(2) Investitor iz prejšnjega odstavka ni zavezanec za
tisti del stroškov, nastalih zaradi pogojenih boljših elementov
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih
po prejšnjem odstavku.
23. člen
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upravlja, se v tej pogodbi, poleg pravic in obveznosti v zvezi
z upravljanjem, uredijo tudi pravice in obveznosti v zvezi z
vzdrževanjem te ceste.
5. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov,
ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31. člena
tega odloka, je odgovoren izvajalec javne službe.
27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja v
skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini
Metlika po Javnem podjetju Komunala Metlika na celotnem
območju Občine Metlika.
(3) Sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih
javnih cest v potrebni višini se zagotavljajo v proračunu Občine
Metlika.

(obveznost usklajenega projektiranja)

28. člen

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo državne ceste
v cestnem svetu predvideva tudi gradnja druge gospodarske
javne infrastrukture, ki ne služi cesti ali njeni uporabi, mora
projektna dokumentacija vsebovati tudi rešitve gospodarske
javne infrastrukture.
(2) Za usklajenost projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka je pristojen upravljavec občinske ceste.
(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov posamezne gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka tega člena, krije investitor oziroma upravljavec objektov
posamezne gospodarske javne infrastrukture.

(vzdrževanje križišč in križanj)

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Upravljavec občinske ceste mora v fazi načrtovanja
gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce
druge gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob
njem najmanj 60 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela
uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste mora dati upravljavcu
druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka
na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob
njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte
in naprave v občinski cesti.
25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)
(1) Za gradnjo občinske ceste se lahko pravni ali fizični
osebi podeli koncesija.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli v skladu z
zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
(3) Če je s koncesijsko pogodbo za gradnjo občinske ceste določeno, da jo koncesionar določen čas po njeni izgradnji

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste je pristojen vzdrževalec občinskih cest.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah
nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet nad občinskimi
cestami, je pristojen vzdrževalec občinskih cest.
30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Upravljavec občinske ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali
nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora upravljavec občinskih cest predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za infrastrukturo.
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
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6. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet
posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti, ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na
zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, zemeljskega plazu,
močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na
cesti in podobno), upravljavec občinske ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh
ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša
dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil,
dokler so razlogi za takšen ukrep. Začasno prometno signalizacijo določi upravljavec občinske ceste.
(2) Upravljavec občinske ceste mora o ukrepih, ki jih
utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, občinskega inšpektorja in prometno-
informacijski center najmanj sedem dni pred izvedbo ukrepa
na občinski cesti.
(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob prometnih in drugih
nesrečah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti upravljavca občinske ceste, policijo, pristojno
občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in prometno-informacijski center, ki o ukrepih takoj obvesti javnost.
(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta, se določi v skladu z določbo 47. člena tega odloka.
32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov
v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in prometa na
njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu
občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste.
(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej,
njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja
njenega videza.
(4) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem pasu
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi,
ki urejajo varstvo okolja.
(5) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega
roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih
robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri lokalnih cestah 10 metrov,
– pri javnih poteh 5 metrov,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra,
– pri nekategoriziranih cestah 5 metrov.
33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi
ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Metlika,
se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske
ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način,
določenimi s soglasjem upravljavca občinske ceste.
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(2) Upravljavec občinske ceste lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste
ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov
upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za
njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Upravljavec občinske ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali
njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo
te ceste.
34. člen
(dela na občinski cesti)
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le s soglasjem upravljavca občinske
ceste.
(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če je s poškodbami objektov in naprav vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje
in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja obvestiti izvajalca
rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav
mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti upravljavca občinske
ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste.
(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolnoma zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno
soglasje upravljavca občinske ceste. V soglasju se določijo
pogoji za opravljanje teh del.
36. člen
(izredni prevoz)
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali
skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih
mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti ali
njenem delu s prometnimi znaki.
(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni
prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda upravljavec občinske ceste v 3 dneh po
vložitvi popolne zahteve in ga posreduje direkciji. O izdanih
dovoljenjih mora obvesti policijo, občinsko redarstvo, izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest in prometno-informacijski
center.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izredni
prevoz po javni cesti dovoljen brez dovoljenja za izredni prevoz,
ki se mora opraviti zaradi intervencije ob prometnih in drugih
nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri
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vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega
vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja,
kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest.
37. člen
(nadzor izrednih prevozov)
(1) Nadzor nad z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljenimi osnimi obremenitvami, skupnimi masami in merami vozil ter
ustreznostjo vozil, spremstva in opreme za izvedbo izrednega
prevoza ter označitvijo izrednega prevoza na javnih cestah,
je sestavni del rednega vzdrževanja javnih cest. Skladnost
izrednega prevoza s pogoji iz dovoljenja za izredni prevoz
izvaja izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz pred začetkom
izrednega prevoza.
(2) Če pri pregledu izrednega prevoza pred začetkom
izvajanja izredni prevoz ne izpolnjuje zahtev iz izdanega dovoljenja za izredni prevoz, se izvedba izrednega prevoza prepove
do uskladitve z dovoljenjem.
(3) Izvajalec izrednega prevoza mora v primeru neizpolnjevanja zahtev iz izdanega dovoljenja za izredni prevoz plačati
stroške pregleda izrednega prevoza izdajatelju dovoljenja za
izredni prevoz.
38. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s
soglasjem upravljavca občinske ceste. S soglasjem na podlagi
predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo
tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja
priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega
odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za
zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev priključka na stroške koristnika priključka, če
priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali
uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji
soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.
(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na
občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko
cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti
ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na
njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.
39. člen
(ukinitev priključka)
(1) Pristojni inšpektor za ceste lahko odredi prepoved
uporabe priključka, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji iz
soglasja iz 38. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni
preurejen v skladu z določbo iz 38. člena tega odloka.
(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
40. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Upravljavec občinske ceste lahko ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, poda predlog, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi
in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi
o gozdovih.
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(2) Pravne ali fizične osebe, ki v območju ceste pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo pred začetkom del obvestiti o vrsti in obsegu del upravljavca občinske
ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Upravljavec občinske ceste krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede
na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
41. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
(1) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve
in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.
(2) Za gradnjo žičniških naprav nad občinskimi cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje upravljavca občinske
ceste.
42. člen
(izkoriščanje mineralnih surovin ob občinski cesti)
(1) Pridobivalni prostori mineralnih surovin so lahko le v
takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje ceste
in na varnost prometa.
(2) Če območje pridobivalnega prostora sega v varovalni pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga
za pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalnega
prostora mineralnih surovin na občinsko cesto, mora investitor
oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti soglasje
upravljavca občinske ceste.
43. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu
občinske ceste)
Za izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste,
ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste. Taka dela
se lahko opravijo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
44. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na
občinski cesti, na zemljiščih ali objektih ob občinski cesti, ki bi
lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost
prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno
vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih
jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje,
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete,
ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje
cestnega prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega
sveta;

Uradni list Republike Slovenije
5. na cestišču javne ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v
času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja
zimske službe;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi
pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka,
območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo
vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno
opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na občinskih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj,
ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale
varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s
predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni
inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj
ovire ali nevarnega mesta na cesti mora upoštevati navodila
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve
ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja
ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali
nevarnega mesta na cesti, upravljavec občinske ceste pa ima
zaradi izvajanja te določbe pravico do brezplačnega pridobivanja podatkov, ki omogočajo identifikacijo lastnika oziroma uporabnika motornega vozila (osebno ime oziroma firma, naslov
stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO),
iz evidence registriranih vozil, ki se vodi v skladu z zakonom, ki
ureja motorna vozila. Če povzročitelj ni znan ali ga ni mogoče
identificirati, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.
45. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
46. člen
(obveznosti lastnikov zemljišč ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse
posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske
ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča
in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev
objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko
lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni
s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.

Št.

74 / 27. 5. 2022 /

Stran

5507

7. UKREPI ZA VARSTVO PROMETA
47. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca
občinskih cest.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek dovoljenje za delno ali
popolno zaporo občinske ceste ni potrebno za redno vzdrževanje občinske ceste.
(3) Dovoljenje upravljavca občinskih cest za zaporo občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve
na njej.
(4) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi
zapore ceste in čas njenega trajanja.
(5) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko
redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni
pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
48. člen
(prometna ureditev na posameznih območjih)
(1) Prometno ureditev na občinskih cestah sprejema občinski svet na predlog župana.
(2) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste
vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in
kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja
prometa;
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede
na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih
kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost
otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih,
izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih
naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa.
(3) Prometna ureditev iz drugega odstavka tega člena
mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in
prometno opremo.
49. člen
(opredelitev javnih parkirnih prostorov)
(1) Javni parkirni prostori na območju Občine Metlika so
vsi parkirni prostori na javnih površinah in površinah katerih
upravljavec je Občina Metlika.
(2) Upravljavec javnega parkirnega prostora skrbi za
vzdrževanje prometne signalizacije, skrbi za red in čistočo in
ne odgovarja za škodo, ki nastane na vozilu, ki se nahaja na
javnem parkirnem prostoru.
50. člen
(parkiranje)
(1) Voznik na javnih parkirnih prostorih lahko parkira samo
tisto vrsto vozila, za katero je javni parkirni prostor določen.
(2) Za parkiranje vozil na javnih parkirnih prostorih mora
voznik plačati parkirnino, če je tako določeno. Če je parkiranje
na javnih parkirnih prostorih s prometno signalizacijo omejeno
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na določen čas, mora voznik na vidnem mestu v vozilu označiti
čas prihoda skladno z določili prometne signalizacije ter vozilo
odstraniti iz parkirišča pred iztekom dovoljenega časa.
51. člen
(preglednost ob občinski cesti)
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) in na
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno
vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo
preglednost cest, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka,
razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica
začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku
služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka
omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju
upravljavca občinske ceste.
52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa
upravljavec občinske ceste, razen v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o
prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi,
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge
obvestilne signalizacije, odloči upravljavec občinske ceste s soglasjem. Upravljavec občinske ceste oziroma izvajalec rednega
letnega vzdrževanja cest ima pravico do povrnitve stroškov za
postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in
oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano
v varovalnem pasu ceste. Upravljavec občinske ceste lahko
izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo,
če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje
ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo
pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka, se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev
prometne signalizacije v predpisih, ki urejajo javne ceste. Soglasje za njihovo postavitev izda občinska uprava. V soglasju
določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o
varstvu cest in varnosti prometa na njih ter pogoje vzdrževanja
in odstranitve teh objektov in naprav.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda
na za to predvideni lokaciji in le za določen čas (za čas trajanja
prireditve, razstave, sejma ipd.).Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.
54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkira-
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nje in vključevanje vozil v promet), mora zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest
za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim
parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka, je treba pridobiti soglasje
upravljavca občinske ceste v kolikor se poseg izvaja na nepremičnini v lasti občine je potrebno predhodno skleniti tudi
ustrezno pogodbo.
55. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah
tega odloka izdaja upravljavec občinskih cest, je dovoljena
pritožba na župana Občine Metlika.
8. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o
javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste,
izvaja medobčinski inšpektorat in redarstvo.
57. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)
(1) Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod
pogoji, kot jih določajo ta odlok, zakon in predpisi, izdani na
njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: zakon in predpisi, ki
urejajo javne ceste);
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter omogočajo
varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega odloka, zakona in
predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti
postavljene in vzdrževane skladno s tem odlokom, zakonom in
predpisi, ki urejajo javne ceste, in izdanim dovoljenjem;
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo
stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in
naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje,
gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege
v območju javne ceste po tem odloku, zakonu in predpisi, ki
urejajo javne ceste;
– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter
ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v temu
odloku, zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela
v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega odloka, zakona in
predpisi, ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za
izročitev ceste v uporabo po tem zakonu;
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s
predpisi, ki urejajo javne ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski
inšpekcijski organ pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet,
nadzira zlasti:
– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s
pogoji tega odloka, zakona in predpisi, ki urejajo ceste, in
omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategoriziranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega
odloka, zakona in predpisi, ki urejajo ceste.
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9. KAZENSKE DOLOČBE
58. člen
(smiselna uporaba)
Za določitev kazni se smiselno uporabijo določbe zakona,
ki ureja ceste.
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-1/2022
Metlika, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99, z dne 12. 8. 1999).
60. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2022
Metlika, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

1730.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Metlika

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 79/16) in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,
68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinski svet Občine Metlika na
23. redni seji dne 12. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Metlika

dac;

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Metlika se imenujejo:
za predsednico: Tatjana Plut, Podzemelj 25A, 8332 Gra-

za namestnico predsednice: Andreja Muc, Gornja Lokvica 5b, 8330 Metlika;
za člana: Mladen Vergot, Gornji Suhor 36, 8331 Suhor
pri Metliki;
za namestnico člana: Gordana Tasić, Boginja vas 43,
8332 Gradac;
za člana: Boris Auguštin, Cankarjeva cesta 11, 8330 Metlika;
za namestnico člana: Nives Bradica, Boldraž 5a, 8330
Metlika;
za člana: Stanislav Muhič, Krasinec 25, 8332 Gradac;
za namestnico člana: Uršula Barbič Videtič, Jerebova
ulica 6, 8330 Metlika;
za mandatno dobo štirih let, šteto od 30. maja 2022, ko poteče
mandat Občinski volilni komisiji Občine Metlika imenovani s
Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika številka 040-1/2018 z dne 29. 3. 2018.
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II.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Metlika je v Metliki, Mestni trg 24.

59. člen

(začetek veljavnosti odloka)
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Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije Občine Metlika

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 79/16) in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,
68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinski svet Občine Metlika na
23. redni seji dne 12. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
Občine Metlika
I.
V Posebno občinsko volilno komisijo Občine Metlika za
izvolitev člana občinskega sveta Občine Metlika – predstavnika
romske skupnosti se imenujejo:
za predsednika: Branko Matkovič, Radoviči 4, 8330 Metlika;
za namestnico predsednika: Eva Kremesec, Stara cesta 9, 8330 Metlika;
za člana: Jože Tudija, Križevska vas 68, 8330 Metlika;
za namestnico člana: Andreja Hudorovac, Rosalnice 84,
8330 Metlika;
za članico: Mojca Stariha, Dragomlja vas 8, 8331 Suhor;
za namestnika članice: Tomislav Bojić, Ulica pod kostanji 19, 8330 Metlika;
za članico: Zdenka Starašinič, Zemelj 15, 8332 Gradac;
za namestnika članice: Gregor Jevšček, Radoviči 14,
8330 Metlika;
za mandatno dobo štirih let, šteto od 30. maja 2022, ko poteče mandat Posebni občinski volilni komisiji Občine Metlika
imenovani s Sklepom o imenovanju Posebne občinske volilne
komisije Občine Metlika – za predstavnika romske skupnosti
številka 040-1/2018 z dne 29. 3. 2018.
II.
Sedež Posebne občinske volilne komisije Občine Metlika
je v Metliki, Mestni trg 24.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 040-1/2022
Metlika, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik
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Sklep o imenovanju komisije za sestavo
volilnega imenika državljanov RS –
pripadnikov romske skupnosti v Občini
Metlika

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 79/16) in 11. člena Zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 98/13) je Občinski svet Občine Metlika na
23. redni seji dne 12. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju komisije za sestavo volilnega
imenika državljanov RS – pripadnikov romske
skupnosti v Občini Metlika
I.
V komisijo za sestavo volilnega imenika državljanov RS
– pripadnikov romske skupnosti v Občini Metlika se za dobo
štirih let imenujejo:
za predsednico: Minka Pezdirc, Vavpča vas 61, 8333
Semič,
za članico: Antonija Žugelj, Ulica Belokranjskega odreda 12, 8330 Metlika,
za člana: Željko Hudorovac, Rosalnice 84, 8330 Metlika.
II.
Sedež komisije je v Metliki, Mestni trg 24.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2022
Metlika, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

PIVKA
1733.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih
sredstev za namen nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Pivka

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
na območju Občine Pivka (Uradni list RS, št. 62/13 in 21/15) in
17. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00,
24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine
Pivka na 22. redni seji dne 12. 5. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev
za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Pivka
1. člen
Besedilo 4. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki
se glasi:
»Do nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku
so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali
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večstanovanjske stavbe. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju Občine Pivka in
v območjih poselitve, znotraj katerih ni zgrajenega javnega
kanalizacijskega omrežja.
Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih finančnih sredstev upravičen le enkrat za isti namen.
Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice
stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območjih poselitve,
znotraj katerih je že urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo,
razen v izjemnem primeru, ko je iz obvestila javnega podjetja
KOVOD POSTOJNA, d.o.o. uporabniku razvidno, da priključitev na javno kanalizacijo v tehničnem smislu ni možna.
Sofinanciranje po tem pravilniku ni možno uveljaviti za primere, kjer postavitev male komunalne čistilne naprave zaradi
omejitev v prostorskih aktih ali aktih o zavarovanju ni dovoljena,
kot npr. na vodovarstvenem območju, na območju kmetijskih in
gozdnih površin ipd.
Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.«
2. člen
Prva alineja 5. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»– mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in
v funkciji obratovanja;«
3. člen
Četrta alineja 5. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»– objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe
se mora nahajati v območjih poselitve, znotraj katerih ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja in se ne predvideva
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo;«
4. člen
Peta alineja 5. člena se črta in nadomesti z besedilom:
»– v izjemnem primeru je objekt in mala komunalna čistilna naprava lahko v območju že opremljenim z javnim kanalizacijskim omrežjem priključenim na obstoječo čistilno napravo,
vlagatelj pa mora v tem primeru priložiti obvestilo upravljavca
KOVOD POSTOJNA, d.o.o. iz katerega je razvidno, da priključitev v tehničnem smislu ni možna;«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2022
Pivka, dne 12. maja 2022

1734.

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini
Pivka

Na podlagi 19., 24., 26. in 28. člena Zakona o volilni in
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 –
ZPolS-D in 98/13) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 22. redni seji dne
12. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Pivka
1.
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini
Pivka.

Uradni list Republike Slovenije
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za
kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še
za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
na vnovičnem glasovanju.
5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Pivka v
roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
Pred izplačilom stroškov organizatorjem volilne kampanje
se z vsemi oddanimi poročili seznani občinski svet.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za
leto 2021 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rečica
ob Savinji za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob
Savinji za leto 2021 z naslednjo vsebino:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

70

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

2.508.454,99

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.947.257,45

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

1.728.661,13

700 Davki na dohodek in dobiček

71

65.905,74

704 Domači davki na blago in storitve

82.518,10

706 Drugi davki

–1.956,71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

73

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in
15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS,
št. 36/16) je občinski svet na 21. redni seji dne 19. 5. 2022
sprejel

152.436,73
4.855,40

712 Globe in druge denarne kazni

4.501,09

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

2.619,30

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

54.183,80
18.413,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0
18.413,00

PREJETE DONACIJE (730+731)

6.500,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

6.500,00

731 Prejete donacije iz tujine
74

218.596,32

711 Takse in pristojbine

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

Zaključni račun proračuna Občine Rečica
ob Savinji za leto 2021

1.582.194,00

703 Davki na premoženje

714 Drugi nedavčni prihodki

REČICA OB SAVINJI
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1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rečica ob
Savinji za leto 2021.

Št. 9000-22/2022
Pivka, dne 12. maja 2022
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

Stran

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021

7.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
2018 v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 48/18).

1735.
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TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna in iz sredstev EU

0
536.284,54
491.062,75
45.221,79

Stran

II.
40
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SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

Uradni list Republike Slovenije
2.503.342,97

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

674.863,91

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

179.377,93

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

439.751,18

403 Plačila domačih obresti

2.606,59

409 Rezerve

23.932,80

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

659.385,42

410 Subvencije

9.332,41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

385.531,91

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

66.895,84

413 Drugi tekoči domači transferi

197.625,26

414 Tekoči transferi v tujino
42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

43

III.

0
1.136.549,14

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
430 Investicijski transferi

0
12.320,50

432 Investicijski transferi

20.224,00

75

V.

44

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

5.112,02

0

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

PREJETA – DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

50

ODPLAČILA DOLGA

131.275,26

550 Odplačila domačega dolga

131.275,26

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –131.275,26

XI.

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

–126.163,24

–5.112,02

9009 STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31. 12.
PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo

193.704,72

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji
za leto 2021 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2022-1
Rečica ob Savinji, dne 19. maja 2022
Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik

1736.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 –
ZNOrg) in 17. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni
list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na
21. seji dne 19. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
I
S tem sklepom se za javno kulturno infrastrukturo določi
Tavčarjev dvor, ki je v lasti Občine Rečica ob Savinji, in je namenjena kulturi, in sicer parc. št. 737/9 v k. o. Rečica ob Savinji,
na kateri se nahajata stavba št. 391 in dvorišče.
II
Za javno kulturno infrastrukturo se določa tudi oprema v
nepremičnini iz prejšnje točke, ki je v lasti Občine Rečica ob
Savinji in se uporablja za opravljanje kulturne dejavnosti.
III
Nepremičnina iz točke I tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

131.275,26

32.544,50

431 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

0

ODPLAČILA DOLGA (550)

1.136.549,14

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

55

29.195,41

402 Izdatki za blago in storitve

41

500 Domače zadolževanje
VIII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

ZADOLŽEVANJE

0

Št. 032-0004/2018-110
Rečica ob Savinji, dne 20. maja 2022
Županja
Občine Rečica ob Savinji
Ana Rebernik

Uradni list Republike Slovenije
ROGAŠKA SLATINA
1737.

Sklep o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Zazidalnega načrta za del
območja S2 – Ratanska vas

Na podlagi 110., 118., 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in
20/22 – odl. US) ter 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 67/17) je župan Občine Rogaška Slatina
dne 16. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja
S2 – Ratanska vas
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas (v
nadaljevanju SD ZN S2).
2. člen
(potrditev izhodišč za SD ZN S2)
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo
SD ZN S2, ki jih je izdelalo podjetje Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. iz Celja pod številko 8/22, april 2022.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja SD ZN S2)
(1) Območje obravnave se nahaja v zahodnem delu naselju Rogaška Slatina v Ratanski vasi.
(2) Območje obsega celotno območje veljavnega ZN, pri
čemer se spremeni meja v jugovzhodnem vogalu območja tako,
da se prilagodi robu načrtovane rekonstruirane ceste Na trati II.
(3) Na območju ZN je načrtovana gradnja stanovanjskih
stavb in pripadajoče komunalne infrastrukture. Del območja je
že realiziran.
(4) Veljavni ZN ima opredeljene natančne prostorske izvedbene pogoje za načrtovanje in umestitev stanovanjskih
objektov, od katerih ne dopušča bistvenih odstopanj.
(5) Cilj priprave SD ZN S2 je racionalnejša izraba stavbnih
zemljišč, ki so opredeljena v ZN s posodobitvijo prostorskih
izvedbenih pogojev (v nadaljevanju PIP), ki bi omogočali sodobnejšo obliko gradnje in uskladitev posameznih določil ZN
s PIP iz Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 50/19, 115/21).
(6) Pobudnik priprave SD ZN S2 je Občina Rogaška
Slatina.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Rogaška Slatina, analize
prostora, razvojnih pobud in smernic nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(vrsta postopka)
Postopek priprave SD ZN S2 se izvaja skladno s 119.,
123. in 268. členom Zakona o urejanju prostora.
6. člen
(roki za pripravo SD ZN S2)
(1) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejema SD ZN S2:
– priprava gradiva za pridobivanje mnenj in smernic /
10 dni,
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– pridobitev smernic in odločbe o potrebnosti izdelave
celovite presoje vplivov SD ZN S2 na okolje (v nadaljevanju
CPVO) / 30 + 21 dni,
– priprava osnutka SD ZN S2 / 15 dni,
– pridobitev prvih mnenj / 30 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka SD ZN S2 / 10 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni,
– priprava predloga SD ZN S2 / 5 dni po potrditvi stališč
do pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj / 30 dni,
– izdelava usklajenega predloga SD ZN S2 / 5 dni,
– sprejem odloka SD ZN S2 na občinskem svetu / 30 dni.
(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od
faze dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Državni nosilci urejanja prostora, ki podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje v postopku
priprave SD ZN S2:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova
ulica 3, 3000 Celje in
– Zavod za gozdove RS, OE Celje, Ljubljanska cesta 13,
3000 Celje.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave SD ZN S2 izkaže, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot
organ, ki skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj
odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo
vplivov plana na okolje.
8. člen
(vključevanje javnosti)
(1) Občina Rogaška Slatina seznani javnost s pričetkom
postopka priprave SD ZN S2 z objavo tega sklepa in Izhodišč
iz 2. točke tega sklepa na spletni strani občine.
(2) Občina Rogaška Slatina pripravi javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD ZN S2, ki traja najmanj 30 dni, v tem
času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s
krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, s spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek SD ZN S2 objavljen,
z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
(3) Občina Rogaška Slatina prouči pripombe in predloge
javnosti ter do njih zavzame stališča, ki jih skupaj s predlogom
SD ZN S2 objavi na svoji spletni strani.
(4) Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejme
SD ZN S2 z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag
ter obveznosti udeležencev glede njihovega zagotavljanja)
(1) Za pripravo SD ZN S2 se uporabijo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo, pobudnik oziroma
investitor pa mora zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in
strokovnih podlag:
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi
smernicami nosilcev urejanja prostora,

Stran
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– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim
prostorskim načrtom,
– elaborat ekonomike,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku
SD ZN S2 potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na
okolje,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku
priprave SD ZN S2 ugotovljeno, da jih je potrebno pripraviti.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka SD ZN S2,
pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO in pripravo
okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi pobudnik.
11. člen

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(območje obravnave)
(1) Vse ureditve so načrtovane skladne z določili Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19,
20/22 in 23/22 – popr., v nadaljevanju OPN), v katerem je
ta lokacija opredeljena kot enota urejanja prostora (EUP) z
oznako KGV94 z namensko rabo LN – Površine nadzemnega
pridobivalnega prostora.
(2) Območje urejanja danes v naravi obsega območje sedanjega kamnoloma in gozdne površine v njegovi neposredni
bližini. Na vzhodni strani se kamnolom navezuje na makadamsko cesto oziroma javno pot Trnovec (Laze).
(3) Območje OPPN obsega 4,5 ha in zajema zemljišča s parcelnimi številkami: 65/3 del, 161/14 del, 162/2 del,
162/3 del, 162/5 del, 162/6 del, 162/7 cela, 162/8 del, 162/9 cela,
162/14 del, 719/11 del, 1006/7 del, 1006/9 cela, 1006/12 cela,
1006/13 cela, 1006/23 del, 1012 del, 1429 del in 1479 del, vse
k.o. 1367-Zabukovje.

(določitev objave in začetek veljavnosti)

3. člen

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

(predmet načrtovanja)

Št. 3500-0001/2022
Rogaška Slatina, dne 16. maja 2022
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

SEVNICA
1738.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta 106-02:
Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje –
Podvrh II

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB, 17/17
in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 19. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta 106-02: Širitev in sanacija
kamnoloma Zabukovje – Podvrh II

Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorskih
izvedbenih pogojev za razširitev obstoječega pridobivalnega
prostora kamnoloma Zabukovje-Podvrh II v Občini Sevnica za
oskrbo lokalnega okolja z mineralno surovino. V sklopu prostora je predvideno pridobivanje tehničnega kamna – dolomita.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov
in strokovnih podlag ter obveznosti glede
njihovega zagotavljanja)
(1) Strokovne rešitve se pridobijo najprej v okviru strokovnih podlag z izdelavo in obdelavo rešitve na ravni idejne
zasnove in v okviru nadaljnjih faz OPPN.
(2) Pri izdelavi OPPN se upošteva podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora, geodetski
načrt in strokovno gradivo Idejna rešitev kot rudarska strokovna
podlaga za »Pridobivanje tehničnega kamna – dolomita v kam
nolomu Zabukovje/Podvrh II s tehnično in biološko sanacijo«,
R.O.G. Andrej Sladič s.p. (marec 2021, dopolnitev maj 2021).
(3) Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v
času priprave osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki
ga financira pobudnik.
(4) Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se
izdela elaborat ekonomike.
(5) V postopku priprave OPPN se lahko določi izdelava
tudi morebitnih dodatnih strokovnih podlag glede na zahteve
nosilcev urejanja prostora, ki jih zagotovi pobudnik.
5. člen

1. člen
(predmet sklepa)
(1) S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo
OPPN (april 2022) in se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta 106-02: Širitev in sanacija
kamnoloma Zabukovje – Podvrh II (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Sklep vsebuje: potrditev izhodišč za pripravo oziroma
spremembo prostorskega akta, območje in predmet načrtovanja, način pridobitve strokovnih rešitev, vrsto postopka, roke za
pripravo sprememb akta in njegovih posameznih faz, navedbo
državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani
za izdajo mnenj, načrt vključevanja javnosti, seznam podatkov
in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju
prostora glede njegovega zagotavljanja.
(3) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je podjetje
Gradnje d.o.o. Boštanj, izdelovalec pa podjetje Acer Novo
mesto, d.o.o.

(roki za pripravo in postopek)
(1) Postopek priprave OPPN poteka v skladu določili
116.–119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni
list RS, št. 61/17).
(2) Okvirni roki za pripravo OPPN:
1
2
3
4
5
6

FAZA
Sodelovanje zainteresirane javnosti
Priprava izhodišč za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN
Pridobivanje mnenj o verjetnosti vplivov
na okolje ter konkretnih smernic
Pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe
CPVO
Izdelava osnutka odloka OPPN, obveznih
prilog

ROKI (dni)
10
15
5
30
21
20
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

FAZA
Pridobivanje prvih mnenj NUP
Izdelava dopolnjenega osnutka
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališč do pripomb in uskladitev
z občino
Predstavitev na OS in odborom –
1. obravnava
Izdelava predloga OPPN
Pridobivanje drugih mnenj
Izdelava usklajenega predloga
Predstavitev na OS in odborom –
2. obravnava
Izdelava končnega dokumenta
Objava v Uradnem listu RS (občina)

Št.

ROKI (dni)
30
20
30
10
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Stran

9. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani
Občine Sevnica.
Št. 3505-0004/2021
Sevnica, dne 19. maja 2022

**
10
30
10

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

**
10
*

(*) Prilagoditev terminom objav v uradnih glasilih
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
(3) Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. V
kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z
določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN,
čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami, usmeritvami in priporočili ter mnenji sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (CPVO),
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje,
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d. d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17,
8290 Sevnica,
– Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja
Celje – Novo mesto, Podbevškova ulica 17, 8000 Novo mesto,
– Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
– Krajevna skupnost Zabukovje.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
(1) Zainteresirana javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo OPPN v obliki poziva k podaji predlogov
in pripomb nosilcev urejanja pripomb, pristojne krajevne skupnosti in lastnikov zemljišč na območju OPPN.
(2) Širša javnost se v pripravo OPPN vključuje preko
30-dnevne javne razgrnitve, v okviru katere bo izvedena tudi
javna obravnava.
8. člen

SEŽANA
1739.

Zaključni račun proračuna Občine Sežana
za leto 2021

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je
Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 5. 2022 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Sežana za leto 2021
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana
za leto 2021.
2. člen
(1) Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini
15.512.284,02 EUR.
(2) Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem
računu za leto 2021 izkazuje naslednje stanje:
Znesek
v EUR
I.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72

(obveznosti financiranja priprave)

720

Finančna sredstva za pripravo OPPN in drugih gradiv
v postopku priprave prostorskega akta zagotovi podjetje
Gradnje d.o.o. Boštanj.

722

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
14.280.950
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.358.138
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
10.208.256
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.286.740
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.607.338
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
314.178
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
2.149.882
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.696.763
TAKSE IN PRISTOJBINE
20.597
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
143.187
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
20.407
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
268.928
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
494.537
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
77.379
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
417.158

Stran

73
730
74
740
741

78
787

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432

75
44

50
500
55
550
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PREJETE DONACIJE (730+731)
2.200
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
2.200
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.402.757
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.339.592
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
63.165
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)
23.319
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ
23.319
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.582.848
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
4.032.543
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
1.243.849
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
198.507
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.499.899
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
40.288
REZERVE
50.000
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
6.578.943
SUBVENCIJE
326.539
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
2.802.524
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
315.351
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
3.134.528
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.483.360
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
3.483.360
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
488.003
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
61.749
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
426.254
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–301.898
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.500.000
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
929.436
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
929.436
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
= (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
268.666
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
570.564
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
301.898
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
155.974
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(3) Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2021
znaša 268.666,25 EUR in se prenaša v proračun za leto 2022.
(4) Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna
do ravni proračunskih postavk – kontov se objavi na spletni
strani Občine Sežana www.sezana.si.
(5) V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov ter odhodkov oziroma prejemkov
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih
terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Sežana.
3. člen
(1) Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana
po zaključnem računu za leto 2021 izkazujejo naslednje stanje:
Zneski v EUR
PRENOS IZ LETA 2020

7.929,20

PRIHODKI LETA 2021

50.000,00

ODHODKI LETA 2021

0,00

STANJE DENARNIH SREDSTEV
31. 12. 2021

57.929,20

(2) Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v
rezervni sklad Občine Sežana za leto 2022.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2021
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-3/2022-14
Sežana, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Sežana
David Škabar

1740.

Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen
storitev javne službe ravnanje s komunalnimi
odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina,
Komen, Divača«

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 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21
in 184/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 5.
2022 sprejel

SKLEP
1.
Potrdi se »Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje
- Kozina, Komen, Divača«, št. IT/421-22, marec 2022, ki ga je
pripravil KSP d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana.
Potrjene cene storitev ravnanja z odpadki, brez davka na
dodano vrednost, znašajo:
1. CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE
CENA STORITVE
CENA SKUPAJ

0,0043
0,1490
0,1533

EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. CENA ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
CENA INFRASTRUKTURE

–

EUR/kg

CENA STORITVE

0,2142

EUR/kg

CENA SKUPAJ

0,2142

EUR/kg

–

EUR/kg

CENA STORITVE

0,0875

EUR/kg

CENA SKUPAJ

0,0875

EUR/kg

–
0,1054
0,1054

EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg

2.
Vsi dosedanji sklepi, ki potrjujejo ceno ravnanja z odpadki,
prenehajo veljati z dnem 31. 5. 2022.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem 1. 6. 2022.
Št. 032-3/2022-7
Sežana, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Sežana
David Škabar

1741.

Obvezna razlaga 13. člena Odloka
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) za območje novejšega mestnega jedra
v Sežani – 1. faza

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji
dne 19. 5. 2022 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
13. člena Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN) za območje
novejšega mestnega jedra v Sežani – 1. faza
(Uradni list RS, št. 54/18)
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga 13. člena Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje
novejšega mestnega jedra v Sežani – 1. faza (Uradni list RS,
št. 54/18; v nadaljevanju: Odlok o OPPN).
2. člen
V Odloku o OPPN se 13. člen razlaga tako, da načrt parcelacije z zakoličbenimi mejnimi točkami posameznih parcel
predstavlja osnovo za določitev gradbenih parcel na način, da
gradbena parcela lahko sestoji tudi iz več parcel, ki so načrtovane z načrtom parcelacije.
3. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o OPPN.

5517

Št. 032-3/2022-16
Sežana, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Sežana
David Škabar

4. CENA ODLAGANJA/ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE
CENA STORITVE
CENA SKUPAJ

Stran

4. člen
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. CENA OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE
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STRAŽA
1742.

Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 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) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 23. redni
seji dne 14. 4. 2022 sprejel

ODLOK
o pokopališkem redu v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Občine
Straža, s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in
pokopališke dejavnosti.
(2) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik Občina Straža,
– pokop zunaj pokopališča,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov,
obnova spomenikov ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik uporabe mrliške vežice,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na
enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti
ter uporabnikov.
2. člen
(načelo pietete)
Pogrebna in pokopališka dejavnost se opravljata s pieteto
do pokojnic ali pokojnikov (v nadaljnjem besedilu: pokojnik) in
njihovih svojcev.

Stran
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3. člen

10. člen

(pogrebna in pokopališka dejavnost)

(sredstva za izvajanje javne službe)

(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne
dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna
služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo
in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč in ju zagotavlja občina.

Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture, potrebni za izvajanje javne službe, so poslovni prostori, hladilniki, vozila in druga potrebna sredstva in so v lasti
izvajalca javne službe.

II. 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA
4. člen
(izvajanje javne službe)
(1) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljevanju: javna služba), ki se izvaja
v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Občina Straža zagotavlja javno službo v obliki javnega
podjetja ali kot koncesijsko dejavnost na celotnem območju občine Straža v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(3) Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo
skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja,
ki ga izdela vsako leto do konca junija za tekoče poslovno leto.
5. člen
(obseg javne dobrine)

III. POGREBNA DEJAVNOST
Izvajanje pogrebne dejavnosti
11. člen
(pogrebna dejavnost)
(1) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega
naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna
služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu, lahko opravlja izvajalec pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost,
podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
12. člen

Javna dobrina javne službe obsega vsak prevoz pokojnika
od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali
zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema
organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

Izvajanje storitev prevoza pokojnika, priprave pokojnika
in upepelitve pokojnika določa zakon, ki ureja pogrebno in
pokopališko dejavnost.

6. člen

Osnovni obseg pogreba

(pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine)
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in
tem odlokom,
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
– upoštevati normative in standarde, predpisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe.
7. člen
(uporabniki javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in
plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško
pregledno službo.
8. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja
pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in
tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne
službe.
9. člen
(viri financiranja in način oblikovanja cene storitev
javne službe)
(1) Javna služba se financira iz cene storitev javne službe,
iz proračuna in iz drugih virov.
(2) Cena storitev javne službe se na predlog izvajalca javne službe določi z aktom Občine Straža, na podlagi predpisa,
ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.

(prevoz, priprava in upepelitev)

13. člen
(pogreb)
(1) Naročilo pogreba obsega:
– prijavo pokopa,
– pogrebno slovesnost,
– pokop pokojnika.
(2) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s
pogrebno opremo.
(3) Osnovne standarde in normative za osnovni pogreb
sta določila Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v soglasju z ministrstvom, pristojnim
za gospodarstvo.
14. člen
(prijava pokopa)
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral
naročnik pogreba ali občina.
(2) Če naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob
naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da
dovoljuje pokop.
Način izvajanja pogrebne slovesnosti
15. člen
(pogrebna slovesnost)
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred
pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Minimalna pogrebna slovesnost obsega prevoz ali
prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
(3) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s pokopališkim redom. Če pokojnik
ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti,
odloča o tem naročnik pogreba.
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(4) Pogrebno slovesnost organizira izvajalec pogrebne
dejavnosti. Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo
tudi državni organi v skladu s protokolarnimi predpisi, ki morajo
biti usklajeni s tem zakonom. Pogrebna slovesnost se ne organizira, če je bila le-ta z voljo pokojnika ali njegovih družinskih
članov odklonjena.
(5) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri lahko
vsakdo nemoteno prisostvuje. Pogrebna slovesnost je lahko
tudi v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s
strani naročnika pogreba.
(6) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita
upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani
izvajalec pogrebne dejavnosti.
(7) Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni
prostor dostavi cvetje ter prinesejo zastave, prapori in verski
simboli.
(8) Pogrebna slovesnost se prične z dvigom krste ali
žare z mrliškega odra. Posmrtni ostanki umrlega se pripeljejo
na poslovilni prostor pred mrliško vežico, lahko ob zvokih žive
ali reproducirane glasbe. Od umrlega se poslovijo govorniki,
pevci, recitatorji, glasbeniki in predstavniki verske skupnosti, če
sodelujejo pri pogrebni slovesnosti. Del pogrebne slovesnosti
se lahko opravi tudi ob grobu.
(9) Po končani pogrebni slovesnosti na poslovilnem prostoru se oblikuje pogrebni sprevod, ki pospremi pokojnika do
kraja pokopa. Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma
naslednji:
– na čelu sprevoda je slovenska zastava z žalnim trakom
(ali črna zastava, če je pokojni tuj državljan), zastavi sledijo
prapori,
– sledijo godba, pevci, ter pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in drugi),
– sledijo nosilci cvetja ter nosilci pokojnikovih oblikovanj
in priznanj,
– če pri pogrebu sodelujejo predstavniki verske skupnosti,
se le-ti skupaj s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto
oziroma žaro,
– sledi voz s krsto s pokojnikom oziroma žaro, ki ga spremlja pokopališko pogrebno moštvo,
– krsti oziroma žari sledijo najožji svojci in sorodniki,
– za sorodniki se razvrstijo predstavniki lokalnih oziroma
družbenih institucij ter za njimi ostali udeleženci pogreba.
(10) Razpored v sprevodu se lahko izvede tudi na krajevno običajen način, če ni v bistvenem nasprotju z ostalimi
določbami tega odloka.
(11) V sklopu pogrebne slovesnosti se lahko opravi tudi
verski obred. V tem primeru se posmrtne ostanke pokojnika za
čas obreda lahko pospremi v cerkev. Po končanem verskem
obredu se pokojnika pospremi do kraja pokopa, kjer se nadaljuje s pogrebno slovesnostjo.
(12) Udeleženci pogrebne slovesnost se razvrstijo ob grobu
oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro s
posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma
raztresejo na prostoru za raztros pepela. Opravi se zaključni verski obred. Temu sledijo poslovilni govori, nato zaigrajo glasbeniki,
pevci zapojejo žalostinke, če sodelujejo pri pogrebu.
(13) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna
enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno
salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
(14) Po minuti molka ter poklonitvi zastave in praporov je
pogrebna slovesnost končana.

(2) V primeru, ko se krsta s pokojnikom ali žara pred pogrebom hrani doma v stanovanjski hiši ali pa se pogreb začne
izpred domače hiše, pogrebni sprevod pa se izvaja na javni
cesti, mora izvajalec pogrebne dejavnosti zagotoviti pogoje za
varno pot po prometni površini.

16. člen
(ravnanje s pokojnikom do pokopa,
kjer na pokopališčih ni mrliške vežice)
(1) V primeru, ko se pokop izvede na pokopališču, kjer
ni mrliške vežice, krsta s pokojnikom oziroma žara pa se pred
pogrebom nahaja v eni od bližnjih mrliških vežic, se prevoz
posmrtnih ostankov pokojnika opravi z vozilom izvajalca pogrebne dejavnosti. V tem primeru se pogrebni sprevod oblikuje
v neposredni bližini pokopališča, kjer se bo izvedel pokop.

IV. POKOPALIŠKA DEJAVNOST

17. člen
(storitve pokopališko pogrebnega moštva)
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zagotavljajo
izvajalci pogrebnih dejavnosti.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo
izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare
iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s
položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Najkasneje eno uri po končani pogrebni slovesnosti
mora izvajalec pogrebne dejavnosti zasuti grobno jamo. Z
zasipavanjem groba lahko začne, ko se večina udeležencev
pogrebne slovesnosti umakne s pokopališča.
Način in čas pokopa
18. člen
(vrste pokopov)
Na pokopališčih v Občini Straža so dovoljene naslednje
vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru za raztros pepela na pokopališču Vavta vas.
19. člen
(pokop zunaj pokopališč)
Pokop krste s pokojnikom ali raztros pepela pokojnika
zunaj pokopališč v občini Straža niso dovoljeni.
20. člen
(način pokopa, če je plačnik Občina Straža)
(1) Če je plačnik pogreba Občina Straža, se pokop opravi
z raztrosom pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru za raztros pepela na pokopališču Vavta vas.
(2) Izjemoma se lahko opravi pokop z žaro v grob, pod
pogojem, da najemnik tega groba poda pisno soglasje za pokop v grob, ter da najemnik poravna tudi razliko stroškov med
pokopom z raztrosom pepela in pokopom žare v grob.
21. člen
(čas pokopa)
Pokop na pokopališčih v Občini Straža se lahko praviloma
opravi vsak dan med 9. in 19. uro oziroma v času, da je pogreb
in zasip grobne jame zaključen ob dnevni svetlobi. Čas pokopa
uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma
izvajalec pogrebne dejavnosti.
22. člen
(mirovalna doba)
Mirovalna doba je določena z zakonom, ki ureja pogrebno
in pokopališko dejavnost.

Upravljanje pokopališč
23. člen
(pokopališča)
Na območju občine Straža so naslednja pokopališča:
– Drganja sela,
– Gaj,

Stran

5520 /

Št.

74 / 27. 5. 2022

– Vavta vas,
– Zalog,
– Zavrtnica.
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28. člen
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)

24. člen
(pokopališki okoliš)
(1) Vsako pokopališče ima pokopališki okoliš, iz območja
katerega se praviloma pokopavajo umrli:
– na pokopališče Drganja sela se praviloma pokopavajo
pokojniki iz naselja Drganja sela;
– na pokopališče Gaj se praviloma pokopavajo pokojniki
iz naselij Dolenja Straža in Podgora;
– na pokopališče Vavta vas se praviloma pokopavajo
pokojniki iz naselij Vavta vas, Rumanja vas, Straža, Hruševec,
Sela, Jurka vas, Potok, Prapreče in Dolnje Mraševo, ter Gornje
Mraševo, Vrh pri Podljubnu in Podljuben;
– na pokopališče Zalog se praviloma pokopavajo pokojniki iz naselij Zalog in Loke, ter Češča vas;
– na pokopališče Zavrtnica se praviloma pokopavajo pokojniki iz naselja Straža.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se na vseh pokopališčih
v občini Straža pokopavajo pokojniki skladno z voljo pokojnih
ali njihovih svojcev, ter v primeru, da imajo le-ti že v najemu
grob na tem pokopališču.
25. člen
(mrliške vežice)
(1) Na pokopališčih Vavta vas in Gaj so mrliške vežice,
katerih uporaba je obvezna.
(2) Na pokopališčih Drganja sela, Zalog in Zavrtnica ni
mrliških vežic, zato so pokojniki, ki bodo pokopani na teh pokopališčih, do pogreba nameščeni v mrliških vežicah na bližnjih
pokopališčih.
(3) Obratovalni čas mrliških vežic iz prvega odstavka tega
člena je od 9. do 19. ure v zimskem času ter od 9. do 21. ure v
poletnem času oziroma do zaključka pogreba na dan pogreba.
Obratovalni čas se lahko prilagodi željam in potrebam svojcev.
(4) Cenik uporabe mrliške vežice se na predlog upravljavca pokopališč določi z aktom Občine Straža, ki ga sprejme
Občinski svet Občine Straža.
26. člen
(upravljanje pokopališč)
(1) Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo pokopaliških objektov in naprav v najem,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc o pokojnih in najemnikih grobov,
– izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(2) Upravljavec vseh pokopališč v občini Straža je Občina
Straža.
27. člen
(storitev grobarjev, prva ureditev groba)
(1) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne
jame, prvo ureditev groba, ter prekop posmrtnih ostankov. Storitve grobarjev izvajajo izvajalci pogrebne dejavnosti.
(2) Prva ureditev groba zajema odvoz odvečne zemlje
in posušenega cvetja na odlagališče. Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno cvetje odstraniti v roku 10 do
14 dni. Cvetje lahko na zahtevo naročnika pogreba odstrani
tudi pred tem rokom. V sklopu prve ureditve groba lahko izvajalec pogrebne dejavnosti poskrbi tudi za postavitev začasnega
nagrobnega obeležja ter ureditev groba z začasnim okvirjem
in zasaditvijo.

(1) Za vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališčih
so dolžni skrbeti:
– upravljalec pokopališča,
– najemniki grobov,
– obiskovalci pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča zagotavlja red in čistočo na
pokopališču tako, da:
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih
najemnih pogodb,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni
dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem
pogrebne dejavnosti,
– ureja in vzdržuje pokopališča in pokopališke objekte in
naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo,
– zagotavlja oskrbo s tekočo vodo (razen v zmskem
času), praznenje zabojnikov za sveče, biološke in ostale odpadke,
– zagotavlja čiščenje glavnih poti med vrstami grobov,
košnjo trave, obrezovanje drevja in grmičevja, ter zatiranja
plevelov,
– zagotavlja odstranjevanje snega na parkiriščih ob pokopališčih in dostopnih poteh do pokopališč,
– organizira in nadzira vzdrževalna dela na pokopališču.
(3) Vsi obiskovalci pokopališč in izvajalci raznih del na
pokopališčih se morajo vesti in ravnati kraju primerno in s spoštovanjem do pokojnih.
(4) Vsa pokopališča so ustrezno zamejena s pokopališkim
zidom. Pokopališča so odprta neprekinjeno in se ne zaklepajo.
Območja pokopališč niso varovana, prav tako niso varovane
pogrebne slovesnosti. Varovanje pogrebne slovesnosti oziroma premičnega premoženja grobnega polja lahko zagotovijo
naročniki pogrebne slovesnosti oziroma najemniki grobov, o
čemer morajo obvestiti vodjo pogrebne slovesnosti. Območje
pokopališča je lahko video nadzorovano skladno z veljavno
zakonodajo.
(5) Na pokopališčih v občini Straža ni dovoljeno:
– odlaganje odpadkov zunaj za to določenih prostorov in
zabojnikov,
– opravljati kamnoseških in drugih obrtniških del na pokopališčih, ter del, ki povzročajo hrup, v oddaljenosti 50 m od
pokopališča oziroma pogrebnega sprevoda v času pogrebne
slovesnosti ter ob nedeljah in praznikih.
29. člen
(vzdrževanje groba)
Najemnik groba mora vzdrževati grob in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo. Vzdrževanje groba vključuje
tudi vzdrževanje poti med grobovi in medgrobnih prostorov.
30. člen
(zvrsti grobov)
(1) Na pokopališčih Drganja sela, Gaj in Zalog so naslednje zvrsti grobov:
– enojni (klasični) grob,
– družinski (klasični dvojni) grob.
(2) Na pokopališčih Vavta vas (stari del) in Zavrtnica so
naslednje zvrsti grobov:
– enojni (klasični) grob,
– družinski (klasični dvojni) grob,
– rodbinski (klasični) grob (povečan grobni prostor).
(3) Na pokopališču Vavta vas (novi del) so naslednje
zvrsti grobov:
– žarni grob,
– družinski (klasični dvojni) grob,
– prostor za raztros pepela,
– prostor za anonimni pokop.
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(4) Na pokopališčih Vavta vas, Drganja sela, Gaj in Zavrtnica so poleg navedenih zvrsti grobov še vojna grobišča,
katerih varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
31. člen
(tehnični normativi grobov)
(1) Na pokopališčih Drganja sela, Gaj, Vavta vas (stari
del), Zalog in Zavrtnica so grobovi naslednjih dimenzij:
– klasičen enojni grob je dolg do 2,20 m in širok do 1,0 m,
globok pa 1,80 m z možnostjo poglobitve do 3,20 m;
– klasičen dvojni grob je dolg do 2,20 m in širok do 2,0 m,
globok pa 1,80 m z možnostjo poglobitve do 3,20 m;
– povečan grobni prostor predstavlja grobno polje dolžine
do 3,00 m in širine nad 2,00 m (rodbinski grob).
(2) Na pokopališču Vavta vas (novi del) so grobovi naslednjih dimenzij:
– žarni grob je širok 1,30 in dolg 1,30 m, ter globok 0,60 m
– z možnostjo vkopa žarne niše za 3, 4 ali 6 žar, ter možnostjo
poglobitve do 1,20 m;
– klasičen dvojni grob je širok 1,20 m in dolg 2,40 m, ter
globok do 3,20 m;
(3) V klasične grobove je možno izvesti pokop s krsto ali
žaro, medtem ko je v žarni grob možno izvesti le pokop z žaro.
(4) Zemlja, ki se ob odprtju groba izkoplje, se odloži na
sosednji grob, v montažno opažno konstrukcijo. Ob tem mora
izvajalec pogrebne dejavnosti poskrbeti za varno zaščito sosednjih nagrobnikov. V primeru poškodb nagrobnikov, mora
lastnika nagrobnika obvestiti najkasneje v 24 urah. V primeru,
ko so na nagrobnika vgrajena določena nagrobna obeležja
(kipi, vaze, sveče …), lahko izvajalec pogrebne dejavnosti za
čas postavitve zaščitnega opaža nagrobnik razstavi. Po odstranitvi montažnega opaža mora vzpostaviti grob v prvotno stanje.
Oddaja groba v najem
32. člen
(najemna pogodba)
(1) Upravljavec pokopališča odda grob v najem najemniku
s pogodbo o najemu groba. Najemna pogodba mora določati
vsaj:
– osebe najemnega razmerja,
– tip in številko groba,
– čas trajanja najema groba,
– višino letne najemnine in način plačevanja,
– obveznost najemnika glede urejanja in vzdrževanja
groba,
– obveznosti upravljalca pokopališča glede urejanja in
vzdrževanja pokopališča,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
(2) Pri oddaji novega groba, ki se prvič oddaja v najem,
lahko najemnik dobi v najem samo en grob. Izjemoma lahko
najemnik na novem delu pokopališča Vavta vas dobi poleg
novega groba v najem še največ en dodatni grob, za katerega
sklene novo najemno pogodbo in zanj plačuje najemnino.
33. člen
(trajanje najema)
(1) Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
(2) Najemnik lahko najemno pravico prenese na novega
najemnika. V tem primeru mora najemnik podpisati izjavo o
odpovedi pravici do najema groba, novi najemnik pa izjavo o
strinjanju s prevzemom groba v najem. Z novim najemnikom
se sklene nova najemna pogodba.
(3) Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po
predhodnem opozorilu;
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim
redom in določbami najemne pogodbe;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
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(4) Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne
stroške odstraniti vse nagrobno obeležje in zasaditev, v nasprotnem primeru to stori upravljavec pokopališča na stroške
najemnika ali njegovega pravnega naslednika. Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se
po poteku te dobe lahko prekoplje in odda drugemu najemniku.
34. člen
(grobnina/najemnina)
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba najemnino (v
nadaljevanju: grobnina). Grobnina je sorazmerni delež letnih
stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno
vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in
njihovih razmerij do enojnega groba. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem
in stroške vodenja evidenc.
(2) Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališč
določi z aktom Občine Straža, ki ga sprejme Občinski svet
Občine Straža.
(3) Letna grobnina se zaračunava enkrat letno. Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove
praviloma do konca maja v tekočem letu. Če najemnik groba v
roku določenem na računu ne plača grobnine, mu upravljavec
pokopališča izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik
ne plača grobnine v roku petnajstih dni, poda upravljavec pokopališča v roku šestih mesecev predlog za izvršbo.
(4) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(5) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe
pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca
poteka mirovalne dobe.
(6) Vojna grobišča (spomeniki) in župnijski grobovi so
oproščeni plačila grobnine.
35. člen
(razmerje grobnine za posamezne zvrsti grobov)
Višina grobnin v razmerju do enojnega groba je naslednje:
– enojni grob – 1,00
– družinski (dvojni klasični grob) – 1,33
– rodbinski (povečan grobni prostor) – 2,00
– žarni (Vavta vas – novi del) – 2,00
– klasični (Vavta vas – novi del) – 2,00.
36. člen
(evidence upravljavca)
(1) Upravljavec pokopališč vodi evidence v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
(2) Upravljavec pokopališč vodi:
– trajno evidenco o pokojnih, ki so ali so bili pokopani na
pokopališču,
– trajno evidenco grobov (kataster),
– evidenco najemnikov grobov.
(3) Za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu se lahko na
spletni strani Občine Straža objavljajo osmrtnice, ki jih z dovoljenjem oziroma na željo svojcev pokojnih posredujejo izvajalci
pogrebne dejavnosti.
37. člen
(izdaja soglasij)
(1) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo ali odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih
obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom, ki ureja
pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi
in tem odlokom. Soglasje izda na podlagi vloge naročnika
soglasja.
(2) Za vzdrževalna dela na spomenikih in drugih nagrobnih obeležjih je potrebno priglasiti le termin izvedbe del.
(3) Za prekop izda pristojni občinski organ soglasje na
podlagi zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in
v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
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38. člen

(obveznosti najemnikov)
(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejen videz groba. To pomeni, da so dolžni skrbeti za grobno opremo, redno
vzdrževati in skrbeti za zasaditev groba, da ta ne posega na
sosednje grobove, vmesne poti in prostore med grobovi, odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati v zabojnike
za ločeno zbiranje odpadkov na za to določenih mestih ob
pokopališčih.
(2) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov ter vsakim drugim posegom v območju pokopališča pridobiti soglasje upravljavca
pokopališča.
(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega
člena.
39. člen
(obveznosti izvajalcev obrtniških del na pokopališčih)
(1) Izvajalci kamnoseških in drugih obrtniških del na pokopališčih lahko z deli na grobovih pričnejo šele po predhodni pridobitvi soglasja najemnika groba pri upravljavcu pokopališča.
(2) Izvajalci so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti
termin izvajanja del.
(3) Izvajalec del je dolžan mesto in okolico izvajanja del
počistiti takoj po končanih delih. V kolikor tega ne naredi, to
naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s
prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
Prepovedi
40. člen
(splošne prepovedi)
(1) Na pokopališčih ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, vpitje, glasno smejanje in razgrajanje,
– hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove, prostorih za raztros pepela ter prostorih za anonimni pokop,
– uporaba prevoznih sredstev, razen otroških, invalidskih
in ročnih vozičkov,
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– na enotno urejenem prostoru za raztros pepela postavljati stvari ali predmetov, razen cvetja in sveč,
– onesnaženje ali poškodovanje pokopaliških objektov in
naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov,
– odtujevanje predmetov in zasaditve s tujih grobov,
– zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo v višino več
kot 1 m.
(2) Na pokopališčih je prepovedano:
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v
pokopališke kapacitete za odpadke,
– odlagati kosovne odpadke,
– točiti pitno vodo za namen, ki ne služi potrebam zalivanja oziroma vzdrževanja in čiščenja grobov.
(3) Vodenje psov in drugih živali na pokopališče je prepovedano, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki.
Prepoved ne velja za vodenje službenih psov policije ali reševalnih enot v primeru izvajanja službene naloge.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka
ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena.
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41. člen
(prepovedi za izvajalce del)
(1) Na pokopališčih je prepovedano opravljanje kamnoseških, vrtnarskih in drugih obrtniških del v času pogrebne
slovesnosti, ob nedeljah in praznikih ter v času od 30. oktobra
do 3. novembra.
(2) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča ali na parkiriščih pri pokopališčih
ni dovoljeno.
(3) Na pokopališčih ni dovoljena uporaba motornih vozil.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališče dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, ter službenih vozil policije, upravljavca pokopališča
in izvajalce pogrebnih dejavnosti za potrebe in namen izvajanja
službenih nalog in obveznosti.
(5) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren oziroma
možen, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz
materiala z motornim vozilom. Tak prevoz se lahko opravi le
med 7. in 10. uro, razen v času prepovedi izvajanja del, ki so
določene v prvem odstavku tega člena.
(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s
prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali petim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
V. NADZOR
42. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere
je predpisana globa, izvaja občinska inšpekcija.
(2) Če najemnik groba postavlja, spreminja ali odstranjuje
spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez
predhodno pridobljenega soglasja upravljavca pokopališča iz
37. člena tega odloka, pristojni inšpektor z odločbo odredi
prepoved izvajanja del.
(3) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s predhodno izdanim soglasjem upravljavca pokopališča
iz 37. člena tega odloka, pristojni inšpektor z odločbo odredi
odpravo nepravilnosti oziroma uskladitev z izdanim soglasjem.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(rok za izdajo drugih aktov)
(1) Občinski svet Občine Straža sprejme akt o določitvi
cen iz drugega odstavka 9. člena tega odloka v šestih mesecih
po uveljavitvi tega odloka.
(2) Občinski svet Občine Straža sprejme akt o določitvi
cen iz četrtega odstavka 25. člena in drugega odstavka 37. člena tega odloka v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
44. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju
pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 62/09),
– Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini
Straža (Uradni list RS, št. 51/10).
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45. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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ŠTORE
1743.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 –
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 –
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021,
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20
– ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21
– ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) in 16. člena Statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18 in 189/21) je Občinski
svet Občine Štore na 20. redni seji dne 18. 5. 2022 sprejel
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II.
40

ODLOK
o 1. rebalansu proračuna Občine Štore
za leto 2022
41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2022 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42
43

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

v eurih
7.228.658
3.679.157
3.092.307
2.735.157
273.080

III.
B.
IV.
75
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704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

5523

82.970
1.100
586.850
470.090
2.960
13.700
9.000
91.100
659.100
281.600
0
377.500
2.000
2.000
0
2.888.401
2.120.538
767.863
0
0
10.017.435
1.666.234
412.541
72.431
1.111.462
17.800
52.000
1.383.222
0
1.067.130
98.618
217.474
0
6.765.429
6.765.429
202.550
202.550
0
–2.788.777

0
0
0
0
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752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
0

V.

0
0
0
0
0
0
0
2.554.182
2.554.182
2.554.182
209.051
209.051
209.051
–443.646
2.345.131
2.788.777
445.142

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi in podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek,
izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski
postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za
leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru
področja proračunske porabe, odloča župan. Župan ni pristojen za prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in
odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja.
Med izvrševanjem proračuna Občine Štore se lahko odpre nov podkonto oziroma poveča obseg sredstev na podkontu
za izdatke, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med podkonti v okviru iste proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80  %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40  % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

4. člen

7. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem
odstavku 80. člena ZJF, tudi:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred
požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,
2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti
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načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z
namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 20  % izhodiščne vrednosti
odloča predstojnik neposrednega uporabnika. Župan oziroma
v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu, lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov
v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti
projektov nad 20  % izhodiščne vrednosti projektov.
8. člen
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12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2022 zadolži do višine 0 EUR.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

(proračunski skladi)

13. člen
(začasno financiranje v letu 2023)

9. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Štore v letu
2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0019/2022-1
Štore, dne 18. maja 2022
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2022 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 400 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine
2.554.182 EUR.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5  %
zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna
Evropske unije – zanje se občina lahko likvidnostno zadolži
največ do višine odobrenih sredstev.
Občina v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetjih, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima
občina neposredno in posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 0 eur.
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Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
v letu 2022 ne smejo izdajati poroštev.

Proračunski sklad je:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini
30.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

Stran

1744.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Štore

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21
– ZUreP-3, 20/22 – odl. US), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člena
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člena Statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14, 23/18, 189/21) je
Občinski svet Občine Štore na 20. redni seji dne 18. 5. 2022
sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Štore
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
območju celotne Občine Štore.
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(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na
enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO
4. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme
na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po
posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo:
Obstoječa komunalna oprema
Cestno omrežje

2. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Štore se odmerja za naslednjo komunalno
opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo,
– javne površine.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.

CC-SI – klasifikacijska
raven področja

Stavbe

Gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni posegi

Cpo
(EUR/m2)

Cto
(EUR/m2)

17,50

48,00

Vodovodno omrežje

6,50

17,00

Kanalizacijsko omrežje
za komunalno odpadno vodo

5,40

11,00

Javne površine

0,70

2,00

5. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in
deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
6. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe
objektov, znaša:

CC-SI – klasifikacijska raven razreda

Fn

1110

Enostanovanjske stavbe

1

1121

Dvostanovanjske stavbe

1

1122

Tri in večstanovanjske stavbe

1

1130

Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

1

1211

Hotelske in podobne gostinske stavbe

1,3

1212

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

1,3

1220

Poslovne in upravne stavbe

1,3

1230

Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti

1,3

1241

Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij
ter z njimi povezane stavbe

1

1242

Garažne stavbe

1

1251

Industrijske stavbe

1,3

1252

Rezervoarji, silosi in skladišča

1,3

1261

Stavbe za kulturo in razvedrilo

1

1262

Muzeji, arhivi in knjižnice

1

1263

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

1

1264

Stavbe za zdravstveno oskrbo

1

1265

Stavbe za šport

1

1271

Nestanovanjske kmetijske stavbe

0,7

1272

Obredne stavbe

1

1274

Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

1
0,5
0,5
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Št.

7. člen
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb,
kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst
objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša: 2,5.
8. člen
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto
obstoječe komunalne opreme, je:
Obstoječa komunalna oprema
Cestno omrežje
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje za komunalno
odpadno vodo
Javne površine

psz (  %)
30
30
30
90

III. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA
9. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo se oprosti za gradnjo:
– neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb,
ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so
namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo
in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje
obredov in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov v celoti,
– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI: 1271) v
višini 50  %.

1745.
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Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Štore

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,
68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinski svet Občine Štore na
20. redni seji dne 18. maja 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Štore
V Občinsko volilno komisijo Občine Štore se za dobo štirih
let imenujejo:
– predsednik: Ivan Šelih,
namestnica predsednika: Lidija Buser,
– članica: Mojca Vrečer,
namestnik članice: Ivan Štor,
– članica: Jožica Cmok,
namestnik članice: Vinko Šanc,
– član: Gojmir Klinar,
namestnik člana: Janez Čanžek.
Mandat začne teči 1. 7. 2022.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2022-11
Štore, dne 18. maja 2022
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

IV. PRETEKLA VLAGANJA
10. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo
komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki
finančnih ali drugih sredstev.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v
primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka
pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
12. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022-1
Štore, dne 18. maja 2022
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek

VELIKE LAŠČE
1746.

Sklep o ceni pomoči na domu

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in
196/21 – ZDOsk), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) 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
25. redni seji dne 19. maja 2022 sprejel

SKLEP
o ceni pomoči na domu
I.
Ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoči na
domu znaša na delovnik 23,12 EUR/uro. Cena storitve pomoč
na domu za uporabnika znaša 5,50 EUR/uro in za Občino
Velike Lašče 17,62 EUR/uro.
II.
Uporabniki storitve pomoč na domu so storitev dolžni
plačati v celoti, razen v primerih, ko izpolnjujejo pogoje za
delno ali celotno oprostitev po Uredbi o merilih za določanje oprostitev socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 110/04, 124/04, 42/15).

Stran
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III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. junija 2022.
Št. 0301-0014/2022-1
Velike Lašče, dne 19. maja 2022
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

Uradni list Republike Slovenije
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno
vodo in varstvo virov pitne vode,
– določiti obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri
opravljanju javne službe,
– določiti obveznosti uporabnikov pri koriščenju javne
službe,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.
3. člen
(pomen izrazov)

ŽUŽEMBERK
1747.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Žužemberk

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), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl.
US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Gradbenega
zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21
– ZDUOP in 199/21 – GZ-1), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in
78/19), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12),
18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18)
in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk
(Uradni list RS, št. 27/02) je Občinski svet Občine Žužemberk
na 15. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok ureja zahteve za oskrbo s pitno vodo in zahteve pri lastni oskrbi s pitno vodo, način opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in lastne oskrbe prebivalcev s
pitno vodo ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev
na območju Občine Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: občina), tako da določa:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
III. STANDARDI OPREMLJENOSTI
IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA
STORITEV
VII. MERITVE IN ODČITAVANJE
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
IX. PREKINITEV DOBAVE
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v
Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu na območju Občine
Žužemberk (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik).
2. člen
(namen)
Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z
učinkovitim izvajanjem javne službe,

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. interno vodovodno omrežje je vodovod z vsemi elementi, ki so priključeni za obračunskim vodomerom,
2. izgube pitne vode iz vodovoda (v nadaljnjem besedilu:
vodne izgube) so razlika med načrpano ali odvzeto pitno vodo
iz zajetja ali zajetij za pitno vodo, ki napaja vodovod, in pitno
vodo, ki je iz vodovoda dobavljena uporabnikom javne službe,
uporabnikom posebnih storitev ali prebivalcem pri lastni oskrbi
s pitno vodo,
3. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem,
4. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe;
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim
vodovodom,
5. javno hidrantno omrežje so objekti in naprave namenjeni izključno za gašenje požarov,
6. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
7. območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena območja
ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inženirske
objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne službe
ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje javne
službe iz enega javnega vodovoda,
8. območje poselitve je območje, določeno v operativnem
programu oskrbe s pitno vodo,
9. obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe
pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne
službe,
10. obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev,
11. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne
napeljave z obračunskim vodomerom,
12. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja
pitno vodo,
13. posebna storitev je oskrba z vodo iz javnega vodovoda, ki se ne šteje za javno službo,
14. priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: vodovodni priključek)
je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in
njegova oprema; elementi spoja na javni vodovod, odjemno
mesto in obračunski vodomer so sestavni deli vodovodnega
priključka,
15. priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,
16. rezervno zajetje za pitno vodo je objekt, ki je kot
aktivna rezerva namenjen neposrednemu odvzemu vode iz
vodnega telesa za oskrbo javnega vodovoda s pitno vodo,
17. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovodni sistem ali vodovod) je sistem elementov vodovoda,
kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pi-
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tne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega
obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen
od drugih vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so
del vodovoda,
18. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali
izbere za izvajalca javne službe,
19. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno
pogodbo o njegovem upravljanju,
20. vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
21. zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen neposrednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno
vodo,
22. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,
23. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
zbirni kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na
podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
24. uporabnik, je fizična ali pravna oseba, ki odvzema
vodo iz javnega vodovoda,
25. stavbe in gradbeno inženirski objekti, v katerih se
zadržujejo ljudje ali se v njih pitna voda uporablja za oskrbo
živali so vse stavbe in gradbeno inženirski objekti, ki jih definira enotna klasifikacija vrst objektov (CC-SI), Uradni list RS,
št. 109/11, razen stavb, definiranih pod razredom 1242, 1252,
podrazredom 12711, 12713 (razen vinskih kleti in zidanic),
12714, 12730, 12740 (razen prve in tretje alineje), ter gradbeno
inženirskih objektov, definiranih pod oddelkom 21, 22 (razen
podrazred 22232), 23 (razen razreda 2302 in 2303), 24 (razen
podrazred 24203).
4. člen
(javna služba)
(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda,
če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za
oskrbo živali.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne
šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih
objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega
vodovoda, če:
– se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom,
ki ureja vode, in
– iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno
službo šteje:
– oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe,
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin,
– oskrba javnega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo,
– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi in
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki
pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina
vode ne presega 50 m3.
5. člen
(zagotavljanje javne službe)
(1) Občina zagotavlja javno službo na območju občine.
(2) Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot
javna služba, mora vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo
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vode, pridobiti občina. Postopek pridobitve vodnega dovoljenja
vodi upravljavec.
(3) V okviru izvajanja javne službe lahko občina zagotavlja
tudi izvajanje investicijskega vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja in naprav, za kar občina zagotavlja sredstva iz
svojega proračuna.
6. člen
(uporabniki in bodoči uporabniki javne službe
in njihove obveznosti)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt
v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz
prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med
njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(4) Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega vodovodnega omrežja, na
način, da ne bo motena oskrba stavbe s pitno vodo,
– zaščita vodomernega jaška in vodomera pred poškodbami in zmrzaljo,
– omogočanje dostopa do vodomernega jaška in vodovodnega priključka,
– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki
imajo vpliv na odvzem in obračun vode,
– redno plačevanje storitev upravljavcu,
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah in
– upoštevanje ukrepa racionalne rabe vode zaradi pomanjkanja vode ali drugih izrednih dogodkov.
(5) Bodoči uporabnik je:
– lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta iz prvega odstavka 11. člena tega odloka, ali njegov pooblaščenec, ali
– eden od lastnikov stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega objekta iz prvega odstavka 11. člena tega odloka,
če gre za solastništvo in je med lastniki o tem dosežen pisni
dogovor, ali njihov pooblaščenec, ali
– eden od lastnikov dela stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta iz prvega odstavka 11. člena tega odloka, če gre za
večstanovanjsko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem
dosežen pisni dogovor, ali
– upravnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta iz
prvega odstavka 11. člena tega odloka, če gre za večstanovanjsko stavbo ali gradbeno inženirskega objekta z upravnikom.
(6) Obveznost bodočega uporabnika iz prejšnjega odstavka tega člena je, da se najkasneje v roku šestih mesecev po
prejemu obvestila upravljavca javnega vodovoda iz sedmega
odstavka 11. člena tega odloka o možnosti in obveznosti priključitve na javno vodovodno omrežje, priključi na javni vodovod.
7. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih
poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske
objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
8. člen
(določitev območij javnih vodovodov)
Območja javnega vodovoda so določena s predpisom
občine in so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi po-
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ligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu in so prikazana v katastru javnega
vodovodnega omrežja izvajalca javne službe, ločeno za:
1. območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (v
nadaljevanju: Uredba) izvaja javna služba,
2. območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe predvideno izvajanje
javne službe,
3. območja javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja,
čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 1. točke tega
odstavka in
4. območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda
iz 2. točke tega odstavka.
9. člen
(določitev upravljavca vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe in upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav na območju občine je javno podjetje
Komunala Novo mesto d.o.o..
(2) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet
ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb
splošnega družbenega pomena in
– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.
(3) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s
pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda
pisno obvestiti občino.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o upravljanju zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz tretjega
odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upravljavec
zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o
njegovem upravljanju pisno obvestiti občino.
(5) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na svojem območju.
(6) Izvajalec javne službe in upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav skrbi za tekoče izvajanje vseh nalog,
ki mu jih, kot upravljavcu nalaga zakonodaja, skrbi za tekoče
vzdrževanje vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav, izvaja
vsa intervencijska vzdrževanja javnih vodovodnih omrežij in
naprav.
III. STANDARDI OPREMLJENOSTI
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2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.
(3) Predvidena poselitvena območja morajo biti pred začetkom uporabe stavb na njih opremljena z javnim vodovodom,
če je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogoji iz prvega ali
drugega odstavka tega člena.
11. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, ki leži znotraj območja javnega
vodovoda in so zanj izpolnjeni tehnično dobavni pogoji, mora
biti priključen na javni vodovod v skladu s tem odlokom,
Tehničnim pravilnikom in v skladu s soglasjem izvajalca
javne službe.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba
ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti
zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim
vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje
porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih,
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v ne stanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika,
s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko
zagotavlja odjem pitne vode z enim odjemnim mestom.
(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
se lahko za posamezno stavbo ali gradbeno inženirski objekt
izvede tudi več vodovodnih priključkov, če so izpolnjeni pogoji,
opredeljeni v tem odloku in Tehničnem pravilniku.
(6) Načrtovanje in gradnjo vodovodnega priključka mora
zagotoviti bodoči uporabnik iz osmega odstavka 6. člena tega
odloka najkasneje v roku šestih mesecev po prejemu obvestila
upravljavca javnega vodovoda o možnosti in obveznosti priključitve na javno vodovodno omrežje.
(7) Obvestilo o možnosti in obveznosti priključitve na
javno vodovodno omrežje izda upravljavec javnega vodovoda
v roku 30 dni po prevzemu vodovodnega omrežja v poslovni
najem.
12. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni
urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe
ne sme priključiti na javni vodovod.
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ne sme priključiti na javni vodovod.

10. člen

13. člen

(opremljenost naselij)

(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)

(1) Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim
prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s
stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim
vodovodom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali
enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen
če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali
samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in

(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda,
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni
priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v
teku, do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno
vodo dovoljena.
(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen
če gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za
katero je pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki
urejajo vode.
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IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
14. člen
(javna pooblastila)
(1) Upravljavec javnega vodovoda izdaja smernice in
mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, za
kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumentacijo ki jo določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja.
(2) Upravljavec javnega vodovoda kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim
dokumentacijam za izvedbo, če nameravana gradnja leži na
območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture v
pristojnosti upravljavca javnega vodovoda, ali če nameravana
gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne infrastrukture v
pristojnosti upravljavca javnega vodovoda, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja
gradnje. Kadar nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca javnega
vodovoda, mora vložnik vloge za izdajo soglasja k projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in k projektni dokumentaciji za izvedbo k vlogi priložiti pisno soglasje
lokalne skupnosti k obsegu gospodarske javne infrastrukture.
(3) Upravljavec javnega vodovoda kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja za priključitev, če se nameravana ali
obstoječa gradnja priključi na gospodarsko javno infrastrukturo
v pristojnosti upravljavca javnega vodovoda, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi
objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Soglasje
za priključitev ne nadomešča soglasja k projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(4) Upravljavec javnega vodovoda kot pristojni soglasodajalec sodeluje v postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj. Vloga
za izvedbo postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja, za
objekte, ki predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo v
pristojnosti upravljavca javnega vodovoda, se odda na pristojno
upravno enoto izključno po pridobitvi veljavnega zapisnika o
ustreznosti objektov in omrežij vodovoda, ki ga izda operativni
sektor upravljavca.
(5) Stroške za pripravo in izdajo dokumentov, definiranih
v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, ter stroške
za sodelovanje v postopku, definiranem v četrtem odstavku
tega člena, upravljavcu javnega vodovoda občina zagotovi iz
proračuna.
15. člen
(gradnja novega vodovoda)
(1) Pri načrtovanju novih javnih vodovodov morajo lastniki, investitorji, načrtovalci in upravljavci zagotoviti načrtovanje,
ki bo zagotavljalo gospodarno, ekonomično in varno vodovodno omrežje s prednostnim izkoriščanjem obstoječega vodovoda ter prednostno in racionalno rabo obstoječih vodnih virov.
(2) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potrebno prednostno zagotavljati, da se povečuje izkoriščenost že
izvedenega vodovodnega omrežja, zaradi česar se prednostno
načrtuje in izvaja tekoče investicijsko vzdrževanje obstoječega
vodovodnega sistema.
(3) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potrebno
upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise, še posebno
določbe Uredbe, tega odloka in Tehničnega pravilnika.
(4) Pri načrtovanju vodovoda je investitor dolžan pridobiti
vsa soglasja definirana v 14. členu tega odloka.
(5) Investitor je dolžan pridobiti soglasja definirana v
14. členu odloka tudi v primerih, ko se za izvedbo vodovoda izdeluje le projekt za izvedbo. V tem primeru je potrebno pridobiti
soglasja k projektu za izvedbo.
(6) Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji za izvedbo tudi v primeru, če to od njega, v sklopu
izdaje soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbe-
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nega dovoljenja, zahteva upravljavec javnega vodovoda, za kar
mora investitor predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo.
(7) Če priključitev novega javnega vodovoda ali porabnikov pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi nezadostne tehnološke zmogljivosti obratujočega javnega
vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega
javnega vodovoda, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub,
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov.
(8) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči
javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin pitne vode
iz obstoječih vodnih virov obratujočega javnega vodovoda,
ima povečanje zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obratujočimi
obstoječimi vodnimi viri prednost pred zagotavljanjem novih
vodnih virov za nov javni vodovod.
(9) Če je za priključitev novega javnega vodovoda na
obratujoči javni vodovod treba zagotoviti nove vodne vire, ima
priključitev na nov ali obratujoči transportni vodovod prednost
pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode.
(10) Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri
izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega
akta, ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme komunalnega opremljanja predvidenega poselitvenega območja.
16. člen
(prednostna raba vode iz vodovoda)
(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode
iz vodovodov se upošteva, da ima raba vode za oskrbo s pitno
vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
(2) Če javni vodovod ne more zagotavljati oskrbe s pitno
vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev za obratovanje zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov, se viri za
zadostno oskrbo z vodo za gašenje zagotovijo na drug način v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom.
(3) Če se v skladu s prejšnjim odstavkom požarna varnost
zagotavlja s hidrantnim omrežjem za gašenje požarov, ki ni del
javnega vodovoda, mora biti to hidravlično ločeno od javnega
vodovoda. S priključkom na javni vodovod se lahko izvede tudi
napajanje požarnega bazena, kateri mora biti prav tako hidravlično ločen od javnega vodovoda. V obeh primerih mora biti
priključitev na javni vodovod izvedena preko merilnika pretoka,
in sicer skladno s postopkom za priključitev na javni vodovod.
(4) V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega
vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe
s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda omeji odjem pitne
vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima
oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.
17. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1) Javni vodovodi se načrtujejo tako, da imajo zagotovljena rezervne kapacitete virov pitne vode ali rezervna zajetja
za pitno vodo, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost
obratovanja javnega vodovoda.
(2) Pri načrtovanju rezervnih zmogljivosti javnih vodovodov se poleg območij poselitve upoštevajo tudi obstoječa in
predvidena poselitvena območja, za katera je predvideno, da
se bodo s pitno vodo oskrbovala iz javnega vodovoda.
(3) Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljena rezervna
zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih zagotavlja oskrba s pitno vodo na območju javnega vodovoda,
vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri čemer se za nujni
obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje
in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in
življenje na območju javnega vodovoda, kar pomeni najmanj
10 litrov vode na prebivalca na dan.
(4) Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neodvisno
zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod.
(5) Za rezervno zajetje za pitno vodo se lahko šteje tudi
drug neodvisen javni vodovod, če je izvedena ustrezna pove-
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zava in je v programu oskrbe s pitno vodo iz 8. točke 22. člena
tega odloka opredeljen režim obratovanja obeh javnih vodovodov v primeru njegove uporabe.
(6) Šteje se, da je rezervno zajetje za pitno vodo neodvisno, če se rezervno zajetje ali zajetja javnega vodovoda iz
prejšnjega odstavka nahajajo izven območja zajetja za pitno
vodo, ki je v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev
vodovarstvenega območja, določeno za ožje vodovarstveno
območje ali izpolnjuje kriterije za ožje vodovarstveno območje.
(7) Izvajalec javne službe lahko nadomesti rezervna zajetja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode,
ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim
prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti
najmanj nujni obseg porabe pitne vode iz tretjega odstavka
tega člena.
18. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega
vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci.
(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov
za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe
s pitno vodo.
(3) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja finančna sredstva za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanjšanje vodnih izgub iz prejšnjega
odstavka.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih
izgub, ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda.
(5) Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub morata
lastnik in upravljavec javnega vodovoda vodne izgube zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub.
(6) Kot dopustna raven vodnih izgub se v skladu s 33. členom uredbe o oskrbi s pitno vodo šteje 25 odstotkov celotne
količine pitne vode, določene v vodnem dovoljenju za oskrbo
s pitno vodo.
19. člen
(priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov
na javni vodovod)
(1) Za načrtovanje in izgradnjo vodovodnega priključka
je odgovoren bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena
tega odloka.
(2) Za priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod mora bodoči uporabnik iz petega odstavka
6. člena tega odloka pri upravljavcu javnega vodovoda izvesti
prijavo vodovodnega priključka ter z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o priključitvi na javni vodovod.
(3) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta
na javni vodovod se izvede v skladu s pogoji iz soglasja iz
tretjega odstavka 14. člena tega odloka, katerega upravljavec
javnega vodovoda izda na zahtevo bodočega uporabnika iz
petega odstavka 6. člena tega odloka.
(4) K prijavi vodovodnega priključka mora bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega odloka priložiti:
– gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski objekt, ali potrdilo upravne enote, da je bila stavba
ali gradbeno inženirski objekt zgrajen pred l. 1967,
– izjavo lokalne skupnosti, v primeru izvedbe vodovodnega priključka skladno z določili 4. točke tega člena,
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (če
odločba določa, da se komunalni prispevek plača v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila o poravnavi vseh zapadlih
obveznostih, do dneva prijave vodovodnega priključka),
– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
– osebne podatke.
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(5) Vodovodni priključek se lahko izvede tudi na zemljiščih, na katerih je predvidena raba pitne vode za kmetijske
ali druge namene, kar mora določati soglasje občine. V tem
primeru so vse obveznosti in dolžnosti prenesene na lastnika
zemljišča.
(6) Vodovodni priključek se lahko izvede le ob izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih določa četrti odstavek tega člena,
in sicer kot stalni vodovodni priključek, ki je v uporabi celotno
življenjsko dobo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta oziroma do njegove ukinitve.
(7) Ukinitev vodovodnega priključka se izvede ali na osnovi pisne vloge, katero mora lastnik ali s strani solastnikov pooblaščena oseba vložiti pri upravljavcu javnega vodovoda, ali
izredno, v kolikor so izpolnjeni pogoji, definirani v Tehničnem
pravilniku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve vodovodnega priključka bremenijo lastnika oziroma solastnike stavbe ali
gradbeno inženirskega objekta.
(8) Izvedbo in ukinitev vodovodnega priključka lahko izvede izključno upravljavec javnega vodovoda.
20. člen
(začasni vodovodni priključek)
(1) Ne glede na določbe šestega odstavka 19. člena
tega odloka se lahko za obstoječ objekt s stalno ali začasno
prijavljeno osebo in objekt, za katerega se oskrba s pitno vodo
zagotavlja skladno z določili prvega odstavka 4. člena tega
odloka, ki nima izpolnjenih vseh pogojev za pridobitev stalnega
vodovodnega priključka, izvede začasni vodovodni priključek.
Začasni vodovodni priključek se izvede na osnovi soglasja o
izvedbi začasnega vodovodnega priključka, ki ga na predlog
upravljavca javnega vodovoda, izda občina. Začasni vodovodni
priključek se izvede največ za obdobje 10 let.
(2) Za začasno priključitev stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod mora bodoči uporabnik iz
petega odstavka 6. člena tega odloka, pri upravljavcu javnega
vodovoda izvesti prijavo o priključitvi na javni vodovod ter z
upravljavcem javnega vodovoda skleniti pogodbo o priključitvi
na javni vodovod.
(3) Začasna priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta na javni vodovod se izvede v skladu s pogoji iz soglasja
iz odstavka 14. člena tega odloka, katerega upravljavec javnega vodovoda izda na zahtevo bodočega uporabnika iz petega
odstavka 6. člena tega odloka.
(4) K prijavi začasnega vodovodnega priključka mora
bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega odloka,
priložiti:
– soglasje o izvedbi začasnega vodovodnega priključka,
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (če
odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila o poravnavi vseh zapadlih
obveznosti, do dneva prijave vodovodnega priključka),
– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
– osebne podatke.
(5) Bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega
odloka z izvedenim začasnim vodovodnim priključkom je dolžan v roku trajanja začasnega vodovodnega priključka, urediti
vse pogoje za pridobitev stalnega vodovodnega priključka ter
najkasneje na dan poteka začasnega vodovodnega priključka
pri upravljavcu javnega vodovoda urediti stalni vodovodni priključek, skladno z določili 19. člena tega odloka.
(6) Če bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega
odloka z izvedenim začasnim vodovodnim priključkom, v roku
ne uredi vse potrebne pogoje za pridobitev stalnega vodovodnega priključka ter ne poda prijavo za stalni vodovodni priključek, mora upravljavec javnega vodovoda izvesti izredno ukinitev začasnega vodovodnega priključka. Vsi stroški povezani z
izredno ukinitvijo začasnega vodovodnega priključka bremenijo
lastnika oziroma solastnike stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta z izvedenim začasnim vodovodnim priključkom.
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21. člen
(gradbiščni vodovodni priključek)
(1) Ne glede na določbe šestega odstavka 19. člena
tega odloka se lahko za čas gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, z izdanim gradbenim dovoljenjem, izvede
gradbiščni vodovodni priključek.
(2) Za gradbiščni vodovodni priključek mora bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega odloka, pri upravljavcu
javnega vodovoda izvesti prijavo vodovodnega priključka ter z
upravljavcem javnega vodovoda skleniti pogodbo o priključitvi
na javni vodovod. V primeru, če je bodoči uporabnik iz petega
odstavka 6. člena tega odloka pravna oseba, lahko namesto
sklenitve pogodbe o izvedbi gradbiščnega priključka, upravljavcu javnega vodovoda preda naročilnico za izvedbo gradbiščnega vodovodnega priključka.
(3) K prijavi gradbiščnega vodovodnega priključka mora
bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega odloka,
priložiti:
– gradbeno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski
objekt in
– osebne podatke.
(4) Rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s trajanjem izgradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
najdlje za obdobje 1 leta in se ga lahko podaljšuje ob soglasju
upravljavca javnega vodovoda, vendar največ do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(5) Ukinitev gradbiščnega vodovodnega priključka se
izvede ali na osnovi vloge za ukinitev gradbiščnega vodovodnega priključka, katero mora bodoči uporabnik iz petega
odstavka 6. člena tega odloka vložiti pri upravljavcu javnega
vodovoda, ali izredno, v kolikor so izpolnjeni pogoji, definirani
v Tehničnem pravilniku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve
vodovodnega priključka bremenijo lastnika oziroma solastnike
stavbe ali gradbeni inženirskega objekta.
V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
22. člen
(obseg storitev javne službe)
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
2. uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o
njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih
zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu s 24. členom Uredbe,
7. poročanje v skladu s 26. členom Uredbe,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s
25. členom te Uredbe,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih
v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vode
iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno
vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz javnega
vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena
območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
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14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na območju javnega vodovoda,
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s
predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo
s pitno vodo in
18. izvajanje in priprava programa razvoja javnega vodovoda.
23. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda zagotoviti izvajanje
javne službe skladno z Uredbo.
24. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb – vodovodnimi priključki)
(1) Vodovodni priključek je del vodovoda, ki povezuje
javni vodovod in vodomerni jašek z vgrajenim obračunskim
vodomerom.
(2) Lokacijo vodomernega jaška določi upravljavec javnega vodovoda in se praviloma postavlja na parcelni meji, ki je
najbližja javnemu vodovodu.
(3) Obračunski vodomer predstavlja razmejitveno mesto
vodovodnega priključka in internega vodovodnega omrežja. Vsi
elementi za obračunskim vodomerom so del interne instalacije,
ki je v upravljanju in vzdrževanju lastnika oziroma uporabnika.
(4) Vodovodni priključek je last uporabnika in se prenese
v upravljanje upravljavcu javnega vodovoda na osnovi pogodbe
za izgradnjo vodovodnega priključka.
(5) Upravljavec javnega vodovoda mora voditi kataster
vodovodnih priključkov.
(6) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati vodovodne priključke in obračunske vodomere v skladu z veljavno
zakonodajo, ki ureja meroslovje.
(7) Poškodba priključka ali vodomera kot posledica izvajanja zemeljskih del ali zmrzali se ne krije iz naslova vzdrževanja
vodovodnih priključkov.
25. člen
(prenos novozgrajenih in obnovljenih vodovodov
v last lokalne skupnosti in prenos v poslovni najem)
(1) Vsa novozgrajena vodovodna omrežja s pripadajočimi objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna in ki jih na
osnovi pogodbe o komunalnem opremljanju gradijo zasebni
investitorji, morajo zasebni investitorji po izgradnji predati v
last pristojni lokalni skupnosti, skladno z določili pogodbe o
komunalnem opremljanju.
(2) Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega
odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– projektna dokumentacija, izdelana v skladu in v obsegu
veljavne zakonodaje, najmanj pa PID,
– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca
javnega vodovoda,
– dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelan v skladu z
veljavno zakonodajo in z vsemi prilogami, navedenimi na tabelaričnem seznamu prilog,
– garancije,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe,
– veljaven zapisnik o ustreznosti objektov in omrežij vodovoda, ki ga izda operativni sektor upravljavca javnega vodovoda.

Stran

5534 /

Št.

74 / 27. 5. 2022

(3) Novozgrajeno ali obnovljeno vodovodno infrastrukturo
je lokalna skupnost dolžna predati v poslovni najem upravljavcu
javnega vodovoda, praviloma v roku treh (3) mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja ali podpisu zapisnika o končanju
del, pri čemer je dolžna predati vso dokumentacijo iz drugega
odstavka tega člena.
26. člen
(kataster javnega vodovoda)
(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
vodovodnega omrežja izvaja upravljavec javnega vodovoda v
skladu z zakonodajo. Stroški izvajanja se krijejo iz proračunskih
sredstev pristojne lokalne skupnosti.
(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o vseh
objektih, omrežju in napravah javnega vodovoda.
27. člen
(uporaba javnih hidrantov)
(1) Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato
morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Sredstva
za pokrivanje stroškov vzdrževanja, obratovanja hidrantnega
omrežja in porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodovoda zagotavlja pristojna lokalna skupnost.
(2) Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in
za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljavca. V tem primeru mora uporabnik
naknadno obvestiti upravljavca javnega vodovoda o uporabi,
trajanju in količini odvzete vode.
(3) Odvzem vode iz javnega hidranta, ki ni namenjena
gašenju požara, je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem upravljavca javnega vodovoda, ki določi mesto in način
odvzema vode.
28. člen
(varovanje obstoječe infrastrukture)
(1) Vsakdo, ki na trasi ali v varovalnem območju javnega
vodovodnega omrežja ali vodovodnega priključka namerava
izvajati dela, ki lahko škodno vplivajo na javni vodovod ali vodovodni priključek, si je dolžan pridobiti pred pričetkom del soglasje upravljavca javnega vodovoda in pri upravljavcu javnega
vodovoda naročiti odkaz obstoječega javnega vodovodnega
omrežja ali vodovodnega priključka.
(2) V primeru povzročitve poškodbe javnega vodovodnega omrežja ali vodovodnega priključka je povzročitelj poškodbe
dolžan takoj obvestiti upravljavca javnega vodovoda o vrsti,
kraju in času nastale poškodbe.
(3) Vse povzročene poškodbe na javnem vodovodnem
omrežju ali vodovodnih priključkih lahko odpravlja izključno
upravljavec javnega vodovoda, na stroške povzročitelja poškodbe.
(4) Kakršnekoli posege na javnem vodovodu in vodovodnih priključkih lahko izvaja izključno le upravljavec javnega
vodovoda.
(5) V okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj je potrebno
za nemoteno obratovanje obstoječega javnega vodovoda in
nemoteno oskrbo uporabnikov, v kolikor je to potrebno, izvesti
ustrezen obvod, ki ga lahko izvede izključno upravljavec.
VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN
OBRAČUNAVANJA STORITEV
29. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– prihodek od izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo,
– subvencije,
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– druga sredstva.
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30. člen
(vrste uporabnikov)
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, so razdeljeni v naslednje skupine:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
31. člen
(zaračunavanje storitev)
(1) V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve:
– omrežnina
– vodarina.
(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s
pitno vodo od dneva priključitve na javni vodovod.
32. člen
(elementi cene storitve gospodarske javne službe)
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine, ki se pri kalkulaciji cene in na
računu prikazujejo ločeno.
33. člen
(omrežnina in plačilo za vodno pravico)
(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi
časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske
dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo
oblikovanje cen komunalnih storitev),
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod,
– stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima,
– plačilo za vodno pravico v skladu s prepisi, ki urejajo
vode in
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe
oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na
podlagi podpisanih pogodb.
(2) Omrežnina iz prvega odstavka tega člena se določi na
letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov,
določenih s premerom vodomera (DN), skladno s spodnjo
preglednico:
PREMER VODOMERA
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN < 150
150 ≤ DN

FAKTOR OMREŽNINE
1
3
10
15
30
50
100
200

(3) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim
vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka
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tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor
omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera
tega vodomera.
(4) Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto
faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni
količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.
(5) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim
vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za
vodomer z višjim premerom.
(6) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se
omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno
s premerom priključka, v skladu s preglednico iz drugega odstavka tega člena.
(7) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.
(8) Plačilo za vodno pravico se za posameznega uporabnika določi ob smiselni uporabi drugega, tretjega, četrtega,
petega, šestega in prejšnjega odstavka tega člena.
34. člen
(vodarina)
(1) Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja
javne službe.
(2) V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo
naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev,
storitev in dela,
– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev
in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe,
– neposredne stroške prodaje,
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in
za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
35. člen
(obračun vodarine)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega
omrežja se meri v m3 po stanju, odčitanem na vodomeru.
Stanje na vodomeru se odčitava najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske
stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja uporabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo vode, ki
je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika v
preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec javnega vodovoda lahko določi akontacije tudi drugače.
(2) Višino akontacije praviloma določi upravljavec javnega
vodovoda, uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo
višine akontacije.
(3) V primeru, da upravljavec javnega vodovoda ali uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati
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dejanske porabe vode, se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera poraba pitne vode obračuna v višini
uporabnikove povprečne porabe v preteklem letu.
(4) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu
se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o okoljskih
dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se uporabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega odvzema oziroma najmanj za obdobje enega leta.
(5) Uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za
posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se
kršitelju zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine
za zagotavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.
(6) Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega odstavka
30. člena, pri čemer se za vodomer DN 20 upošteva normalna
poraba, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan. V večstanovanjskih
stavbah se normirana poraba lahko določi glede na dejansko
število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem da se upošteva poraba
0,15 m3 na osebo na dan.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne
namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upošteva kot normalna poraba pitne vode.
(8) Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je prekomerna poraba pitne vode, katere cena se poveča za 50  %.
Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah, določenih glede
na dejansko prekomerno porabo v preteklem obračunskem
obdobju. Tako pridobljen prihodek zniža obračunsko ceno za
to javno službo.
36. člen
(cene storitev GJS)
(1) Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo za območje občine predlaga izvajalec javne službe skladno z določili prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z
Zakonom o DDV.
(3) Izvajalec javne službe za preteklo obračunsko obdobje
ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev.
(4) Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu
predračunske cene za prihodnje obdobje.
(5) Izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat.
Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od
potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu
organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.
37. člen
(subvencioniranje storitve GJS)
(1) Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna
uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz
proračuna občine.
(2) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
38. člen
(odpis vodarine)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, delno odpiše stroške vodarine v skladu z
Internim pravilnikom upravljavca o načinu obračunavanja vode
v primeru večjega izliva.
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39. člen

(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če
sklenjena pogodba oziroma zakon ne določata drugače. Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana
v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.
(2) Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju
zaračunanih stroškov oskrbe s pitno vodo lahko izvajalec javne
službe uporabniku po izpeljanem postopku obveščanja izvede
odklop vodovodnega priključka oziroma začne postopek izterjave po sodni poti.
40. člen
(posebne storitve)
(1) Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve, ki
jih izvajalec javne službe opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo (na primer zagotovitev uporabe javne infrastrukture
za drugo neposredno rabo vode (tehnološke vode) v skladu z
zakonom, ki ureja vode uporabnikom, ki niso uporabniki storitev
javne službe).
(2) Izvajalec javne službe lahko opravlja posebne storitve
iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki
in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.
(3) Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se
zmanjša lastna cena posamezne javne službe.
VII. MERITVE IN ODČITAVANJE
41. člen
(uporaba vodomerov)
(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.
(2) Tip vodomera določi upravljavec javnega vodovoda.
(3) Odčitavanje vodomera je v pristojnosti upravljavca
javnega vodovoda in se izvaja najmanj dvakrat letno.
(4) Vodomer se vgrajuje v predpisan vodomerni jašek, ki
ga določi upravljavec javnega vodovoda.
(5) Vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih
za standardizacijo in meroslovje.
(6) Vodomere namešča, zamenjuje in vzdržuje izključno
upravljavec javnega vodovoda.
(7) Uporabnik lahko od upravljavca javnega vodovoda
zahteva izredno kontrolo vodomerne naprave. Če vodomer
deluje izven meja predpisane točnosti v škodo uporabnika,
nosi vse stroške upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem
primeru pa uporabnik.
(8) Stroški, ki nastanejo zaradi poškodbe ali zmrzali vodomera, se ne krijejo iz naslova redne menjave in bremenijo
uporabnika.
(9) Odštevalni vodomeri, ki so nameščeni za obračunskim
vodomerom, so del interne instalacije, zato niso v upravljanju
in vzdrževanju upravljavca javnega vodovoda.
(10) Velikost vodomera določi izdelovalec projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Velikost vodomera se lahko, v kolikor so izpolnjeni dobavni pogoji, na osnovi pisnega
zahtevka lastnika oziroma solastnikov objekta spremeni, pri
čemer stroški spremembe bremenijo lastnika oziroma solastnike objekta.
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
42. člen
(evidence uporabnikov)
(1) Za potrebe poslovanja upravljavec javnega vodovoda
vodi in vzdržuje evidenco uporabnikov.
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(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),
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(3) Upravljavec javnega vodovoda lahko za posameznega
uporabnika z njegovim soglasjem zbira tudi podatke o:
– številki osebnega računa,
– davčni številki,
– deležu lastništva,
– EMŠO.
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika,
– šifro dejavnosti (SKD),
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(5) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi
naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu,
– lastništvo nepremičnine.
43. člen
(dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)
(1) Lastniki, najemniki in upravniki večstanovanjskih stavb
morajo upravljavca javnega vodovoda pravočasno pisno obveščati o:
– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;
– vseh spremembah naslova za dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi
v obstoječe razmerje.
(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:
– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega
odjemalca,
– listino o prenosu lastninske pravice (razen upravnik),
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega lastnika, najemnika na obrazcu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
zavezan dotedanji lastnik, najemnik.
44. člen
(pridobivanje evidenc)
Upravljavec javnega vodovoda pridobiva evidence od
uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih
organov in služb, ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi, Zakona o javnih gospodarskih službah. Zbrani
podatki so varovani na podlagi Zakona o varovanju osebnih
podatkov.
45. člen
(izstavitev računa za večstanovanjski objekt)
Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu javnega vodovoda;
– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upravljavcem javnega vodovoda glede načina obračuna, ključa
delitve, ki mora biti za vse uporabnike enoten in načinom plačila
nastalih stroškov takšne delitve;
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– v primerih solastništva stavbe je plačnik računa komunalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni
dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni
dogovor predložijo upravljavcu javnega vodovoda.
IX. PREKINITEV DOBAVE
46. člen
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti
in na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan uporabniku
prekiniti dobavo pitne vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javni vodovod izdelan brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca javnega
vodovoda ali brez nadzora ter prevzema s strani upravljavca
javnega vodovoda;
– če vodomerni jašek ali interna instalacija uporabnika
ni tehnično ustrezna in je zaradi tega oteženo vzdrževanje ali
ogrožena kakovost pitne vode;
– če uporabnik ali bodoči uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec;
– če uporabnik ali bodoči uporabnik ne dopusti upravljavcu javnega vodovoda opravljati nujnih vzdrževalnih del na
javnem vodovodu ali vodovodnem priključku;
– če uporabnik odvzema vodo pred vodomerno napravo,
ali če odstrani vodomerno napravo;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda dovoli priključitev drugega uporabnika na svoje interno
omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo
redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja
noče odstraniti;
– če uporabnik brez privolitve upravljavca javnega vodovoda odstrani plombo, vodomer ali kako drugače spremeni
način izvedbe priključka;
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);
– če uporabnik onemogoča upravljavcu javnega vodovoda odčitavanje in pregled vodomerne naprave;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka;
– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik
plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po ceniku upravljavca javnega vodovoda.
(3) Na zahtevo uporabnika lahko upravljavec javnega
vodovoda izvede začasen odklop vodovodnega priključka.
Stroške začasnega odklopa in vnovične priključitve pitne vode
plača uporabnik po ceniku upravljavca javnega vodovoda.
47. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne
službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih
uporabnikov javne službe.
(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine
ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del
na javnem vodovodu ali vodovodnih priključkih.
(3) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del upravljavec
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve
ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali
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omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti
na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo,
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja
zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda
o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno
vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen
način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po
prekinitvi ali omejitvi.
(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša
od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom
javne službe zagotoviti pitno vodo vsaj za nujni obseg porabe.
48. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
(1) V primeru pomanjkanja pitne vode v vodovodnem
sistemu, lahko upravljavec javnega vodovoda izda ukrep o
racionalni rabi, s katerim omeji uporabo pitne vode.
(2) O izdanem ukrepu o racionalni rabi pitne vode je
upravljavec javnega vodovoda dolžan takoj, ko je to mogoče,
najpozneje pa v roku 24 ur po začetku veljave ukrepa o racionalni rabi, s katerim se omeji uporabo pitne vode pisno, po elektronski pošti obvestiti občino in občinski inšpektorat, uporabnike
javne službe pa na krajevno običajen način.
(3) Ukrep o racionalni rabi pitne vode uporabnikom prepoveduje rabo pitne vode iz vodovodnega omrežja za namene:
– zalivanja vrtov, zelenic in nogometnih igrišč,
– polnjenje bazenov,
– pranje vozil,
– polnjenje individualnih rezervoarjev in
– čiščenje javnih površin.
(4) Ukrep opredeljen v tem členu ne velja za delo avtopralnic, katerih osnovna dejavnost je čiščenje vozil.
(5) O prenehanju ukrepa o racionalni rabi pitne vode je
upravljavec javnega vodovoda dolžan takoj, ko je to mogoče,
najpozneje pa v roku 24 ur po prenehanju veljave ukrepa o
racionalni rabi, s katerim je bila omejena uporabo pitne vode
pisno, po elektronski pošti obvestiti občino in občinski inšpektorat, uporabnike javne službe pa na krajevno običajen način.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
49. člen
(inšpekcijski organ)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja inšpekcijski organ, ki ima v primeru ugotovljenih
nepravilnosti in pomanjkljivosti pravico in dolžnost odrediti vse
ukrepe v skladu s tem odlokom in z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(2) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve
določil odloka in kršitelje prijaviti pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu, ki deluje na območju občine.
50. člen
(globe)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – upravljavec javnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 24. člena,
– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju s 46. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom 48. člena.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – upravljavca.
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(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto ter sedmo
alinejo četrtega odstavka 6. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z vsebino prve do desete alineje prvega odstavka 46. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 48. člena.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(5) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega
odstavka tega člena posameznik – uporabnik.
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek bodoči
uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z devetim odstavkom 6. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z vsebino prve do četrte alineje prvega odstavka 46. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 48. člena.
(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(8) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega
odstavka tega člena posameznik – bodoči uporabnik.
(9) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik
večstanovanjske stavbe pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena.
(10) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz devetega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(prehodni roki)
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1748.

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

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
ter drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 79/18), je Občinski svet Občine Žužemberk
na 15. redni seji dne 20. 4. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Žužemberk
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/19; v nadaljnjem besedilu: odlok) se v 8. členu drugi odstavek spremeni in
dopolni tako, da se glasi:
»(2) Občinska uprava Občine Žužemberk ima naslednje
organizacijske enote:
– Kabinet župana,
– Občinska uprava in
– Režijski obrat.«
2. člen
V odloku se v 8. členu tretji odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»(3) Organizacijski enoti Kabinet župana in Občinska
uprava vodi direktor občinske uprave, organizacijsko enoto
Režijski obrat pa vodja režijskega obrata.«
3. člen
V odloku se v 8. členu doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Status in delovno področje režijskega obrata se
uredi s posebnim odlokom, skladno s splošnim aktom Občine
Žužemberk, ki ureja gospodarske javne službe.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 030-3/2019-2
Žužemberk, dne 20. aprila 2022
Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine
Žužemberk iz 2. člena tega odloka sprejeme Občinski svet Občine Žužemberk v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
52. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk (Uradni list
RS, št. 18/14).
53. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-25/2014-2
Žužemberk, dne 20. aprila 2022
Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

1749.

Pravilnik o oddajanju nepremičnega
premoženja Občine Žužemberk

Na podlagi določb Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Zakona
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS,
št. 18/74, 34/88, Uradni list RS, št. 32/00, 102/02 – odl. US in
87/11 – ZMVN-A in 90/21 – SZ-1E), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo,
58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUP3S, 56/11 – odl. US,
87/11 in 40/12 – ZUJF, 14/17, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in
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90/21) in 3. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS,
št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 15. redni seji
20. 4. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju nepremičnega premoženja
Občine Žužemberk
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja oddajanje nepremičnega
premoženja, ki je v lasti Občine Žužemberk (v nadaljevanju:
občina) v upravljanje, najem, zakup, brezplačno uporabo in
občasno uporabo.
(2) Nepremičnine, ki so predmet oddaje, so:
– poslovni prostori in zemljišča za izvajanje poslovne
dejavnosti,
– javna infrastruktura na področju športa, turizma in rekreacije,
– javna infrastruktura na področju kulture,
– kmetijska zemljišča.
2. člen
(1) Za izvajanje tega pravilnika je pristojna občinska
uprava.
(2) Občinska uprava vodi evidenco nepremičnin in vseh
pogodb sklenjenih na podlagi tega pravilnika.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– za poslovni prostor se šteje po zakonu eden ali več
prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, ki so praviloma
gradbena celota in imajo poseben glavni vhod,
– stanovanje je skupina prostorov, namenjenih za trajno
bivanje, ki so funkcionalna celota, praviloma z enim vhodom,
ne glede na to, ali so prostori v stanovanjski stavbi ali drugi
stavbi,
– kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so primerna za
kmetijsko pridelavo, razen stavbnih in vodnih zemljišč ter za
druge namene določenih zemljišč,
– najem je pogodbeno razmerje, v katerem se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku izročil določeno nepremičnino
v rabo, ta pa se zavezuje, da mu bo za to plačeval določeno
najemnino,
– občasna uporaba je oddaja nepremičnega premoženja
v uporabo po posameznih urah ali dnevih.
2. UPRAVLJANJE
4. člen
Upravljavci stvarnega premoženja so samoupravne lokalne skupnosti in osebe javnega prava, ki jih za upravljavce
določa ustanovni akt ali akt župana.
3. ODDAJA V NAJEM
3.1. Predmet in način oddaje v najem
5. člen
(1) V najem se lahko odda nepremično premoženje, ki ga
začasno ne potrebuje noben upravljavec ali uporabnik.
(2) Pri oddajanju nepremičnega premoženja v najem se
upoštevajo pogoji in postopek, ki jih določajo zakon, ki ureja
stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(v nadaljevanju: zakon), uredba, ki ureja stvarno premoženje
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju:
uredba), zakon, ki ureja poslovne stavbe in poslovne prostore,
zakon, ki ureja stanovanjska razmerja in zakon, ki ureja kmetijska zemljišča.
6. člen
(1) Postopek za oddajo nepremičnine v najem se začne
na podlagi vloge stranke ali na pobudo občinske uprave.
(2) Nepremično premoženje občine se odda v najem na
enega izmed naslednjih načinov:
– z izvedbo javne dražbe,
– z javnim zbiranjem ponudb,
– s sklenitvijo neposredne pogodbe.
3.2. Javna dražba
7. člen
Javna dražba poteka v skladu s predpisi, ki določajo potek
javne dražbe.
3.3. Javno zbiranje ponudb
8. člen
(1) Javno zbiranje ponudb se izvede kot na nedoločen
ali določljiv krog oseb naslovljeno vabilo k dajanju ponudb za
najem določenega nepremičnega premoženja občine. Javno
zbiranje ponudb se objavi na krajevno običajen način, praviloma na spletni strani Občine Žužemberk.
(2) Med objavo razpisa o javnem zbiranju ponudb in odpiranjem ponudb ne sme preteči manj kot 20 in več kot 60 dni.
(3) Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija, ki
jo s sklepom imenuje župan. Komisija preveri ali so bile vse
ponudbe pravočasne in popolne in o odpiranju ponudb sestavi
zapisnik.
(4) Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo
dopolni do odpiranja ponudb.
(5) Če je med prejetimi ponudbami več enakih najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove
ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri
čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
(6) Po opravljenem postopku izbire direktor občinske
uprave izda sklep o izbiri, najemno pogodbo sklene župan
najkasneje v roku 15 dni po dokončnem sklepu o izbiri.
(7) Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja ali v
postopkih iz šestega odstavka tega člena ni bila dosežena vsaj
cena, ki so jo v postopku javnega zbiranja ponudb ponudili najugodnejši ponudniki, javno zbiranje ponudb ni uspešno.
3.4. Neposredna pogodba
9. člen
(1) Nepremično premoženje se lahko odda v najem na
podlagi metode neposredne pogodbe, če je izpolnjen eden od
naslednjih pogojev:
– če je občina manj kot 50-odstotna solastnica nepremičnine,
– če je predviden letni prihodek od oddaje v najem nepremičnin nižji od 5.000 EUR,
– če oddaja nepremičnega premoženja v najem z javno
dražbo ali javnim zbiranjem ponudb ni uspela, v dveh mesecih
od dneva, ko se je izkazalo, da je metoda neuspešna,
– če se premoženje odda v najem osebi javnega prava za
izvajanje javnih nalog,
– če se premoženje odda v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za izvajanje dejavnosti, za
katero so ustanovljene,
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– če se premoženje v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno, odda v najem
socialnemu podjetju za izvajanje dejavnosti, za katero so ustanovljene,
– če se premoženje odda v najem za obrambo, zaščito,
reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ali za razvoj
obrambne industrije oziroma razvojnih obrambnih projektov,
– če se javna komunalna infrastruktura odda v najem
izvajalcu gospodarske javne službe,
– če se premoženje odda v najem mednarodnim organizacijam.
(2) V primeru oddaje na podlagi neposredne pogodbe o
njej odloča župan.
(3) Namera o oddaji nepremičnega premoženja v najem
se objavi na spletni strani občine najmanj 15 dni pred sklenitvijo
neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.
3.5. Pogodba o oddaji v najem
10. člen
(1) Pogodba o oddaji nepremičnega premoženja v najem
mora biti sklenjena v pisni obliki in vsebovati sledeče minimalne
obvezne sestavine:
– višino najemnine in
– obveznost najemnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj, če cena zavarovanja
ni upoštevana v najemnini, in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
(2) V kolikor najemnik oddaja nepremičnino v podnajem,
mora o tem pridobiti predhodno pisno soglasje občine.
(3) V kolikor najemnik omogoča občasno uporabo najete
nepremičnine tretjim osebam, oddajo uredi z lastnimi internimi
pravili.
3.6. Najem stanovanj
11. člen
(1) Stanovanja se oddajajo v najem po pravilih in postopku, ki ga določa zakon, ki ureja stanovanjska razmerja.
(2) Pogoje, merila in postopek za dodelitev neprofitnih stanovanj določajo predpisi o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem. Neprofitno najemno stanovanje se oddaja upravičencem prednostne liste, določene na podlagi javnega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije
obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je
ustanovljena,
– mednarodnim organizacijam, za izvajanje njihovih nalog,
– društvom s sedežem v Občini Žužemberk.
(2) Obdobje trajanja pogodbe, njeno obvezno vsebino,
obveznost uporabnika, da krije obratovalne stroške, stroške
rednega vzdrževanja, stroške zavarovanj, podrobneje določa
zakon.
5. OBČASNA UPORABA
14. člen
(1) Za občasno uporabo se zaračuna uporabnina na podlagi cenika, ki ga sprejme župan in se objavi na javnem mestu.
(2) Uporabnina, ki se določi s cenikom, predstavlja tržno
odmero, ki se določi izkustveno ali s cenitvijo tako, da se
z uporabnino pokrijejo obratovalni stroški in stroški manjših
vzdrževalnih del. Uporabnina se plača na podlagi izstavljenega
računa.
(3) V kulturnih oziroma drugih domovih, domih krajanov ali
objektih namenjenih javni uporabi za uresničevanje občasnega
delovanja društev ali interesov občanov in občanov ožjega dela
občine, se odobri uporaba na podlagi odločitve občinske uprave. Krajevna skupnost usklajuje potrebe po uporabi skupnih
prostorov z občinsko upravo.
6. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
prodaji, oddaji v zakup (najem) in menjavi zemljišč v lasti Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 80/02).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Žužemberk.
Št. 478-12/2022-1
Žužemberk, dne 20. aprila 2022
Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

3.7. Najem zemljišč
12. člen
(1) Stavbna zemljišča in druge površine za opravljanje
poslovnih in drugih dejavnosti se oddajajo v najem po postopku
določenem s tem pravilnikom.
(2) Kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup v skladu s
pogoji in po postopku, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijska
zemljišča.
4. BREZPLAČNA UPORABA
13. člen
(1) Nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje
noben uporabnik, se lahko da v brezplačno uporabo po metodi
zbiranja ponudb ali z neposredno pogodbo:
– osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog,
– nevladnim organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje delavnosti, za katere
jim je podeljen status,
– socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni osebi,
kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki
namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: nepridobitna pravna oseba), v

ILIRSKA BISTRICA
1750.

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del EUP
IB61 za umestitev večstanovanjskega objekta

Na podlagi 110., 118., 119. in 282. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) ter 29. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) je
župan Občine Ilirska Bistrica dne 26. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za del EUP IB61 za umestitev
večstanovanjskega objekta
1. člen
(Predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP IB61 za
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umestitev večstanovanjskega objekta (v nadaljnjem besedilu: OPPN)
2. člen
(Potrditev izhodišč za OPPN)
S tem sklepom se potrdijo izhodišča za pripravo OPPN,
ki jih je izdelalo podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje
pod številko projekta 61/21 v mesecu aprilu 2022.
3. člen
(Območje in predmet OPPN)
Ureditveno območje OPPN obsega manjše zaokroženo
zemljišče znotraj kompleksa nekdanje vojašnice v osrednjem
delu EUP IB61. Velikost območja OPPN je približno 4.535 m2
in obsega parcelo št. 1124/16, k.o. Ilirska Bistrica (2525)
v celoti.
Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora se območje v času
priprave OPPN lahko tudi spremeni.
Z OPPN se načrtuje sprememba namembnosti obstoječemu poslovnemu objektu v večstanovanjski objekt. Predvidi
se rekonstrukcija obstoječega objekta ali odstranitev in novogradnja.
Načrtuje se sprememba podrobnejše namenske rabe
prostora iz območja namenjenega dejavnostim izobraževanja,
vzgoje in športa (oznaka CDi) v območje stanovanjskih površin
(oznaka SS), brez predhodne spremembe občinskega prostorskega načrta. Sprememba je potrebna za izvedbo občinskega
razvojnega programa in je skladna s cilji prostorskega razvoja
občine, skladna je s pravnimi režimi in pomeni spremembo
iz bolj v manj intenzivne namenske rabe prostora (iz območij
centralnih dejavnosti v območja stanovanj).
4. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine Ilirska Bistrica, analize
prostora, idejne zasnove in smernic nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(Postopek in roki za pripravo OPPN)
Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2).
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave
in sprejema OPPN:
– priprava gradiva za pridobivanje mnenj in smernic/10 dni,
– pridobitev smernic in odločbe potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO/30
+ 21 dni,
– priprava osnutka OPPN/15 dni,
– pridobitev prvih mnenj/30 dni,
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN/15 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni,
– priprava predloga OPPN/10 dni po potrditvi stališč do
pripomb in predlogov,
– pridobitev drugih mnenj/30 dni,
– izdelava usklajenega predloga OPPN/5 dni,
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu/30 dni,
– elaborat ekonomike/10 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev v postopku lahko tudi spremenijo. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od faze
dopolnjenega osnutka dalje ustrezno spremenijo.
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6. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj pri pripravi OPPN, so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška ul. 12, 6000 Koper,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana,
– Občina Ilirska Bistrica (področje cest), Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
– Elektro Primorska, d.d., Podjetje za distribucijo električne energije, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
– Javno Podjetje Komunala Ilirska Bistrica, Prešernova 7,
6250 Ilirska Bistrica,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Koper – Nova
Gorica, Kolodvorska 9, 6000 Koper.
ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe,
ugotovljene v postopku priprave.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana (za CPVO) sodeluje v postopku kot organ, ki
skladno z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj odloča,
ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov
plana na okolje.
Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so naslednji:
– Ministrstvo za kulturo,
– Zavod RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za zdravje,
– Direkcija RS za vode,
– Zavod za gozdove RS.
7. člen
(Vključevanje javnosti)
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave OPPN
z objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in
z objavo sklepa ter izhodišč na spletni strani Občine Ilirska
Bistrica.
V postopek priprave bo občina javnost vključila tako, da
bo dopolnjen osnutek OPPN za 30 dni javno razgrnila, gradivo
pa objavila na svoji spletni strani. Javnosti se na razgrnjeno
in objavljeno gradivo omogoči dajanje predlogov in pripomb v
roku 30 dni. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je osnutek OPPN objavljen, z
načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Med javno razgrnitvijo bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv. Občina prouči pripombe in predloge
javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj s predlogom OPPN objavi na svoji spletni strani.
8. člen
(Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev glede njihovega zagotavljanja)
Za potrebe priprave OPPN se uporabijo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo, investitor pa mora
zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi
smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih ureditev z Občinskim
prostorskim načrtom,
– elaborat ekonomike,
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– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– Okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku
OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje.
9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo
CPVO, kolikor bo potrebna zagotovi občina, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko
načrtovanje.
10. člen
(Začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica. Veljati začne
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2022-8
Ilirska Bistrica, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

METLIKA
1751.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za Gospodarsko cono Gradac, št. 1

Na podlagi 110., 118. in 119. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) v povezavi s
338. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni
list RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 79/16) je župan Občine Metlika dne 25. 5.
2022 sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za Gospodarsko cono Gradac, št. 1
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava prvih sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Gradac, v enoti urejanja prostora GRD-13-OPPN
(v nadaljnjem besedilu: SD OPPN).

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Območje in predmet načrtovanja
(1) Območje SD OPPN se nahaja v naselju Gradac v
Občini Metlika. Območje leži na zemljišču s parc. št.: 2041/1
(del), 8, 6/5, 2154/13, 6/12, 6/11, 6/14, 6/25, 6/2, 6/26, 2154/12,
1091/33, 2054/4, 1091/19, 1091/31, 1091/32, 1091/22,
1091/29, 1091/30, 1091/25, 1091/27, 1091/28, 1091/26, 1086/7
(del), 1091/24, 2054/11 (del), 2054/6, 2054/7, 2054/8, 2054/9,
2054/10, 1091/13, 1091/14, 1091/15, 1091/16, 1091/17, 2068
(del) in 1068 (del), vse k.o. Gradac, v okviru enote urejanja prostora Gospodarska cona Gradac. Na območju je opredeljena
podrobna namenska raba IG in PŽ.
(2) S predlagano dostopno cesto v območje potrebno za
realizacijo 1. faze OPPN, se posega še na naslednje parcele:
2066/13, 1100, 1102, 1154/2, 1154/4, 1099, 1098, 1096 in
2054/4, vse k.o. Gradac.
(3) S predlagano dostopno cesto v območje potrebno
za realizacijo 2. faze OPPN, se posega na naslednje parcele:
1091/4, 1091/5, 1091/6, 1091/3 in 2154/5, vse k.o. Gradac. Za
potrebe izgradnje ceste C se posega še na parceli 1092/1 in
1092/9, obe k.o. Gradac.
(4) Namen SD OPPN je v prvo fazo predvidene realizacije OPPN vključiti poleg ureditvene enote C na zemljišču
s parc. št: 1091/35, k.o. Gradac, še ureditveno enoto B,
na zemljišču s parc. št: 6/11, 6/14, k.o. Gradac ter preveriti morebitne ugodne razmere za ohranitev prenovljenega
nivojskega prehoda preko železnice in glede na mnenja
nosilcev urejanja prostora korigirati predvidene prometne
ureditve v OPPN.
(5) Na podlagi petega in šestega odstavka 117. člena
ZUreP-2 je priprava SD OPPN skladna z:
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (PRS, Uradni
list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2), glede
načrtovanja območij proizvodnih dejavnosti (33. člen);
– Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 22/21, v nadaljevanju: OPN), glede razvoja gospodarskih in
storitvenih dejavnosti (33. člen);
– Regionalnim razvojnim program za obdobje 2014–2020
v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija (Razvojni center Novo
mesto, d.o.o., marec 2015), glede načrtovanja in povezovanja
gospodarskih con za različne namene (Ukrep 1.1.2);
– pravnimi režimi.
(6) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev
urejanja prostora v postopku priprave SD OPPN tudi spremeni,
zmanjša oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora z
namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne
in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
(7) Pobudnik priprave SD OPPN je Občina Metlika.

2. člen

4. člen

Potrditev izhodišč za pripravo OPPN

Način pridobitev strokovnih rešitev

Priprava OPPN je določena v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika (Uradni list RS, št. 22/21). Določila in usmeritve strateškega in izvedbenega dela občinskega
prostorskega načrta Občine Metlika in investicijska pobuda
za območje SD OPPN so povzeti v Izhodiščih za pripravo
OPPN, ki so pripravljena na podlagi 108. člena in v povezavi
s petim odstavkom 117. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter v povezavi z drugim
odstavkom 338. člena ZUreP-3 (Uradni list. RS, št. 199/21).
Izhodišča je izdelalo podjetje SAPO, studio za arhitekturo,
planiranje in oblikovanje d.o.o, pod številko OPPN-1/2022, v
mesecu februarju 2022, in se s tem sklepom potrdijo.

(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju in izdelavi strokovnih
podlag za SD OPPN upoštevati podatke iz javno dostopnih
evidenc, usmeritev nosilcev urejanja prostora in obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v času priprave občinskega
prostorskega načrta Občine Metlika.
(2) Geodetski načrt zagotovi pobudnik. Če bo v postopku
priprave SD OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje (v nadaljevanju CPVO), se v času priprave osnutka SD
OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik.
V postopku priprave SD OPN se lahko določijo tudi morebitne
dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja
prostora, ki jih mora zagotoviti pobudnik.

Uradni list Republike Slovenije
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SD OPPN se skladno s 119. členom Zakona o urejanju
prostora pripravi in sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega
načrta.

11. Evi d.o.o., Kanižarica 42, 8340 Črnomelj;
12. Krajevna skupnost Gradac, Gradac 24, 8332 Gradac;
13. Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave SD OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

6. člen

8. člen

Vrsta postopka

Roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave
SD OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in minimalnih okvirnih rokih:
Faza
– pridobitev mnenj o verjetnosti
pomembnejših vplivov na okolje
– pridobitev odločbe o potrebnosti
izvedbe celovite presoje vplivov
na okolje
– osnutek SD OPPN in pridobitev
mnenj nosilcev urejanja prostora
iz 6. točke tega sklepa

Rok
1 mesec po objavi
sklepa
2 meseca po objavi
sklepa

1 mesec od pridobitve
odločbe o potrebnosti
izvedbe celovite
presoje vplivov na
okolje
– dopolnjen osnutek SD OPPN
1 mesec po pridobitvi
mnenj k osnutku
OPPN
– obravnava na občinskem svetu,
1 mesec po pripravi
javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka
OPPN
– priprava in sprejem stališč
1 mesec po končani
do pripomb in predlogov iz javne
javni razgrnitvi
razgrnitve
– predlog SD OPPN, pridobitev
2 meseca po sprejetju
mnenj nosilcev urejanja prostora
stališč do pripomb in
k predlogu SD OPPN
predlogov
– priprava usklajenega predloga SD 1 mesec od pridobitve
OPPN, obravnava in sprejem
mnenj k predlogu
na občinskem svetu
OPPN

Načrt vključevanja javnosti
(1) Javnost je bila vključena v postopek že med pripravo
izhodišč za pripravo SD OPPN. Predlog izhodišč je bil javno
razgrnjen v času 25. 2. 2022 do 5. 4. 2022. Pripomb nanj ni bilo,
izhodišča so posredovali nosilci urejanja prostora.
(2) V postopku priprave SD OPPN bo javnost seznanjena
z dopolnjenim osnutkom SD OPPN v času javne razgrnitve, ki
bo trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva
bo potekala v prostorih Občine Metlika, na spletni strani Občine Metlika ter na oglasni deski KS Gradac. Na enak način
bo objavljeno tudi javno naznanilo o času javne razgrnitve. V
času javne razgrnitve bo zainteresirana javnosti lahko podala
pripombe in predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni
in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena.
9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo SD OPPN financira pripravljavec: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
10. člen
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-80/2016-155
Metlika, dne 25. maja 2022
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega
področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

MURSKA SOBOTA

7. člen
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj
in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim
prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za investicije v železnice, Kopitarjeva ulica 5, 2102 Maribor;
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje ceste – OE Novo
mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto;
7. Elektro Ljubljana, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
8. Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana;
9. Komunala Metlika, Cesta XV. Brigade 4, 8330 Metlika;
10. Telekom Slovenije, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;

1752.

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za konjeniški park
Rakičan (EUP RA 9/2)

Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) (v nadaljnjem
besedilu: ZUreP-2), 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je župan Mestne
občine Murska Sobota sprejel

SKLEP
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za konjeniški park Rakičan (EUP RA 9/2)
1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN in pravna podlaga)
(1) S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za konjeniški
park Rakičan (EUP RA 9/2) (v nadaljevanju OPPN), ki jih je
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izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o.
o., Murska Sobota (št. projekta: OPPN-12/22, maj 2022) in se
začne postopek priprave OPPN.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 (Uradni
list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZureP-3) in Pravilnik o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(3) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16,
67/16) (v nadaljevanju OPN) je osnovna namenska raba na
obravnavanem območju opredeljena kot stavbno zemljišče. Po
določbah 35. člena OPN spada območje predmetnega OPPN
v enoto urejanja RA 9/2. Podrobnejša namenska raba prostora
je opredeljena kot BC – športni centri.
(4) Skladno s 73. členom OPN je v podenoti urejanja
RA 9/2 na območju podrobne namenske rabe BC dopustna
ureditev utrjenih in zelenih površin za potrebe konjeniškega kluba (tekmovalna steza, maneža), dopolnilna zasaditev drevja in
grmičevja ter med drugim gradnja drugih gradbeno inženirskih
objektov, kamor skladno s klasifikacijo objektov spadajo tudi
konjeniški centri. Ker se območje nahaja v neposredni bližini
zavarovane kulturne dediščine, se je pripravljavec odločil, da
se bodo podrobnejši prostorski pogoji za umeščanje objektov
določili v postopku OPPN.
(5) Pobudo za pripravo OPPN je podal RIS Dvorec Rakičan, Lendavska ulica 28, 9000 Murska Sobota.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Območje OPPN obsega območje enote urejanja
RA 9/2 in vključuje del parcel št. 1245/2 ter 1245/3, obe
k. o. Rakičan. Območje OPPN se lahko v času postopka
priprave na podlagi smernic nosilcev urejanja tudi poveča
z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in infrastrukturne ureditve.
(2) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za
umestitev kmetijskih objektov za potrebe konjeniške dejavnosti
ter športno turističnih objektov kot razširitev obstoječe turistične
dejavnosti javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in oblika OPPN)
(1) Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora.
(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazložitve in
utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih
obravnavah in delovnih telesih mestnega sveta v postopku
izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem
prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne
obravnave.
(3) Načrtovalec OPPN mora sprejeti akt (tekstualni in
grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri
izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu dwg ter v ustreznem formatu za objavo v prostorskem
informacijskem sistemu. Po dogovoru lahko tudi v drugem
formatu, ki je združljiv s programsko opremo, ki jo uporablja
pripravljavec.
4. člen
(vrsta postopka)
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se OPPN pripravi in
sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek
priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
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5. člen
(rok za pripravo posameznih faz OPPN)
(1) Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema
OPPN:
1.
2.

3.

4.
5.

faza
osnutek OPPN (pridobitev
konkretnih smernic, odločba
CPVO)
dopolnitve osnutka OPPN
(pridobivanje prvih mnenj
in usklajevanje, priprava
dopolnjenega osnutka)
javna razgrnitev, javna
obravnava, priprava stališč
do pripomb, I. obravnava OPPN
na mestnem svetu
predlog OPPN (pridobivanje
drugih mnenj in usklajevanje)
sprejem OPPN in objava

rok
2 meseca po objavi
sklepa o začetku
priprave
2 meseca po
pridobitvi konkretnih
smernic in odločbe
o CPVO
2 meseca po
dopolnitvi osnutka
OPPN
2 meseca po
I. obravnavi na
mestnem svetu
1 mesec po pridobitvi
II. mnenj

(2) V primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo
roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani
za podajo smernic in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike
Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2,
9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000
Murska Sobota,
– Vodovod sistema B d. o. o., Kopališka ulica 2, 9000
Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, d. d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota,
Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,
– T – 2 d. o. o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska
ulica 3, 9000 Murska Sobota,
– Telemach d. o. o., PE Murska Sobota, Lendavska ulica 29d, 9000 Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska
Sobota.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
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7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je občina pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega naznanila za podajo mnenj oziroma pripomb. Javnosti bo vključitev
v postopek omogočena tudi v času javne razgrnitve in javne
obravnave dopolnjenega osnutka OPPN.
8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega
zagotavljanja)
Za pripravo OPPN se uporabijo naslednji prostorski podatki in strokovne podlage:
– podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige,
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat ekonomike in
– morebitni drugi podatki oziroma druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter strokovnih podlag,
ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi
potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo le-ta
potrebna) zagotavlja pripravljavec prostorskega akta Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
10. člen
(objava in uveljavitev)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 3503-0002/2022-3(740)
Murska Sobota, dne 26. maja 2022
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

PIRAN
1753.

Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Piran

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)

RAZGLAŠAM ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju
Občine Piran,
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 31. redni
seji dne 23. maja 2022.
Št. 3505/0039-2022
Piran, dne 25. maja 2022
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Na podlagi 230., 241. in 242. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 21., 25. in 27. člena Uredbe o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) ter 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 31. redni seji dne 23. maja 2022 sprejel naslednji

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju
Občine Piran
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju celotne Občine Piran, razen za tista območja, za katera
so podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
infrastrukturo določene s posamičnimi programi opremljanja.
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na
enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp),
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
2. člen
(obstoječa komunalna oprema)
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se
odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– omrežje cest,
– omrežje vodovoda,
– omrežje kanalizacije,
– objekte ravnanja z odpadki,
– javne površine.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot
v predpisu, ki ureja urejanje prostora, in v uredbi, ki določa
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in
izračun komunalnega prispevka.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO
4. člen

Župan
Občine Piran
Đenio Zadković

(stroški obstoječe komunalne opreme)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
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Obstoječa komunalna oprema
omrežje cest
omrežje vodovoda
omrežje kanalizacije
objekti ravnanja z odpadki
javne površine

Stroški obstoječe komunalne
opreme (EUR)
226.762.176
63.965.183
99.205.511
1.568.756
37.941.297

5. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme
na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na mersko
enoto, znašajo:
Obstoječa komunalna
oprema
omrežje cest
omrežje vodovoda
omrežje kanalizacije
objekti ravnanja z odpadki
javne površine

Cpo (EUR/m2)

Cto (EUR/m2)

46,81
14,69
20,48
0,32
8,97

80,53
25,50
35,23
0,56
14,68

6. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto))
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je
0,3:0,7.
7. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))
Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste
objektov, razvrščeni v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov,
znaša:
CC-SI – klasifikacijska raven
področja

CC-SI – klasifikacijska raven razreda
1110
1121
1122
113
121
122
123
1241

STAVBE

GRADBENI INŽENIRSKI
OBJEKTI
DRUGI GRADBENI POSEGI

1242
125
1261
1262
1263
1264
1271
1272
1273
1274
241
3

Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Gostinske stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi
povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji, arhivi in knjižnice
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstveno oskrbo
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Obredne stavbe
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugod
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
Ostali gradbeni inženirski objekti
Drugi gradbeni posegi

Fn
0,90
0,90
1,30
1,00
1,30
1,00
1,00
1,00
0,70
0,70
1,30
0,70
0,70
0,70
0,70
1,00
1,00
1,00
0,10
0,50
1,00
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8. člen
(računski faktor površine (Fp))
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb,
razvrščene v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst
objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša 4.
9. člen
(prispevna stopnja zavezanca (psz))
Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto
obstoječe komunalne opreme je:
Obstoječa komunalna oprema
cestno omrežje
vodovodno omrežje
kanalizacijsko omrežje
objekti za ravnanje z odpadki
javne površine

psz (  %)
0,95 (95 %)
0,91 (91 %)
0,88 (88 %)
0,89 (89 %)
0,89 (89 %)

10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme izračunamo na naslednji način:
– STAVBE
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x
Fn)) x psz(i)
– GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
zgornje oznake pomenijo:
AGP
ASTAVBA
AGIO
Dpo

površina gradbene parcele stavbe,
bruto tlorisna površina stavbe,
površina gradbenega inženirskega objekta,
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo,
Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov
namen uporabe,
psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme v odstotkih,
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa(i) znesek dela komunalnega prispevka za
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
KPobstoječa
znesek komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo, ki jo odmerimo zavezancu.
(2) Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti
ali namembnosti objekta, izračunamo tako, da izračunamo višino komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po
spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se
odmeri komunalni prispevek, ki pomeni pozitivno razliko med
komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo
zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika negativna,
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z odmerno odločbo ugotovimo, da je komunalni prispevek za
obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(4) Postopek odmere komunalnega prispevka zaradi
izboljšanja opremljenosti in postopek odmere komunalnega
prispevka zaradi naknadne priključitve obstoječega objekta na
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, se sproži z
vlogo stranke ali po uradni dolžnosti. V primeru, da priključitev
objekta na dodatno komunalno opremo ni pravno dopustna,
se vloga stranke za odmero komunalnega prispevka zaradi
izboljšanja opremljenosti oziroma vloga za odmero komunalnega prispevka zaradi naknadne priključitve obstoječega objekta
na novo vrsto komunalne opreme, na katero do tedaj še ni bil
priključen, zavrne.
(5) V primeru obračuna komunalnega prispevka zaradi
spremembe zmogljivosti se pri obračunu komunalnega prispevka pred spremembo upošteva zgolj legalno zgrajena obstoječa
bruto tlorisna površina. Obstoječa bruto tlorisna površina se
upošteva zgolj v primeru, da gre za legalno zgrajen objekt
oziroma v primeru, da je bil za obstoječo površino že plačan
komunalni prispevek. Če uradna oseba podatkov ne more
pridobiti iz uradnih evidenc, je ustrezna dokazila o legalnosti
gradnje objekta in morebitna potrdila o plačilu predhodno plačanega komunalnega prispevka za objekt, za katerega se mu
odmerja komunalni prispevek, dolžan predložiti zavezanec za
plačilo komunalnega prispevka. V primeru, da zavezanec ne
razpolaga s projektno ali drugo dokumentacijo, ki je bila podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za obstoječi objekt (to je
stanje pred spremembo) in s tako dokumentacijo ne razpolaga
niti upravni organ, je dolžan zavezanec k vlogi predložiti načrt
arhitekture obstoječega stanja.
(6) Komunalni prispevek za začasne objekte se do sprejema podzakonskih aktov, ki bodo določili način izračuna, ne
obračuna.
III. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo infrastrukturo se v
celoti oprosti za gradnjo:
– Enostavnih objektov, ki štejejo kot pomožni objekti na
gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega, legalno
zgrajenega objekta, in nimajo lastnih priključkov na komunalno
infrastrukturo.
– Nezahtevnih nestanovanjskih objektov, ki štejejo kot
pomožni objekti na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega, legalno zgrajenega objekta in nimajo lastnih
priključkov na komunalno infrastrukturo.
– CC SI: 1241 – garažnih hiš, ki so opredeljene kot manj
zahtevni ali zahtevni objekti, pod pogojem, da investitor z
Občino Piran predhodno sklene pogodbo o zagotavljanju javnih parkirnih mest (to je parkirnih mest, dostopnih vsem pod
enakimi pogoji) ter da tako pogodbo potrdi občinski svet. V pogodbi se opredeli delež parkirnih mest, ki bodo dostopna vsem
pod enakimi pogoji, ter sankcije v primeru kršitve obveznosti
zagotavljanja javnih parkirnih mest. V primeru, da se pogodba
sklene samo za del parkirnih mest v garažnem objektu (in ne za
celoto), se oprostitev komunalnega prispevka upošteva samo
za del objekta, za katerega je sklenjena pogodba o zagotavljanju javnih parkirnih mest.
(2) Plačilo komunalnega prispevka se oprosti za gradnjo:
– CC-SI: 1271 – nestanovanjske kmetijske stavbe v višini
50 %, ki se gradijo skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi na
zemljiščih, po namenski rabi opredeljenih kot prvo ali drugo
območje kmetijskih zemljišč ali gozdna zemljišča.
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(3) Oprostitev iz drugega odstavka tega člena ne velja pri
odmeri komunalnega prispevka zaradi legalizacije objekta, kot
jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov.
IV. PRETEKLA VLAGANJA
12. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se v celoti upoštevajo pretekla vlaganja v primeru odstranitve in gradnje novega objekta. V tem primeru se
pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo smiselno uporabijo določbe tretjega in petega odstavka
10. člena tega odloka.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti ali zaradi naknadne priključitve obstoječega
objekta na posamezno vrsto komunalne opreme se upošteva
že plačani komunalni prispevek za primarno infrastrukturo,
če je bil ta za predmetni objekt že plačan in se nanaša na
infrastrukturo, na katero se objekt na novo priključuje. V tem
primeru se dejanski znesek že plačanega komunalnega prispevka za posamezno infrastrukturo, na katero se objekt na
novo priključuje, nominalno odšteje od komunalnega prispevka,
izračunanega na podlagi tega odloka.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prvega in drugega odstavka tega člena odloči pristojni občinski organ.
V. POGODBA O OPREMLJANJU
13. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Če se Občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil novo komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču,
se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju mora investitor poravnati še pripadajoči del komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Če se nova komunalna oprema iz prvega odstavka
tega člena, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma
bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi
na naslednji način:
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo 0;
– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) –
KPnova(i).
(4) Če za gradnjo nove komunalne opreme iz prvega
odstavka tega člena ni sprejetega programa opremljanja,
na podlagi katerega lahko izračunamo komunalni prispevek
za novo komunalno opremo, se kot izračunani komunalni
prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme iz
tretjega odstavka tega člena šteje vrednost nove komunalne
opreme.
(5) Vrednosti gradnje nove komunalne opreme iz četrtega
odstavka tega člena se pridobijo na podlagi:
– dokumentacije za novo komunalno opremo,
– stroškov iz investicijske dokumentacije po predpisu o
investicijski dokumentaciji ali
– iz dejanskih predračunskih stroškov izvedbe.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(vpogled v elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na vpogled na sedežu Občine Piran in na spletni strani Občine Piran.
15. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega
prispevka za Občino Piran – uradno prečiščeno besedilo št. 2
(Uradni list RS, št. 15/16).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati in se začne uporabljati 1. junija
2022.
Št. 3505/0039-2022
Piran, dne 23. maja 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della
Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 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 visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune
di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia,
nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18),

EMANA IL SEGUENTE DECRETO
sulle basi per la commisurazione degli oneri
di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione
esistenti nel territorio del Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 31a seduta ordinaria del 23 maggio 2022.
N. 3505/0039-2022
Pirano, 25. maggio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 230, 241 e 242 della Legge sulla pianificazione territoriale
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 199/21), gli
articoli 21, 25 e 27 del Regolamento sul programma delle opere
di urbanizzazione dei terreni edificabili e il Decreto sulle basi per
la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti nonché sul calcolo e sulla commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 20/19, 30/19 – rett. e 34/19) e l'articolo 17
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS,
nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 31a seduta
ordinaria del 23 maggio 2022 approva il seguente
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II. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI
DI URBANIZZAZIONE PER LE OPERE
DI URBANIZZAZIONE ESISTENTI
Art. 4
(costi delle opere di urbanizzazione esistenti)

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1
(contenuto del Decreto)
(1) Con il presente Decreto si approvano le basi per la
commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere
di urbanizzazione esistenti nel territorio dell'intero Comune
di Pirano, eccetto che per i comprensori in cui le basi per la
commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti sono determinate da singoli programmi di urbanizzazione.
(2) Il presente Decreto determina le seguenti basi per la
commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti:
– costi delle opere di urbanizzazione esistenti,
– computo dei costi delle opere di urbanizzazione esistenti per unità di misura,
– criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti.
(3) I criteri di cui al comma precedente determinati con il
presente Decreto sono:
– rapporto tra la quota di terreno edificabile dell’edificio
(Dpo) e la quota della superficie del fabbricato (Dto),
– fattore di destinazione d’uso del fabbricato (Fn),
– fattore di calcolo della superficie (Fp),
– aliquota contributiva del contribuente (psz).
(4) Il presente Decreto determina anche le esenzioni
comunali dal pagamento delle opere di urbanizzazione e la
considerazione degli investimenti precedenti.
Art. 2
(opere di urbanizzazione esistenti)
Gli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione
esistenti è commisurato per le seguenti opere di urbanizzazione:
– rete stradale,
– rete idrica,
– rete fognaria,
– strutture per la gestione dei rifiuti,
– aree pubbliche.
Art. 3
(significato delle espressioni)
Le espressioni usate nel presente Decreto hanno lo stesso significato di quelle utilizzate nelle disposizioni che regolano
la pianificazione del territorio e nel regolamento che determina il contenuto più dettagliato del Decreto sulle basi per la
commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti nonché la commisurazione e il calcolo
degli oneri di urbanizzazione.

CC-SI – livello di
classificazione del settore

EDIFICI

I costi delle opere di urbanizzazione esistenti per i singoli
tipi di opere di urbanizzazione esistenti sono:
Opere di urbanizzazione
esistenti

Costi opere di urbanizzazione
esistenti (EUR)

rete stradale

226.762.176

rete idrica

63.965.183

rete fognaria

99.205.511

strutture per la gestione
dei rifiuti

1.568.756

aree pubbliche

37.941.297
Art. 5

(computo dei costi delle opere di urbanizzazione esistenti per
unità di misura)
I costi delle opere di urbanizzazione esistenti per
i singoli tipi di opere di urbanizzazione esistenti computati
per unità di misura sono:
Opere di urbanizzazione
esistenti

Cpo
(EUR/m2)

Cto
(EUR/m2)

rete stradale

46,81

80,53

rete idrica

14,69

25,50

rete fognaria

20,48

35,23

strutture per la gestione
dei rifiuti

0,32

0,56

aree pubbliche

8,97

14,68

Art. 6
(rapporto tra la quota di terreno edificabile dell’edificio (Dpo)
e la quota della superficie del fabbricato (Dto))
Il rapporto tra la quota di terreno edificabile dell’edificio
(Dpo) e la quota della superficie del fabbricato (Dto) che si considera nel calcolo degli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti è di 0,3:0,7.
Art. 7
(fattore di destinazione d’uso del fabbricato (Fn))
Il fattore di destinazione d’uso del fabbricato per i singoli
tipi di fabbricati, così come classificati in conformità alla disposizione che determina la classificazione dei tipi di fabbricato
CC-SI in base alla destinazione d’uso dei fabbricati è:

CC-SI – livello di classificazione della categoria
1110
1121
1122
113
121
122
123
1241
1242

Edifici unifamiliari
Edifici bifamiliari
Edifici trifamiliari e plurifamiliari
Edifici residenziali per gruppi sociali particolari
Edifici per ristorazione e alberghi
Edifici attività economiche e amministrative
Edifici commerciali ed edifici per attività di prestazione di servizi
Edifici delle stazioni, terminal, edifici per le comunicazioni e relativi edifici
annessi
Edifici garage

Fn
0,90
0,90
1,30
1,00
1,30
1,00
1,00
1,00
0,70
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CC-SI – livello di classificazione della categoria
125
1261
1262
1263
1264
1271
1272
1273
1274
241

OPERE DI INGEGNERIA
CIVILE
ALTRI INTERVENTI EDILIZI

3

Edifici industriali e magazzini
Edifici per attività culturali e di svago
Musei, archivi e biblioteche
Edifici per l’istruzione e le ricerche scientifiche
Edifici per l’assistenza sanitaria
Edifici agricoli non residenziali
Edifici di culto
Patrimonio culturale, che non viene utilizzato per altri scopi
Altri edifici, non classificati altrove
Impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero
Altre opere di ingegneria civile
Altri interventi edilizi

Il fattore di calcolo della superficie (Fp) per i singoli tipi di
fabbricati, così come classificati in conformità alla disposizione
che determina la classificazione dei tipi di fabbricato CC-SI
secondo la destinazione d’uso dei fabbricati è 4.
Art. 9
(aliquota contributiva del contribuente (psz))
L’aliquota contributiva del contribuente (psz) per i singoli
tipi di opere di urbanizzazione è:
psz ( %)
0,95 (95 %)
0,91 (91 %)
0,88 (88 %)
0,89 (89 %)
0,89 (89 %)

Art. 10
(calcolo degli oneri di urbanizzazione)
(1) Gli oneri di urbanizzazione per le singole opere di
urbanizzazione esistenti si calcola nel seguente modo:
– EDIFICI
KPesistenti(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (AEDIFICIO x Cto(i) x Dto x
Fn)) x psz(i)
– OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
KPesistenti(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i)
i simboli sopra indicati significano:
AGP
AEDIFICIO
AGIO
Dpo
Dto
Cpo(i)
Cto(i)
Fn

0,70
1,30
0,70
0,70
0,70
0,70
1,00
1,00
1,00
0,10
0,50
1,00

psz(i)

Art. 8
(fattore di calcolo della superficie (Fp))

Opere di urbanizzazione esistenti
rete stradale
rete idrica
rete fognaria
strutture per la gestione dei rifiuti
aree pubbliche

Fn

superficie del terreno edificabile dell’edificio,
superficieutile lorda dell’edificio,
superficie delle opere di ingegneria civile,
quota di terreno edificabile dell’edificio nel calcolo
degli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti,
quota di superficie del fabbricato nel calcolo
degli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti,
costi dei singoli tipi di opere di urbanizzazione
esistenti al m2 di terreno edificabile dell’edificio,
costi dei singoli tipi di opere di urbanizzazione
esistenti al m2 di superficie utile lorda dell’edificio,
fattore di destinazione d’uso del fabbricato
secondo la sua destinazione d’uso,

aliquota contributiva del contribuente per il singolo
tipo di opere di urbanizzazione esistenti ( %),
i
singolo tipo di opere di urbanizzazione esistenti,
KPesistenti(i) importo della quota di oneri di urbanizzazione per
il singolo tipo di opere di urbanizzazione esistenti,
KPesistenti importo degli oneri di urbanizzazione per le
opere di urbanizzazione esistenti, commisurate
al contribuente.
(2) Gli oneri di urbanizzazione, per i fabbricati classificati
tra gli altri interventi edilizi, si calcolano considerando mutatismutandis il comma precedente del presente articolo.
(3) Gli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti, commisurati al contribuente in seguito alla
modifica della capacità o della destinazione d’uso del fabbricato, il calcolo si effettua calcolando l’ammontare degli oneri di
urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti dopo
la modifica della capacità o della destinazione d’uso del fabbricato e prima della modifica della capacità o della destinazione
d’uso del fabbricato. Al contribuente si commisurano gli oneri di
urbanizzazione, cui rappresentano la differenza positiva tra gli
oneri di urbanizzazione dopo la modifica e prima della modifica della capacità o della destinazione d’uso del fabbricato.Se
la differenza è negativa, il provvedimento di commisurazione
accerta che, gli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti è stato già saldato.
(4) Il procedimento per la commisurazione degli oneri di
urbanizzazione per il miglioramento delle opere di urbanizzazione e il procedimento per la commisurazione degli oneri di
urbanizzazione per l’allacciamento successivo del fabbricato
esistente al singolo tipo di opere di urbanizzazione esistenti, iniziano su istanza della parte o d’ufficio. Qualora l’allacciamento
del fabbricato alle opere di urbanizzazione aggiuntive non sia
legalmente consentito, l’istanza per la commisurazione degli
oneri di urbanizzazione relativa al miglioramento delle opere
di urbanizzazione ovvero l’istanza per la commisurazione degli
oneri di urbanizzazione relativa all’allacciamento successivo
del fabbricato esistente al nuovo tipo di opere di urbanizzazione, a cui non era finora allacciato, viene rigettata.
(5) Nel caso di calcolo degli oneri di urbanizzazione a
causa della modifica della capacità, nel calcolo degli oneri di
urbanizzazione prima della modifica, si considera soltanto la
superficie utile lorda legalmente edificata. La superficie utile
lorda esistente si considera soltanto nel caso in cui si tratti di
un fabbricato costruito legalmente ovvero nel caso in cui siano
stati già pagati gli oneri di urbanizzazione per la superficie
esistente. Se il pubblico ufficiale non può ottenere i dati dai
registri ufficiali, il soggetto obbligato al pagamento degli oneri
di urbanizzazione, è tenuto a presentare idonea prova della
regolarità della costruzione del fabbricato ed eventuali attestati
di pagamento precedentemente effettuati degli oneri di urbaniz-
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zazione riguardanti il fabbricato per il quale gli sono stati commisurati gli stessi. Se il contribuente non dispone del progetto
o di altra documentazione che è stata alla base del rilascio
del permesso di costruire per il fabbricato esistente (ossia la
situazione antecedente la modifica) e tale documentazione non
è a disposizione nemmeno dell’organo amministrativo, il contribuente è obbligato a presentare una progetto architettonico
della situazione esistente.
(6) Gli oneri di urbanizzazione per i fabbricati temporanei
non è calcolato fino all’adozione di atti normativi di grado inferiore che ne determineranno le modalità di calcolo.
III. ESENZIONI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Art. 11
(esenzioni comunali dal pagamento degli oneri
di urbanizzazione)
(1) L’esenzione totale degli oneri di urbanizzazione per
l’infrastruttura esistente è prevista per la costruzione di:
– fabbricati semplici, che sono considerati strutture accessorie sul terreno edificabile o sul terreno corrispondente al
fabbricato di base legalmente costruito e non dispongono di
allacciamenti propri con l'infrastruttura comunale
– fabbricati non residenziali e non impegnativi, che sono
considerati strutture accessorie sul terreno edificabile o sul terreno corrispondente al fabbricato di base legalmente costruito
e non dispongono di allacciamenti propri con l'infrastruttura
comunale
– CC SI: 1241 – edifici garage, che sono considerati
fabbricati non impegnativi o impegnativi alla condizione che
l’investitore stipuli in precedenza un contratto con il Comune
di Pirano per garantire parcheggi pubblici (cioè parcheggi accessibili a tutti alle stesse condizioni) e che tale contratto sia
approvato dal Consiglio comunale. Nel contratto si determina
la quota di parcheggi, che saranno accessibili a tutti alle stesse
condizioni nonché le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo
di fornire stalli di sosta pubblici.Nel caso in cui il contratto sia
stipulato solo per una parte dei posti auto nella struttura garage
(e non per l’intera), l’esenzione dagli oneri di urbanizzazione si
considera solo per la parte della struttura per la quale si stipula
il contratto per garantire i parcheggi pubblici.
(2) L’esenzione dagli oneri di urbanizzazione è prevista
per la costruzione di:
– CC-SI: 1271 – edifici agricoli non residenziali pari al
50 %, che si costruiscono in conformità alle normative vigenti
nel tempo sui terreni, definiti in base alla destinazione d’uso
quali terreni agricoli o terreni forestali della prima o seconda
zona.
(3) L’esenzione di cui al secondo comma del presente
articolo non è valida nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione per la regolarizzazione del fabbricato, come stabilito
dalle disposizioni che regolano la costruzione di fabbricati.
IV. INVESTIMENTI PRECEDENTI
Art. 12
(considerazione investimenti precedenti)
(1) Nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione
per le opere di urbanizzazione esistenti, si deve tenere pienamente conto degli investimenti precedenti in caso di rimozione
e costruzione di un nuovo fabbricato. In tal caso, nel calcolo
degli oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione
esistenti, si applicano mutatismutandis le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'articolo 10 del presente Decreto.
(2) Nella commisurazione degli oneri di urbanizzazione
dovuti al miglioramento delle opere di urbanizzazione o al
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successivo allacciamento del fabbricato esistente al singolo
tipo di opere di urbanizzazione, si tiene conto degli oneri di
urbanizzazione già versati per l'infrastruttura primaria, se sono
già stati pagati per il fabbricato inoggetto, e si riferisce all’infrastruttura alla quale il fabbricato sarà allacciato. In tal caso
l'importo effettivo degli oneri di urbanizzazione già versati per
la singola infrastruttura alla quale il fabbricato sarà allacciato,
viene nominalmente detratto dagli oneri di urbanizzazione calcolati in base al presente Decreto.
(3) L'autorità comunale competente decide in merito alla
considerazione degli attestati presentati di cui al primo e al
secondo comma del presente articolo.
V. CONTRATTO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE
Art. 13
(rapporti contrattuali tra l’investitore e il Comune)
(1) Se il Comune e l'investitore si accordano che l'investitore costruirà, a proprie spese, parzialmente o completamente
nuove opere di urbanizzazione su terreni dotati o parzialmente
dotati delle stesse, si stipulerà con un contratto di realizzazione
delle opere di urbanizzazione, in cui si specificano dettagliatamente gli obblighi contrattuali di entrambe le parti.
(2) Nel caso di stipulazione del contratto di realizzazione
delle opere di urbanizzazione, l’investitore deve pagare anche
la parte spettante di oneri di urbanizzazione In caso di conclusione del contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'investitore dovrà versare la quota corrispondente degli
oneri di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti
cui verrà allacciato.
(3) Se le nuove opere di urbanizzazione, di cui al primo
comma del presente articolo, alle quali il fabbricato viene allacciato, sono direttamente o indirettamente allacciate alle opere
di urbanizzazione esistenti o gravanole opere di urbanizzazione
già costruite, la parte corrispondente degli oneri di urbanizzazione per le esistenti opere di urbanizzazione si determina nel
seguente modo:
– se gli oneri di urbanizzazione calcolati per ogni tipo di
opere di urbanizzazione nuove sono superiori agli oneri di urbanizzazione calcolati per ogni tipo di opere di urbanizzazione
esistenti (KPnuovi(i) – KPesistenti(i) ≥ 0), il valore della parte
corrispondente degli oneri di urbanizzazione per le opere di
urbanizzazione esistenti è 0;
– se gli oneri di urbanizzazione calcolati per ogni tipo
di opere di urbanizzazione nuove sono inferiori agli oneri di
urbanizzazione calcolati per ogni tipo di opere di urbanizzazione esistenti (KPnuovi(i) – KPesistenti(i) ≤ 0), la parte corrispondente degli oneri di urbanizzazione per il singolo tipo di
opere di urbanizzazione esistenti si determina con l’equazione:
KPesistenti(i) – KPnuovi(i).
(4) Se non è stato adottato alcun programma delle opere
di urbanizzazione per la costruzione delle opere di urbanizzazione nuove di cui al comma 1 del presente articolo, in base
al quale si possono calcolare gli oneri di urbanizzazione per
le opere di urbanizzazione nuove, si considera il valore delle
opere di urbanizzazione nuove quali oneri di urbanizzazione
calcolati per il singolo tipo di opere di urbanizzazione nuove, di
cui al comma 3 del presente articolo.
(5) Il valore di costruzione delle opere di urbanizzazione
nuove di cui al comma 4 del presente articolo si ottiene sulla
base di:
– della documentazione per le nuove opere di urbanizzazione,
– dei costi dalla documentazione dell’investimento in base
alle disposizioni sulla documentazione degli investimenti, oppure
– dei costi preventivi di esecuzione.
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VI. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 14
(visione nell’elaborato per la predisposizione del Decreto
sulle basi per la commisurazione degli oneri
di urbanizzazione per le opere di urbanizzazione esistenti)
L’elaborato per la predisposizione del Decreto sulle basi
per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le
opere di urbanizzazione esistenti è in visione nella sede del
Comune di Pirano e sul sito web del Comune di Pirano.
Art. 15
(completamento dei procedimenti)
I procedimenti di commisurazione degli oneri di urbanizzazione avviati prima dell’entrata in vigore del presente
Decreto, terminano in conformità alle disposizioni vigenti prima
della sua attuazione.
Art. 16
(scadenza di validità)
Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto cessa
la validità del Decreto sul programma di realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria e sui criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione nel Comune di Pirano
– testo consolidato n. 2 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia, n. 15/16).
Art. 17
(entrata in vigore)
Il presente Decreto entra in vigore dal 1° giugno 2022.
N. 3505/0039-2022
Pirano, 23 maggio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

POSTOJNA
1754.

Odlok o določitvi nadomestila stroškov
lokacijske preveritve v Občini Postojna

Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
je Občinski svet Občine Postojna na 24. redni seji dne 25. 5.
2022 sprejel

ODLOK
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske
preveritve v Občini Postojna
1. člen
Ta odlok določa višino nadomestila stroškov lokacijske
preveritve, ki jih Občina Postojna zaračuna investitorju oziroma
pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma
pobudnik Občina Postojna, ki nastanejo v postopku lokacijske
preveritve na podlagi pobude investitorja:
– zaradi ohranjanja posamične poselitve in se tako preoblikuje ali spremeni obseg stavbnih zemljišč, kot so določena v
OPN, ter določi prostorske izvedbene pogoje;
– za doseganje gradbenega namena in se tako dopusti
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, ki
so določeni v OPN;
– zaradi smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov,
ki niso v uporabi in se tako omogoči začasno rabo prostora.

šajo:

2. člen
Stroški za postopek posamične lokacijske preveritve zna-

– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi: 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev: 2.500,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora: 2.000,00 EUR.
3. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 3/19 in 79/19).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se Odlok o določitvi
stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna (Uradni list RS,
št. 3/19 in 79/19) uporablja do začetka uporabe tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 6. 2022.
Št. 3505- 4/2022
Postojna, dne 25. maja 2022
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič

1755.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi
območij parkiranja in cen parkirnin

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 19/09, 36/09,
5/10, 81/13, 97/14 in 59/17) in 16. člena Statuta Občina Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo
– UPB1) je Občinski svet Občine Postojna na 24. redni seji dne
25. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi območij
parkiranja in cen parkirnin
1. člen
S tem sklepom se spreminja Sklep o določitvi območij
parkiranja in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 5/10; v nadaljevanju: Sklep).
2. člen
Spremeni se prva alineja 1. člena Sklepa, tako da se po
novem glasi:
»– Tržaške ceste od križišča pri Hotelu Kras do križišča z
Globočnikovo ulico,«.
3. člen
Spremeni se prva alineja 4. člena Sklepa, tako da se po
novem glasi:
»– Tržaški cesti od križišča pri Hotelu Kras do križišča z
Globočnikovo ulico, in sicer izključno za stanovalce s stalnim
prebivališčem oziroma najemnike stanovanj z veljavno najemno pogodbo na tem območju,«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-36/2022
Postojna, dne 25. maja 2022
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič
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SLOVENSKE KONJICE
1756.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17,
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO
in 196/21 – ZDOsk), 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15,
12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske
Konjice na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu

Št.

3. člen
(1) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu, opravljene na nedeljo znaša 29,62 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 20,24 EUR na efektivno uro,
končna cena za uporabnika znaša 6,44 EUR.
(2) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu, opravljene na praznik znaša 33,27 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 22,73 EUR na efektivno uro,
končna cena za uporabnika znaša 7,33 EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2022 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
št. 122-0032/2021-2(161) z dne 27. 5. 2021 (Uradni list RS,
št. 90/21).
Št. 122-0020/2022-2(161)
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

1757.

Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju
cene s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17),
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 44/22 – ZVO-2)
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je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji
dne 26. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene
s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
I.
Z dnem 1. 6. 2022 se uveljavi Sklep o potrditvi Elaborata
o oblikovanju cene o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v
Občini Slovenske Konjice, št. 032-0001/2022-5/3-1(150) – Uradni list RS, št. 50/22), ki ga je Občinski svet Občine Slovenske
Konjice sprejel na 23. redni seji, dne 31. 3. 2022.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 6. 2022.
Št. 032-0005/2022-5/8-1(150)
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022

1. člen
Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k
ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini
22,45 EUR na efektivno uro.
2. člen
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 14,78 EUR
na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenske Konjice znaša končna cena za uporabnika 5,70 EUR na
efektivno uro.
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Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

1758.

Sklep o uveljavitvi Elaborata
o oblikovanju cene izvajanja storitev
obvezne občinske gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), 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 44/22 – ZVO-2) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 26. 5. 2022 sprejel

SKLEP
o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju
cene izvajanja storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini
Slovenske Konjice
I.
Z dnem 1. 6. 2022 se uveljavi Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene o oblikovanju cene izvajanja storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice, št. 0320001/2022-5/3-2(150) – Uradni list RS, št. 50/22), ki ga je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice sprejel na 23. redni
seji, dne 31. 3. 2022.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 6. 2022.
Št. 032-0005/2022-5/8(150)
Slovenske Konjice, dne 26. maja 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc
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POPRAVKI

1759.

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

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 podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
na območju Občine Piran
(Uradni list RS, z dne 27. 5. 2022)
1.
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Piran, ki
bo objavljen v Uradnem listu RS z dne 27. 5. 2022, se v tabelah
v 4., 5. in 9. členu Odloka beseda »vodovoda« nadomesti z
besedo »kanalizacije«, beseda »kanalizacija« pa nadomesti z
besedo »vodovoda«.
Št. 3505-39/2022
Piran, dne 26. maja 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 – T.C. e successive modifiche) si
pubblica il seguente

ERRATA CORRIGE
al Decreto sulle basi per la commisurazione
degli oneri di urbanizzazione per le opere
di urbanizzazione esistenti nel territorio
del Comune di Pirano
(Gazzetta ufficiale della RS del 27/5/2022)
1.
Nelle tabelle riportate negli articoli 4, 5 e 9 del Decreto
sulle basi per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione
per le opere di urbanizzazione esistenti nel territorio del Comune di Pirano, che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della RS del 27/5/2022, la parola “idrica” viene sostituita dalla
parola “fognaria”, mentre la parola “fognaria” viene sostituita
dalla parola “idrica”.
N. 3505-39/2022
Pirano, 26 maggio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
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1722.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija
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1750.

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del EUP IB61
za umestitev večstanovanjskega objekta
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VSEBINA
1698.
1699.
1700.
1701.

1702.
1703.
1704.

1705.

1706.

1707.
1708.
1709.
1710.

1711.
1712.

VLADA

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu
Uredba o metodologiji za izračun referenčnih cen
za medicinske pripomočke in medicinsko opremo
Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo
pijač iz vodnega vira Č-1 nad Črnivcem
Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

5443
5443
5444
5450

1723.

MINISTRSTVA

Pravilnik o sodelovanju policije z veteranskimi in
drugimi stanovskimi organizacijami
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov
Odredba o spremembah Prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom

5453
5454
5456

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je točka b) četrtega odstavka 75. člena in točka c) drugega odstavka
v zvezi s petim odstavkom 67.a člena Zakona o
javnem naročanju v neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ni v neskladju z Ustavo

5456
1727.
5465
1728.

5470
5471
5473
5473

5473

1714.

1715.

1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.

CELJE

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

5485

CERKNO

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

1751.

5487
5487
5488

1754.

5488

1735.

1755.

DOBRNA

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta Dobrna
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta za Zdraviliški kompleks v Dobrni

5489

1736.

5493
5494

LJUBLJANA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja
VP 3/2 – Brdo
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za
volilno leto 2022
Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih
najemnih
stanovanjskih
enot,
ki niso sposobni samostojnega bivanja

METLIKA

Odlok o občinskih cestah v Občini Metlika
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Metlika
Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Metlika
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega
imenika državljanov RS – pripadnikov romske skupnosti v Občini Metlika
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Gradac, št. 1

5496
5500
5501
5501
5509
5509
5510
5542

MURSKA SOBOTA

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Piran

5487

5492

LITIJA

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del enote urejanja prostora
LI–54 SSa
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za obvoznico Gabrovka

1753.

1734.

5540

KANAL

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta, članov drugih organov Občine Kanal ob
Soči in članov svetov krajevnih skupnosti

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za konjeniški park Rakičan (EUP RA 9/2)

1733.

5487

ILIRSKA BISTRICA

1752.

5485

ČRNOMELJ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost
Sklep o izbrisu zaznambe vpisa statusa javnega
dobra
Sklep o izbrisu zaznambe vpisa statusa javnega
dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1731.

5484

OBČINE
1713.

1729.
1730.

1732.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o strokovnem izpitu za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva
Spremembe Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o
izobraževanju

1725.

1726.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in
sponzoriranju
Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu
Poročilo o gibanju plač za marec 2022
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2022

1724.

IDRIJA

5543

PIRAN

5545

PIVKA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Pivka

5510
5510

POSTOJNA

Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske
preveritve v Občini Postojna
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi območij
parkiranja in cen parkirnin

5552
5552

REČICA OB SAVINJI

Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2021
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture

5511
5512

Stran

1737.

1738.

1739.
1740.

1741.

1756.
1757.
1758.

5556 /

Št.
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ROGAŠKA SLATINA

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev Zazidalnega načrta za del območja S2
– Ratanska vas

Sklep o ceni pomoči na domu

1747.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Žužemberk
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Žužemberk
Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja
Občine Žužemberk

5514
1749.

Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto
2021
Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki
v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača«
Obvezna razlaga 13. člena Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje novejšega mestnega jedra v Sežani – 1. faza

5515
1759.
5516
5517

STRAŽA

1743.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za
leto 2022
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Štore
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Štore

5527

ŽUŽEMBERK

5528
5538
5538

POPRAVKI

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

5554

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 74/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene s
pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Slovenske Konjice

VELIKE LAŠČE

1746.

1748.

SEŽANA

Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža

1745.

5513

SEVNICA

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta 106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje – Podvrh II

1742.

1744.

Uradni list Republike Slovenije

5553
5553

5553
5517

ŠTORE

5523
5525
5527

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

1497
1564
1566
1576
1577
1578
1581
1581
1582
1582
1583
1583
1584
1584
1584
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