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Deklaracija o seznanitvi z Resolucijo
Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022
o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev
v Ukrajini (DeSRBNVH)

Na podlagi 110. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor
na seji 29. junija 2022 sprejel

DEKLARACIJO
o seznanitvi z Resolucijo Evropskega
parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti
nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini
(DeSRBNVH)
I.
Državni zbor Republike Slovenije se je seznanil z Resolucijo Evropskega parlamenta o boju proti nekaznovanju vojnih
hudodelstev v Ukrajini, ki jo je 19. maja 2022 sprejel Evropski
parlament (v nadaljnjem besedilu: Resolucija). Državni zbor s
seznanitvijo izraža podporo ciljem Resolucije.
Državni zbor se tako pridružuje skupnim prizadevanjem
in pozivom, izraženim v Resoluciji. Državni zbor Resolucijo
podpira v celotnem besedilu in brez pridržkov.
S podporo Resoluciji pozivamo Vlado Republike Slovenije, da tudi ona sledi priporočilom iz Resolucije in se pridruži
skupni preiskovalni skupini Litve, Poljske in Ukrajine, ki jo bo
usklajeval Eurojust in v kateri bo prvič udeležen tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča, da bi olajšali preiskave in pregon
v sodelujočih državah, pa tudi tiste preiskave, ki bi jih lahko
pozneje prenesli na Mednarodno kazensko sodišče.
II.
Celotno besedilo Resolucije je objavljeno na spletni strani
Evropskega parlamenta med sprejetimi akti P9_TA(2022)0218
in bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije.
Št. 200-09/22-2/11
Ljubljana, dne 29. junija 2022
EPA 118-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
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Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za
oceno dejanskega stanja in za ugotovitev
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij
zaradi suma nezakonitega financiranja
političnih strank in domnevno prikrito
neplačano izvajanje oglaševalskih vsebin
ter druge oblike politične propagande v
obdobju pred in med volitvami poslancev
v Državni zbor leta 2022 preko delovanja
izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma
pod vplivom političnih strank, funkcionarjev
in članov organov političnih strank ter
izdajateljev medijev v lasti tujih pravnih in
fizičnih oseb, in domnevno nezakonitega
vplivanja nosilcev javnih funkcij na objavljanje
oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih
zavodov, javnih agencij in javnih skladov ter
gospodarskih družb s kapitalsko naložbo
Republike Slovenije, ki jo upravlja Slovenski
državni holding, d.d., v medijih, ki jih izdajajo
ti izdajatelji, in za morebitno spremembo
veljavne zakonodaje, ki ureja področja:
– financiranja političnih strank in organizacije
volilne kampanje (politične oglaševalske
vsebine in druge oblike politične propagande
v obdobju pred volitvami in med volilno
kampanjo), – ustanavljanja in lastninskoupravljavsko ureditev izdajateljev medijev
s strani političnih strank, funkcionarjev in
članov organov političnih strank, – nadzora in
sankcij nad prikritimi (neplačanimi) političnimi
oglaševalskimi vsebinami in – drugimi
oblikami politične propagande v medijih,
predvsem v času volilne kampanje

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13,
75/16 in 92/21) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni
list RS, št. 63/93, 33/03, 22/21 – odl. US in 130/21 – odl. US)
je Državni zbor na seji 30. junija 2022

O D R E D I L:
parlamentarno preiskavo za oceno dejanskega
stanja in za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij zaradi suma
nezakonitega financiranja političnih strank
in domnevno prikrito neplačano izvajanje
oglaševalskih vsebin ter druge oblike politične
propagande v obdobju pred
in med volitvami poslancev v Državni zbor
leta 2022 preko delovanja izdajateljev medijev
v (delni) lasti oziroma pod vplivom političnih
strank, funkcionarjev in članov organov
političnih strank ter izdajateljev medijev v lasti
tujih pravnih in fizičnih oseb, in domnevno
nezakonitega vplivanja nosilcev javnih funkcij
na objavljanje oglaševalskih vsebin državne
uprave, javnih zavodov, javnih agencij in javnih
skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko
naložbo Republike Slovenije, ki jo upravlja
Slovenski državni holding, d.d., v medijih, ki jih
izdajajo ti izdajatelji, in za morebitno spremembo
veljavne zakonodaje, ki ureja področja:
– financiranja političnih strank in organizacije
volilne kampanje (politične oglaševalske
vsebine in druge oblike politične propagande
v obdobju pred volitvami in med volilno
kampanjo),
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– ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko
ureditev izdajateljev medijev s strani političnih
strank, funkcionarjev in članov organov
političnih strank,
– nadzora in sankcij nad prikritimi
(neplačanimi) političnimi oglaševalskimi
vsebinami in
– drugimi oblikami politične propagande
v medijih, predvsem v času volilne kampanje,
tako, da se:
– ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih
nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na
člane uprave in organe nadzora gospodarske družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d., za sklenitev POGODBE O DOLOČITVI
VIŠINE NADOMESTILA ZA RAZŠIRJANJE TELEVIZIJSKIH
PROGRAMOV »paketa MSTV« V OMREŽJU TELEKOMA,
na podlagi katere so bila izplačana nadomestila gospodarski
družbi NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., zaradi suma,
da zanjo domnevno ni bilo ustrezne pravne podlage in da domnevno ni bila ekonomsko utemeljena oziroma ni bila sklenjena v poslovnem interesu družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d.;
– ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih
nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja
na člane uprave in organe nadzora gospodarske družbe
TELEKOM SLOVENIJE, d.d., pri zaključeni prodaji lastniškega deleža v družbi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o., leta
2020 in vseh ostalih dogovorov oziroma pogodb med družbo
TELEKOM SLOVENIJE, d.d., in kupcem, družbo TV2 Adria,
vodenje družb, d.o.o.;
– ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih
nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja
na člane uprave in organe nadzora gospodarske družbe
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. v ustavljenem postopku prodaje
lastniškega deleža v gospodarski družbi TSmedia, medijske
vsebine in storitve, d.o.o.;
– ugotovi vse okoliščine financiranja in poslovanja gospodarskih družb in poslovnih subjektov NovaTV24.si, informativna
televizija, d.d.; NOVA HIŠA, spletni in radijski medij d.o.o.;
NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.; LANAKA MEDIA družba za
založništvo in marketing d.o.o.; GEOPOLAR ZAŠČITE, storitve
in svetovanje, d.o.o.; SIFA, novinarstvo in druge storitve Silvo
Farkaš s.p.; Bodičita David Danijel s.p., poslovno svetovanje
in medijsko ustvarjanje; Informacijske in oglaševalske storitve,
Matija Gorenc, s.p.; ŽAN – STORITVE, prevajanje in lektoriranje, d.o.o.; ZAVOD MEDGENERACIJSKE VZAJEMNOSTI,
zavod za vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja;
POSLOVNO SVETOVANJE GREGOR TOMŠE S.P.; Pomoč pri
sodnih izvršbah, Kristjan Pahor, s.p.; URŠKA CILENŠEK, S.P.,
UMETNIŠKO USTVARJANJE; VILLA SAPIENTIAE, zavod za
izobraževanje, raziskovanje in kulturo Beltinci; MINS LAZAR,
marketing, izobraževanje, novinarstvo in šport Marko Lazar
s.p.; PLP, novinarske storitve, Luka Perš s.p.; PETMEDIAS,
pisarniške in druge storitve, Jon Petek, s.p. in TIHI, urejanje
spletnih strani, Tihomir Mohor s.p. zaradi suma, da so bili ti izdajatelji medijev in mediji, ki jih izdajajo, domnevno uporabljeni
za nezakonito financiranje političnih oglaševalskih vsebin in
druge oblike politične propagande oziroma domnevno prikrito
neplačano politično propagando v obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022;
– ugotovi vse okoliščine sklepanja oglaševalskih pogodb
z izdajatelji medijev iz prejšnje alineje in morebitnimi drugimi
v preiskavi ugotovljenimi izdajatelji medijev, ki so jih z njimi
sklenile gospodarske družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d.;
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.; PETROL, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana in morebitne druge v preiskavi ugotovljene gospodarske družbe, v katerih kapitalske naložbe Republike
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Slovenije upravlja Slovenski državni holding, d.d., ugotovi vloga
članov organov upravljanja in nadzora teh gospodarskih družb
in vloga članov organov upravljanja in nadzora Slovenskega
državnega holdinga, d.d., zaradi suma, da te oglaševalske pogodbe niso bile ekonomsko utemeljene oziroma niso bile sklenjene v poslovnem interesu teh gospodarskih družb, pri čemer
naj se ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih
nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na
člane organov upravljanja in nadzora za sklepanje teh pogodb;
– ugotovi vse okoliščine sklepanja oglaševalskih pogodb
z izdajatelji medijev iz četrte alineje in morebitnimi drugimi v
preiskavi ugotovljenimi izdajatelji medijev, ki jih je z njimi neposredno ali posredno prek oglaševalskih agencij po zakonu,
ki ureja medije, sklenila državna uprava, javni zavodi, javne
agencije in javni skladi, zaradi suma, da so bile te oglaševalske
pogodbe v nasprotju s tržno logiko zakupa medijskega prostora, pri čemer naj se ugotovi morebitna politična odgovornost
posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma domnevnega
nezakonitega vplivanja na javne uslužbence, ki so bili pooblaščeni za sklepanje teh pogodb ali zaradi suma domnevnega
nezakonitega vplivanja na oglaševalske agencije po zakonu,
ki ureja medije, kot zunanje izvajalce medijskega zakupa v
medijih teh izdajateljev;
– ugotovi vse okoliščine financiranja in poslovanja gospodarskih družb NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.; NOVA
HIŠA, spletni in radijski medij d.o.o.; NOVA OBZORJA založništvo d.o.o. in TV2 Adria, vodenje družb, d.o.o., s strani njihovih
lastnikov, pravnih in fizičnih oseb iz tujine – PÉTER SCHATZ,
AGNES ADAMIK, TV2 MÉDIA CSOPORT ZMR, HESPEREIA
VAGYONKEZELŐ ZMR, zaradi suma domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke Slovenske demokratske
stranke (v nadaljevanju: SDS) iz tujine in morebitno delovanje
nosilcev javnih funkcij pri njihovem financiranju in poslovanju
v nasprotju z njihovimi pooblastili ter njihova politična odgovornost ter
– ugotovi ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja področje organizacije volilne kampanje (politične oglaševalske
vsebine in druge oblike politične propagande v obdobju pred
volitvami); ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev s strani političnih strank, javnih funkcionarjev
in članov organov političnih strank; nadzora in sankcij nad
prikritimi (neplačanimi) političnimi oglaševalskimi vsebinami in
drugimi oblikami politične propagande v medijih, predvsem v
času volilne kampanje; kar bi lahko vodilo v morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja ta področja.
Namen parlamentarne preiskave je:
1. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine sklenitve
POGODBE O DOLOČITVI VIŠINE NADOMESTILA ZA RAZŠIRJANJE TELEVIZIJSKIH PROGRAMOV »paketa MSTV«
V OMREŽJU TELEKOMA, ugotoviti, ali je prišlo pri sklenitvi
pogodbe do domnevnega nezakonitega vplivanja posameznih
nosilcev javnih funkcij na člane uprave in organe nadzora
gospodarske družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d., in njihovo
morebitno politično odgovornost;
2. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine sklenitve
pogodbe o prodaji lastniškega deleža v družbi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o., leta 2020 in vseh ostalih dogovorov
in pogodb med gospodarsko družbo TELEKOM SLOVENIJE,
d.d., in kupcem, gospodarsko družbo TV2 Adria, vodenje družb,
d.o.o., in odločitev, sprejetih v ustavljenem postopku prodaje
lastniškega deleža v gospodarski družbi TSmedia, medijske
vsebine in storitve, d.o.o., ugotoviti vlogo članov uprave in organov nadzora gospodarske družbe TELEKOM SLOVENIJE,
d.d., in ugotoviti, ali je prišlo pri sklenitvi pogodbe o zaključeni prodaji lastniškega deleža v gospodarski družbi Planet
TV, televizijska dejavnost, d.o.o., in odločitvah v ustavljenem
prodajnem postopku lastniškega deleža v gospodarski družbi
TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., do domnevnega
nezakonitega vplivanja posameznih nosilcev javnih funkcij na
člane uprave in organe nadzora in njihova morebitna politična
odgovornost;
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3. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine financiranja in poslovanja gospodarskih družb in poslovnih subjektov
NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.; NOVA HIŠA, spletni
in radijski medij d.o.o.; NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.;
LANAKA MEDIA družba za založništvo in marketing d.o.o.;
GEOPOLAR ZAŠČITE, storitve in svetovanje, d.o.o.; SIFA,
novinarstvo in druge storitve Silvo Farkaš s.p.; Bodičita David Danijel s.p., poslovno svetovanje in medijsko ustvarjanje;
Informacijske in oglaševalske storitve, Matija Gorenc, s.p.;
ŽAN – STORITVE, prevajanje in lektoriranje, d.o.o.; ZAVOD
MEDGENERACIJSKE VZAJEMNOSTI, zavod za vzpodbujanje
medgeneracijskega sodelovanja; POSLOVNO SVETOVANJE
GREGOR TOMŠE S.P.; Pomoč pri sodnih izvršbah, Kristjan
Pahor, s.p.; URŠKA CILENŠEK, S.P., UMETNIŠKO USTVARJANJE; VILLA SAPIENTIAE, zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Beltinci; MINS LAZAR, marketing, izobraževanje, novinarstvo in šport Marko Lazar s.p.; PLP, novinarske
storitve, Luka Perš s.p.; PETMEDIAS, pisarniške in druge
storitve, Jon Petek, s.p. in TIHI, urejanje spletnih strani, Tihomir Mohor s.p., ugotoviti, ali so bili ti izdajatelji in mediji, ki jih
izdajajo, domnevno uporabljeni za nezakonito financiranje političnih oglaševalskih vsebin in druge oblike politične propagande
oziroma domnevno prikrito neplačano politično propagando v
obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta
2022, morebitno delovanje nosilcev javnih funkcij pri njihovem
financiranju in poslovanju v nasprotju z njihovimi pooblastili ter
njihova politična odgovornost;
4. ugotoviti vlogo članov organov upravljanja in nadzora gospodarskih družb TELEKOM SLOVENIJE, d.d.; POŠTA
SLOVENIJE d.o.o.; PETROL, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana in morebitne druge v preiskavi ugotovljene gospodarske družbe, v katerih kapitalske naložbe Republike Slovenije upravlja Slovenski državni holding, d.d., vlogo članov organa upravljanja in nadzora Slovenskega državnega holdinga,
d.d., pri sklepanju oglaševalskih pogodb z izdajatelji medijev iz
prejšnje točke in morebitnimi drugimi v preiskavi ugotovljenimi
izdajatelji medijev, ugotoviti, ali so bile te ekonomsko utemeljene in v poslovnem interesu teh gospodarskih družb ter
ugotoviti, ali je pri sklepanju teh pogodb prišlo do domnevnega
nezakonitega vplivanja posameznih nosilcev javnih funkcij ter
njihovo morebitno politično odgovornost;
5. ugotoviti vse okoliščine sklepanja oglaševalskih pogodb z izdajatelji medijev iz 3. točke namena preiskave, ki jih je
z njimi neposredno ali posredno prek oglaševalskih agencij po
zakonu, ki ureja medije, sklenila državna uprava, javni zavodi,
javne agencije in javni skladi, ugotoviti, ali so bile te oglaševalske pogodbe v nasprotju s tržno logiko zakupa medijskega
prostora ter ugotoviti, ali je pri sklepanju teh pogodb prišlo
do domnevnega nezakonitega vplivanja posameznih nosilcev
javnih funkcij na javne uslužbence, ki so bili pooblaščeni za
sklepanje teh pogodb in ali je prišlo do domnevnega nezakonitega vplivanja na oglaševalske agencije po zakonu, ki ureja
medije, kot zunanje izvajalce medijskega zakupa v medijih teh
izdajateljev, ter njihovo morebitno politično odgovornost;
6. ugotoviti vse okoliščine financiranja in poslovanja gospodarskih družb NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.;
NOVA HIŠA, spletni in radijski medij d.o.o. in NOVA OBZORJA
založništvo d.o.o. s strani njihovih tujih lastnikov, pravnih in
fizičnih oseb, in ugotoviti, ali je pri tem prišlo do domnevnega
nezakonitega financiranja politične stranke SDS iz tujine in
morebitno delovanje nosilcev javnih funkcij pri njihovem financiranju in poslovanju v nasprotju z njihovimi pooblastili ter njihovo
politično odgovornost;
7. ugotoviti (ne)ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja
področje organizacije volilne kampanje (politične oglaševalske
vsebine in druge oblike politične propagande v obdobju pred
volitvami), ustanavljanja in lastninsko-upravljavske ureditve
izdajateljev medijev s strani političnih strank, funkcionarjev
in članov organov političnih strank, nadzora in sankcij nad
prikritimi (neplačanimi) političnimi oglaševalskimi vsebinami in
drugimi oblikami politične propagande v medijih v času volilne
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kampanje, kar bi lahko vodilo v morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja ta področja.
Obseg preiskave:
Preiskava naj zajame:
– gospodarsko družbo TELEKOM SLOVENIJE, d.d.; zasebni zavod INŠTITUT ZA AVTORSKO PRAVICO ZAVOD ZA
SVETOVANJE IN POSREDNIŠTVO in gospodarsko družbo
NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., in ostale gospodarske družbe, izdajatelje medijev, ki izdajajo medije iz paketa
MSTV, in sicer vso poslovno dokumentacijo navedenih gospodarskih družb, povezano s POGODBO O DOLOČITVI VIŠINE
NADOMESTILA ZA RAZŠIRJANJE TELEVIZIJSKIH PROGRAMOV »paketa MSTV« V OMREŽJU TELEKOMA oziroma z
izvedbo predmetne pogodbe;
– gospodarske družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d.; TV2
Adria, vodenje družb, d.o.o.; Planet TV, televizijska dejavnost,
d.o.o.; TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., in sicer
vso poslovno dokumentacijo, povezano s prodajo lastniškega
deleža v družbi Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o., leta
2020 in vseh ostalih dogovorov in pogodb med gospodarsko
družbo TELEKOM SLOVENIJE, d.d., in kupcem, gospodarsko
družbo TV2 Adria, vodenje družb, d.o.o., ter vso poslovno
dokumentacijo, povezano z ustavljenim postopkom prodaje
lastniškega deleža v gospodarski družbi TSmedia, medijske
vsebine in storitve, d.o.o;
– gospodarske družbe in poslovne subjekte oziroma izdajatelje medijev NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.; NOVA
HIŠA, spletni in radijski medij d.o.o.; NOVA OBZORJA založništvo d.o.o.; LANAKA MEDIA družba za založništvo in marketing
d.o.o.; GEOPOLAR ZAŠČITE, storitve in svetovanje, d.o.o.;
SIFA, novinarstvo in druge storitve Silvo Farkaš s.p.; Bodičita
David Danijel s.p., poslovno svetovanje in medijsko ustvarjanje; Informacijske in oglaševalske storitve, Matija Gorenc, s.p.;
ŽAN – STORITVE, prevajanje in lektoriranje, d.o.o.; ZAVOD
MEDGENERACIJSKE VZAJEMNOSTI, zavod za vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja; POSLOVNO SVETOVANJE GREGOR TOMŠE S.P.; Pomoč pri sodnih izvršbah,
Kristjan Pahor, s.p.; URŠKA CILENŠEK, S.P., UMETNIŠKO
USTVARJANJE; VILLA SAPIENTIAE, zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Beltinci; MINS LAZAR, marketing,
izobraževanje, novinarstvo in šport Marko Lazar s.p.; PLP,
novinarske storitve, Luka Perš s.p.; PETMEDIAS, pisarniške in
druge storitve, Jon Petek, s.p. in TIHI, urejanje spletnih strani,
Tihomir Mohor s.p., njihovo financiranje in poslovanje in poslovno sodelovanje – sklepanje oglaševalskih pogodb – z državno
upravo, javnimi zavodi, javnimi agencijami in javnimi skladi ter
gospodarskimi družbami TELEKOM SLOVENIJE, d.d.; POŠTA
SLOVENIJE d.o.o.; PETROL, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana in drugimi gospodarskimi družbami, v katerih kapitalske naložbe Republike Slovenije upravlja Slovenski državni
holding, d.d., za katere obstaja sum, da so bile v nasprotju s
tržno logiko zakupa medijskega prostora ali pa niso bile ekonomsko utemeljene oziroma niso bile sklenjene v poslovnem
interesu teh gospodarskih družb.
Za gospodarske družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.; NOVA HIŠA, spletni in radijski medij d.o.o.; NOVA
OBZORJA založništvo d.o.o. kot izdajatelje medijev, ki so zajeti
v predmetu preiskave, pa naj preiskava zaradi suma nezakonitega financiranja politične stranke SDS iz tujine zajame tudi
financiranje njihovega poslovanja s strani njihovih tujih lastnikov, pravnih in fizičnih oseb.
Prav tako naj preiskava zajame tudi oglaševalske pogodbe gospodarskih družb TELEKOM SLOVENIJE, d.d.; POŠTA
SLOVENIJE d.o.o.; PETROL, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana in morebitne druge v preiskavi ugotovljene gospodarske družbe, v katerih kapitalske naložbe Republike Slovenije upravlja Slovenski državni holding, d.d., z morebitnimi
drugimi v preiskavi ugotovljenimi izdajatelji medijev, za katere
obstaja sum, da niso bile ekonomsko utemeljene oziroma niso
bile sklenjene v poslovnem interesu teh gospodarskih družb.
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Predvsem naj se v preiskavi ugotovi:
– domnevno nezakonito vplivanje nosilcev javnih funkcij
na člane uprave in organe nadzora v gospodarski družbi TELEKOM SLOVENIJE, d.d., pri sklenitvi POGODBE O DOLOČITVI
VIŠINE NADOMESTILA ZA RAZŠIRJANJE TELEVIZIJSKIH
PROGRAMOV »paketa MSTV« V OMREŽJU TELEKOMA,
pri zaključeni prodaji lastniškega deleža v gospodarski družbi
Planet TV, televizijska dejavnost, d.o.o., leta 2020 in ustavitvi
prodajnega postopka gospodarske družbe TSmedia, medijske
vsebine in storitve, d.o.o., vloga članov organov upravljanja in
nadzora pri sklepanju pogodbe o prodaji in ustavitvi prodajnega
postopka oziroma njihova ravnanja ter politično odgovornost
nosilcev javnih funkcij;
– domnevno nezakonito financiranje političnih oglaševalskih vsebin in druge oblike politične propagande oziroma
domnevno prikrito neplačano politično propagando za politične
stranke v medijih, ki jih izdajajo gospodarske družbe oziroma
poslovni subjekti NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.;
NOVA HIŠA, spletni in radijski medij d.o.o.; NOVA OBZORJA
založništvo d.o.o.; LANAKA MEDIA družba za založništvo in
marketing d.o.o.; GEOPOLAR ZAŠČITE, storitve in svetovanje, d.o.o.; SIFA, novinarstvo in druge storitve Silvo Farkaš
s.p.; Bodičita David Danijel s.p., poslovno svetovanje in medijsko ustvarjanje; Informacijske in oglaševalske storitve, Matija
Gorenc, s.p.; ŽAN – STORITVE, prevajanje in lektoriranje,
d.o.o.; ZAVOD MEDGENERACIJSKE VZAJEMNOSTI, zavod
za vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja; POSLOVNO
SVETOVANJE GREGOR TOMŠE S.P.; Pomoč pri sodnih izvršbah, Kristjan Pahor, s.p.; URŠKA CILENŠEK, S.P., UMETNIŠKO USTVARJANJE; VILLA SAPIENTIAE, zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Beltinci; MINS LAZAR, marketing,
izobraževanje, novinarstvo in šport Marko Lazar s.p.; PLP,
novinarske storitve, Luka Perš s.p.; PETMEDIAS, pisarniške in
druge storitve, Jon Petek, s.p. in TIHI, urejanje spletnih strani,
Tihomir Mohor s.p., morebitno delovanje nosilcev javnih funkcij
pri njihovem financiranju in poslovanju v nasprotju z njihovimi
pooblastili ter njihovo politično odgovornost;
– domnevno nezakonito vplivanje nosilcev javnih funkcij na člane organov upravljanja in nadzora v gospodarskih
družbah TELEKOM SLOVENIJE, d.d.; POŠTA SLOVENIJE,
d.o.o.; PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in morebitnih drugih v preiskavi ugotovljenih gospodarskih
družbah, v katerih kapitalske naložbe države upravlja Slovenski
državni holding, d.d., pri sklepanju domnevno ekonomsko neutemeljenih oglaševalskih pogodb, ki niso v poslovnem interesu
teh gospodarskih družb, vloga članov organov upravljanja in
nadzora pri sklepanju teh pogodb oziroma njihova ravnanja ter
politično odgovornost nosilcev javnih funkcij;
– domnevno nezakonito vplivanje nosilcev javnih funkcij
na javne uslužbence v državni upravi, javnih zavodih, javnih
agencijah in javnih skladih ter na oglaševalske agencije po
zakonu, ki ureja medije, za sklepanje oglaševalskih pogodb v
medijih iz predmeta preiskave, ki so bila domnevno v nasprotju
s tržno logiko zakupa medijskega prostora v teh medijih, vlogo
javnih uslužbencev in oglaševalskih agencij oziroma njihova
ravnanja ter politično odgovornost nosilcev javnih funkcij;
– ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja področje medijev, političnih strank in volilne kampanje.
Preiskava naj se osredotoči na časovno obdobje od
13. marca 2020 do datuma odreditve predmetne parlamentarne preiskave.
Št. 020-02/22-16/10
Ljubljana, dne 30. junija 2022
EPA 46-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
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2176.

Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe
komunalne opreme na enoto mere in izračunu
komunalnega prispevka na podlagi
nadomestnih podlag

Na podlagi petega odstavka 231. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) minister za okolje in
prostor izdaja

PRAVILNIK
o povprečnih stroških obstoječe komunalne
opreme na enoto mere in izračunu komunalnega
prispevka na podlagi nadomestnih podlag
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa povprečne stroške obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračun komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, v primeru, če
občina ne določi podlag za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo.
(2) Povprečni stroški obstoječe komunalne opreme na
enoto mere po posamezni vrsti komunalne opreme iz 2. člena
tega pravilnika se uporabljajo za:
– izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ob uporabi nadomestnih podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– določitev stroškov obstoječe komunalne opreme na
enoto mere v odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, če občina ne določi
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, in
– izračun prispevka za začasno uporabo obstoječe komunalne opreme za začasne nujne in začasne skladiščne objekte
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.
2. člen
(povprečni stroški obstoječe komunalne opreme
na enoto mere)
Povprečni stroški obstoječe komunalne opreme na enoto
mere po posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme, preračunani na m2 površine gradbene parcele stavbe in m2 bruto
tlorisne površine objekta, znašajo:
Vrsta obstoječe komunalne
opreme
Cestno omrežje
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Vročevodno omrežje
Javne površine

Cpop EUR/m2

Ctop EUR/m2

17,50
6,50
5,40
3,80
10,00
0,70

48,00
17,00
11,00
7,00
10,00
2,00

3. člen
(izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto
obstoječe komunalne opreme)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme za stavbe se izračuna po naslednji enačbi:
KP(i) = (AGP x Cpop (i) x 0,5) + (ASTAVBA x Ctop (i) x 0,5)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
– KP(i): znesek komunalnega prispevka za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,

– Cpop(i) povprečni stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe je površina stavbe v skladu s predpisom, ki določa način izračuna površin in
prostornin stavb,
– Ctop(i): povprečni stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– i: posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Če gradbena parcela za manj zahtevne in zahtevne
stavbe ni opredeljena, se namesto površine gradbene parcele
upošteva tloris zemljišča pod stavbo, v skladu s predpisi, ki
urejajo kataster nepremičnin, pomnožen s faktorjem 2,5.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme za
enostavne in nezahtevne stavbe, izračuna po naslednji enačbi:
KP(i) = ASTAVBA x Ctop (i) x 0,5
(4) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme za gradbeno inženirske objekte se izračuna
po naslednji enačbi:
KP(i) = AGIO x Ctop (i) x 0,5
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
– AGIO: bruto tlorisna površina gradbeno inženirskega
objekta, ki je površina gradbeno inženirskega objekta, izračunana s smiselno uporabo predpisa, ki določa način izračuna
površin in prostornin stavb,
– ostale oznake imajo enak pomen kot oznake v drugem
odstavku tega člena.
(5) Komunalni prispevek za funkcionalne komplekse v
skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov, se izračuna
tako, da se izračuna vsota komunalnih prispevkov za posamezne objekte (stavbe oziroma gradbeno inženirske objekte),
ki so klasificirani znotraj funkcionalnega kompleksa in dele
funkcionalnega kompleksa, ki niso razvrščeni kot posamezni
gradbeno inženirski objekti oziroma niso vključeni v gradbene
parcele objektov znotraj kompleksa.
(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena se za dele
funkcionalnega kompleksa, ki niso razvrščeni kot posamezni
gradbeno inženirski objekti oziroma niso vključeni v gradbeno
parcelo stavb znotraj kompleksa, komunalni prispevek izračuna
po naslednji enačbi:
KP(i) = AGIO x Ctop (i) x 0,1
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
– KP(i): znesek komunalnega prispevka za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGIO: bruto tlorisna površina gradbeno inženirskega
objekta, ki je površina gradbeno inženirskega objekta, izračunana s smiselno uporabo predpisa, ki določa način izračuna
površin in prostornin stavb,
– Ctop(i): povprečni stroški posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta.
4. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna po naslednji enačbi:
KP = 0,3 x ∑ KP(i)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
– KP: znesek celotnega komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu,
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– KP(i): znesek komunalnega prispevka za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme.

napisano tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če
se dokument vroča v obeh jezikih.

KONČNI DOLOČBI

II. OVOJNICA

5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 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 199/21 – ZUreP-3).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-35/2022
Ljubljana, dne 24. junija 2022
EVA 2022-2550-0011
Uroš Brežan
minister
za okolje in prostor

2177.

Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih
sporočilih za vročanje v upravnem postopku

Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10,
82/13 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) ministrica za javno
upravo izdaja

PRAVILNIK
o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih
za vročanje v upravnem postopku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za osebno vročanje (v nadaljnjem besedilu: ovojnica) po pošti na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20
– ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Ta pravilnik določa vsebino in način izpolnjevanja vročilnice ter sporočila o neuspeli osebni vročitvi, kadar vročanje
na podlagi 87. člena zakona opravlja uradna oseba organa
ali pravna in fizična oseba, ki opravlja vročanje dokumentov v
fizični obliki kot svojo dejavnost.
(3) Ta pravilnik določa vsebino elektronske vročilnice in
drugih sporočil za vročanje po elektronski poti.
2. člen
(dvojezičnost)
Na območjih občin, kjer sta poleg slovenskega jezika
uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, je besedilo na ovojnici, vročilnici, sporočilu o neuspeli osebni vročitvi,
elektronski vročilnici in drugih sporočilih v postopku vročanja
po elektronski poti, ki so namenjena komunikaciji s stranko,

3. člen
(oblika in barva ovojnice)
(1) Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina.
(2) Oblika in velikost ovojnice ustrezata zahtevam za standardizirano pismo, določenim s predpisi, ki urejajo opravljanje
poštnih storitev.
(3) Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim
rastrom, ki zagotavlja zaupnost podatkov.
(4) Osnovna barva ovojnice je bela (barvna skala Pantone 277 U), barva predtiskanega besedila na ovojnici je modra
(barvna skala Pantone 2995 U), razen oznake »AR«, ki je
rdeče barve (barvna skala Pantone red 32 U). Barva izpisanih
spremenljivih podatkov je črna.
4. člen
(vročilnica)
(1) Levi del zgornjega sloja ovojnice in njegov hrbtni del
je vročilnica.
(2) Na zgornjem sloju je z velikimi tiskanimi črkami levo
poravnano izpisano besedilo »VROČILNICA«, pod navedbo je
z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 60 x 18 mm,
kamor se natisneta številka sprejemne pošte in številka priporočenega pisma v črtni kodi. Pod pravokotno ploskvijo sta
ena pod drugo navedbi »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« ter ob
vsaki posamezni navedbi prostor, kamor se ti podatki izpišejo.
Pod temi podatki je besedilo »PREJEMNIK VROČILNICE:«,
pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti
90 x 27 mm, kamor se izpiše, kdo je prejemnik vročilnice in
njegov naslov.
(3) Pod pravokotnikom za vpis prejemnika in njegovega
naslova je navedba »NASLOVNIK:«, pod njo je z vogalnimi
črtami označen pravokotnik velikosti 90 x 27 mm, za zapis podatkov o prejemniku pisma. Pod označenim prostorom za zapis
podatkov o prejemniku pisma je z vogalnimi črtami označen
pravokotnik velikosti 90 x 20 mm, na katerem se zapiše številka
dokumenta v črtni kodi.
(4) Na hrbtni strani vročilnice je besedilo izjave naslovnika, izjave pooblaščenca in pripomb vročevalca, ki je določeno
v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Izjava naslovnika, izjava pooblaščenca in pripombe
vročevalca se med seboj ločijo s črto med levim in desnim
robom vročilnice.
(6) Robovi vročilnice so nakazani s perforiranimi nizi.
5. člen
(izpolnjevanje vročilnice)
(1) Organ izpolni sprednjo stran vročilnice s spremenljivimi podatki o številki dokumenta in vsebini dokumenta, podatki
o organu – prejemniku vročilnice, naslovniku in številki dokumenta v črtni kodi.
(2) Naslovnik ob vročitvi izpolni izjavo o prevzemu tako,
da s številkami vpiše dan, mesec in leto prevzema ter se lastnoročno podpiše.
(3) Če se vroča pooblaščencu za vročitve, vročevalec s
podatki o vrsti in številki dokumenta za ugotavljanje istovetnosti
pooblaščenca izpolni izjavo o ugotovljeni istovetnosti. Pooblaščenec za vročitev pred izpolnitvijo izjave o prevzemu, s podatki o svojem osebnem imenu in naslovu stalnega prebivališča
ter osebnem imenu pooblastitelja, izpolni izjavo pooblaščenca
in jo lastnoročno podpiše.
(4) Vročevalec ob odklonitvi sprejema napiše razlog, ki
ga navede naslovnik, kraj, kjer je pustil pismo, datum in uro
odklonitve prevzema pisma.
(5) Če naslovnik noče podpisati vročilnice, če se ne more
ali ne zna podpisati, vročevalec to napiše za besedilom »Drugo« ter s številkami vpiše dan, mesec in leto vročitve.
(6) Pravilno izpolnjeno vročilnico vročevalec lastnoročno
podpiše in opremi z žigom izvajalca poštne storitve.
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6. člen
(sporočilo o prispelem pismu)
(1) Podaljšek ovojnice je razdeljen na dva enaka dela,
ki sta ločena z vertikalno perforiranim nizom. Na levem delu
podaljška je sporočilo o prispelem pismu.
(2) Na zgornjem sloju je z velikimi tiskanimi črkami levo
poravnano izpisano »SPOROČILO O PRISPELEM PISMU«.
Pod njim sta navedbi »Pošiljatelj« in »Naslovnik« ter ob vsaki
prostor, kamor se ti podatki izpišejo. V nadaljevanju sledi besedilo, ki je določeno v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Ob levem robu je na spodnjem delu sporočila o prispelem pismu vertikalna navedba »OBRNI!«.
(4) Na hrbtni strani sporočila o prispelem pismu je z velikimi tiskanimi črkami levo poravnano izpisano »OPOZORILO«. V
nadaljevanju je besedilo, ki je določeno v Prilogi 3, ki je sestavni
del tega pravilnika.
7. člen
(razporeditev besedila)
Razporeditev besedila na sporočilu o prispelem pismu
mora omogočati zapis spremenljivih podatkov in lastnoročni
podpis vročevalca.
8. člen
(izpolnjevanje sporočila)
Organ na sporočilo o prispelem pismu zapiše podatke
o pošiljatelju in naslovniku, številki priporočenega pisma in
številki dokumenta; druge podatke čitljivo zapiše vročevalec.
9. člen
(obvestilo organu)
(1) Obvestilo organu o vročitvi je na desnem delu podaljška ovojnice.
(2) Na zgornjem sloju obvestila je z velikimi tiskanimi črkami levo izpisano besedilo »OBVESTILO ORGANU O VROČITVI«, pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 60 x 18 mm za vpis številke sprejemne pošte in številke
priporočenega pisma v črtni kodi. Pod njim sta ena pod drugo
navedbi »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:«, ob vsaki je prostor za vpis
podatkov. Pod besedilom je navedba »PREJEMNIK OBVESTILA:« ter pod njo z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti
90 x 27 mm. Pod pravokotnikom je navedba »NASLOVNIK:« in
pod njo z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 90 x 27
mm. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti
90 x 20 mm, v katerega se zapiše številka dokumenta v črtni kodi.
(3) Na hrbtnem delu obvestila organu o vročitvi je besedilo, ki je določeno v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Sprednji del obvestila, razen številke sprejemne pošte
in številke priporočenega pisma v črtni kodi, izpolni organ, hrbtni del pa vročevalec. Obvestilo podpiše vročevalec in opremi
z žigom izvajalca poštne storitve.
10. člen
(desni zgornji del ovojnice)
(1) Desni del zgornjega sloja ovojnice vsebuje eno pod
drugo navedbi »ŠTEVILKA:« in »VSEBINA:« ter ob vsaki prostor, kamor se ti podatki izpišejo. Pod temi podatki je navedba
»POŠILJATELJ«, pod njo sta z vogalnimi črtami označena
pravokotnika. Velikost prvega je 90 x 27 mm in označuje prostor, kamor se vpišejo podatki o pošiljatelju, velikost drugega
je 60 x 18 mm, vanj se natisneta številka sprejemne pošte in
številka priporočenega pisma v črtni kodi. Pod temi podatki je
oznaka v obliki 40 x 13 mm velikega pravokotnika, ki vsebuje
oznako »AR«, ob njej pa je odebeljeno besedilo: »OSEBNA
VROČITEV ZUP!«. Pod temi oznakami je navedba »NASLOVNIK:«, pod njo pa je z vogalnimi črtami označen pravokotnik
velikosti 90 x 27 mm, kamor se izpišejo podatki o naslovniku.
Pod označenim prostorom za izpis podatkov o naslovniku je z
vogalnimi črtami označen pravokotnik velikosti 90 x 20 mm, na
katerega se označi številka dokumenta v črtni kodi.
(2) Spremenljive podatke o številki dokumenta, vsebini,
pošiljatelju, podatke o naslovniku in številki dokumenta v črtni
kodi izpolni organ.
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11. člen
(drugačna razporeditev)
(1) Vročilnica, sporočilo o prispelem pismu in obvestilo
organu o vročitvi imajo na ovojnici lahko drugačen položaj, kot
je določen s tem pravilnikom, če je velikost ovojnice, zaradi velikosti ali obsega listin, ki se vročajo, treba prilagoditi drugačni,
s poštnimi predpisi standardizirani obliki ovojnice.
(2) Za vročanje listin večjega formata ali obsega se lahko
uporablja standardna ovojnica, na katero se pritrdi vročilnica,
sporočilo o prispelem pismu in obvestilo organu, ki so določeni
s tem pravilnikom.
III. VROČILNICA IN SPOROČILO O NEUSPELI OSEBNI
VROČITVI PRI VROČANJU PO DRUGIH VROČEVALCIH
12. člen
(vročilnica in sporočilo za vročanje po drugih vročevalcih)
(1) Uradna oseba organa ter pravna in fizična oseba, ki
opravljajo vročanje v fizični obliki kot svojo dejavnost, pri vročanju uporabljajo vročilnico in sporočilo o neuspeli osebni vročitvi,
ki sta določena s tem pravilnikom.
(2) Besedilo vročilnice iz prejšnjega odstavka je določeno
v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Besedilo sporočila o neuspeli osebni vročitvi je določeno v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(izpolnjevanje vročilnice in sporočila)
(1) Za izpolnjevanje vročilnice in sporočila o prispelem
pismu se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o izpolnjevanju vročilnice in sporočila na ovojnici.
(2) Vročevalec izpolni sporočilo o neuspeli osebni vročitvi
v dvojniku. En izvod sporočila in dokument nemudoma vrne organu, pri katerem naslovnik lahko osebno prevzame dokument.
IV. VROČILNICA IN SPOROČILA ZA ELEKTRONSKO
VROČANJE V VAREN ELEKTRONSKI PREDAL
14. člen
(elektronska vročilnica)
(1) Besedilo elektronske vročilnice je določeno v Prilogi 7,
ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Elektronsko vročilnico podpiše naslovnik, nato se ta
potrdi z elektronskim žigom informacijskega sistema za vročanje in opremi s kvalificiranim časovnim žigom.
15. člen
(obvestilo o dolžnosti prevzema)
(1) Besedilo elektronskega sporočila informacijskega sistema za vročanje (v nadaljnjem besedilu: elektronsko sporočilo)
naslovniku o možnosti prevzema dokumenta in posledicah
neprevzema, ki se vloži v varen elektronski predal naslovnika,
je določeno v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V elektronskem sporočilu iz prejšnjega odstavka je
aktivna povezava, s katero se omogoči prevzem dokumenta v
informacijskem sistemu za vročanje.
16. člen
(obvestilo o začetku elektronskega vročanja)
Besedilo elektronskega sporočila organu, da je informacijski sistem za vročanje prejel zahtevo za vročitev in v varen
elektronski predal naslovnika vložil sporočilo o možnosti prevzema dokumenta, je določeno v Prilogi 9, ki je sestavni del
tega pravilnika.
17. člen
(obvestilo naslovniku o fiktivni vročitvi)
Besedilo elektronskega sporočila naslovniku, da je zakoniti rok za prevzem dokumenta potekel in da je dokument vlo-
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žen v njegov varen elektronski predal, je določeno v Prilogi 10,
ki je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
(obvestilo organu o fiktivni vročitvi)
Besedilo elektronskega sporočila organu, da naslovnik ni
prevzel dokumenta v zakonitem roku, je določeno v Prilogi 11,
ki je sestavni del tega pravilnika.
19. člen
(obvestilo organu o nezmožnosti elektronske vročitve)
Besedilo elektronskega sporočila organu, da odrejene
vročitve ni mogoče opraviti, je določeno v Prilogi 12, ki je sestavni del tega pravilnika.
20. člen
(potrditev sporočil z elektronskim žigom)
Elektronska sporočila iz 15. do 19. člena tega pravilnika
se potrdijo z elektronskim žigom informacijskega sistema za
vročanje.
V. SPOROČILA ZA ELEKTRONSKO VROČANJE
S SEZNANITVIJO
21. člen
(obvestilo o možnosti prevzema dokumenta
in posledicah neprevzema)
(1) Besedilo elektronskega sporočila o možnosti prevzema dokumenta in posledicah neprevzema pri vročanju s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema, ki se pošlje na telefonsko številko mobilnega telefona naslovnika, je določeno v Prilogi 13,
ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Besedilo elektronskega sporočila o možnosti prevzema dokumenta in posledicah neprevzema pri vročanju s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema, ki se pošlje v elektronski
predal naslovnika, je določeno v Prilogi 14, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(3) V elektronskih sporočilih iz prvega in drugega odstavka tega člena je aktivna povezava, s katero se omogoči
prevzem dokumenta v informacijskem sistemu za vročanje.
(4) Elektronsko sporočilo iz drugega odstavka tega člena
se potrdi z elektronskim žigom informacijskega sistema za
vročanje. V sporočilu je aktivna povezava, s katero se omogoči
obveščanje o dostavi sporočila napačnemu naslovniku.
22. člen
(obvestilo o pošiljanju dokumenta v elektronski predal)
(1) Besedilo elektronskega sporočila, ki se pošlje na telefonsko številko mobilnega telefona naslovnika, ko naslovnik
potrdi prevzem dokumenta z enolično identifikacijsko številko,
je določeno v Prilogi 15, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Besedilo elektronskega sporočila, ki se pošlje v elektronski predal naslovnika, ko naslovnik potrdi prevzem dokumenta z enolično identifikacijsko številko, je določeno v
Prilogi 16, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Elektronsko sporočilo iz prejšnjega odstavka se potrdi
z elektronskim žigom informacijskega sistema za vročanje. V
sporočilu je aktivna povezava, s katero se omogoči obveščanje
o dostavi sporočila napačnemu naslovniku in obveščanje, da
sporočilu ni priložen dokument.
23. člen
(obvestilo o fiktivni vročitvi)
(1) Besedilo elektronskega sporočila, ki se pošlje na telefonsko številko mobilnega telefona naslovnika po poteku roka
za potrditev prevzema dokumenta z enolično identifikacijsko
številko, je določeno v Prilogi 15, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Besedilo elektronskega sporočila, ki se pošlje v elektronski predal naslovnika po poteku roka za potrditev prevzema
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dokumenta z enolično identifikacijsko številko, je določeno v
Prilogi 17, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Elektronsko sporočilo iz prejšnjega odstavka tega
člena se potrdi z elektronskim žigom informacijskega sistema
za vročanje. V sporočilu je aktivna povezava, s katero se omogoči obveščanje o dostavi sporočila napačnemu naslovniku in
obveščanje, da sporočilu ni priložen dokument.
24. člen
(obvestilo organu o prevzemu dokumenta in fiktivni vročitvi)
(1) Besedilo elektronskega sporočila organu, da je naslovnik prevzel dokument z vnosom enolične identifikacijske številke, je določeno v Prilogi 18, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Besedilo elektronskega sporočila organu, da naslovnik
ni prevzel dokumenta v zakonitem roku, je določeno v Prilogi 19, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Elektronsko sporočilo iz prvega in drugega odstavka
tega člena se potrdi z elektronskim žigom informacijskega
sistema za vročanje.
25. člen
(obvestilo naslovniku o vročanju s seznanitvijo
brez potrditve prevzema)
(1) Besedilo elektronskega sporočila, ki se skupaj z dokumentom pošlje v elektronski predal naslovnika, brez predhodne
potrditve prevzema, je določeno v Prilogi 20, ki je sestavni del
tega pravilnika.
(2) Elektronsko sporočilo iz prejšnjega odstavka se potrdi
z elektronskim žigom informacijskega sistema za vročanje. V
elektronskem sporočilu je aktivna povezava, s katero se omogoči obveščanje o dostavi sporočila napačnemu naslovniku in
obveščanje, da sporočilu ni priložen dokument.
26. člen
(obvestilo organu o vročanju s seznanitvijo
brez potrditve prevzema)
(1) Besedilo elektronskega sporočila organu, da je v elektronski predal naslovnika poslan dokument, je določeno v
Prilogi 21, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Elektronsko sporočilo iz prejšnjega odstavka se potrdi
z elektronskim žigom informacijskega sistema za vročanje.
27. člen
(drugi podatki na sporočilih)
Elektronska sporočila se lahko opremijo tudi z drugimi
podatki: o organu, elektronskem sporočilu, dokumentu, pomoči
v postopku vročanja, obveščanju o napakah pri vročanju in
podobno.
VI. KONČNI DOLOČBI
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih
sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 1/19 in 15/22).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-517/2022-21
Ljubljana, dne 23. junija 2022
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Sanja Ajanović Hovnik
ministrica
za javno upravo
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Priloga 1: Besedilo izjave naslovnika, izjave pooblaščenca in pripomb vročevalca na vročilnici
IZJAVA NASLOVNIKA:
Potrjujem, da sem dne ____________________________________ prevzel/-a navedeno pismo.
(dan, mesec in leto s številko)

__________________
(podpis naslovnika)

IZJAVA POOBLAŠČENCA:
__________________________________ izjavljam, da me je _________________________
(ime, priimek in naslov pooblaščenca)

(ime in priimek pooblastitelja)

pooblastil/-a za prevzem navedenega pisma.
___________________
(podpis pooblaščenca)

PRIPOMBE VROČEVALCA:
Istovetnost pooblaščenca/-ke sem ugotovil z dokumentom ________________________________
(vrsta in številka osebnega dokumenta)

Razlog odklonitve sprejema: ____________________
Pismo je puščeno: ______________________ _________________________________
(kraj)

Drugo: _______________________
__________________
(podpis vročevalca)

Žig

_______________.
(datum)

(dan, mesec in leto s številko)

______
(ura)

Priloga 2
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Priloga 2: Besedilo sporočila o prispelem pismu (zgornji sloj)
Obveščamo vas, da vam je vročevalec dne __________ poskusil vročiti priporočeno pismo št.
_____________ številka dokumenta _____________. Ker vam pisma ni mogel vročiti, ga lahko osebno
prevzamete na pošti
________________________________________________________________________________ ,
(naziv in naslov pošte)

danes od _____do _____ ure oziroma vsak naslednji dan v delovnem času pošte.
Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dneva poskusa vročitve.
Sporočilo o prispelem pismu je vloženo v hišni predalčnik/nalepljeno na vrata ________ /puščeno v
poštnem predalu/puščeno na drugem primernem mestu __________________________________
(označi ali dopolni).

_______________

(datum)

__________________
(podpis vročevalca)

Priloga 3
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Priloga 3: Besedilo sporočila o prispelem pismu (hrbtna stran)
Če pisma ne boste prevzeli v 15-dnevnem roku, se po četrtem odstavku 87. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku šteje, da je bila vročitev opravljena z dnem poteka tega roka.
Po poteku 15-dnevnega roka bo pismo puščeno v hišnem predalčniku. Če hišnega predalčnika ne
boste imeli ali bo neuporaben, bo pismo vrnjeno pošiljatelju.

Priloga 4
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Priloga 4: Besedilo obvestila organu (hrbtna stran)
Vročevalec dne ____________________ pisma ni mogel vročiti naslovniku. V naslovnikovem hišnem
predalčniku/na vratih stanovanja/na vratih poslovnega prostora/v poštnem predalu/na drugem
primernem mestu __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(označi ali dopolni)

je bilo puščeno sporočilo, kje se pismo nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh, sicer se
šteje vročitev za opravljeno z dnem poteka tega roka.
Naslovnik ni prevzel pisma v 15-dnevnem roku.
Pismo je bilo po poteku roka puščeno v hišnem predalčniku/vrnjeno prejemniku obvestila (označi).

____________
(dne)

Žig

_________________________
(podpis vročevalca
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Priloga 5: Besedilo vročilnice za vročanje po drugih vročevalcih
__________________________________

(podatki o organu, katerega dokument se vroča)

VROČILNICA
za osebno vročanje po Zakonu o splošnem upravnem postopku
Številka dokumenta: ___________________________
Naslovnik:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
potrjujem, da sem dne ______________________________________________________________
(dan in mesec, leto s številko)

prevzel/-a dokument z zgoraj navedeno številko.
__________________________________________
(podpis naslovnika)

IZJAVA POOBLAŠČENCA:
__________________________________ izjavljam, da me je _____________________ pooblastil/-a
(ime, priimek in naslov pooblaščenca)

(ime, priimek pooblastitelja)

za prevzem dokumenta in da sem izpolnil ter podpisal to vročilnico.
__________________________________________
(podpis pooblaščenca)

PRIPOMBE VROČEVALCA (označi in dopolni):
1. Vročitev je bila opravljena v/na _____________________________________________________.
(kraj vročitve)

2. Naslovnik je dne ________________ ob ____________uri odklonil vročitev dokumenta zaradi
(dan, mesec in leto s številko)

(ura)

________________________________________________________________________________.
(razlog odklonitve)

Dokument je bil puščen v stanovanju/v poslovnem prostoru/v hišnem predalčniku/pritrjen na vrata
stanovanja/puščen na drugem primernem mestu: ________________________________________
________________________________________________________________________________.
(označite ali navedite, kje je bil dokument puščen)

3. Naslovnik je dne ____________________________________________ odklonil podpis vročilnice.
(dan, mesec in leto s številko)

4. Naslovnik ne zna pisati/se ne more podpisati (označite).
5. Dokument je bil vročen pooblaščencu ________________________________________________,
(osebno ime pooblaščenca)

katerega istovetnost je ugotovljena z dokumentom ________________________________________.
(vrsta in številka dokumenta)

6. ________________________________________.
(druge pripombe vročevalca)

___________________________________.
(podpis vročevalca)

Priloga 6
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Priloga 6: Besedilo sporočila za vročanje po drugih vročevalcih
SPOROČILO
o neuspeli osebni vročitvi po Zakonu o splošnem upravnem postopku
_______________________________________
____________________________________________________________
(ime, priimek in naslov naslovnika)

Obveščamo vas, da vam je vročevalec dne __________________________ poskusil vročiti dokument
(datum)

________________________________ številka ________________________________________ .
(navedba organa)

(številka dokumenta)

Ker se osebna vročitev po 87. členu Zakona o splošnem upravnem postopku ni dala opraviti, lahko
dokument osebno prevzamete pri:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(navedba organa in njegovega poštnega naslova)

Dokument lahko prevzamete v 15 dneh od dneva poskusa vročitve,
vsak poslovni dan od ____________________ do ___________________ ure.
Če dokumenta ne boste prevzeli v 15-dnevnem roku, se po četrtem odstavku 87. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku šteje, da je bila vročitev opravljena z dnem poteka tega roka.
Po tem roku bo dokument puščen v hišnem predalčniku. Če bo hišni predalčnik takrat neuporaben, bo
dokument izročen organu, ki je odredil vročitev.
Sporočilo o neuspeli osebni vročitvi je vloženo v naslovnikov hišni predalčnik, nalepljeno na vrata
____________________________________________, puščeno na drugem primernem mestu:
__________________________________________ (označi ali dopolni).

_________________________________
(datum obveščanja)

___________________________________
(podpis vročevalca)

Priloga 7
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Priloga 7: Besedilo elektronske vročilnice
VROČILNICA
Naslovnik ________________________________ potrjujem, da sem dne _________________ prevzel
(naslovnik)

(dan, mesec in leto)

dokument številka _____________ z dne _________________, ki ga je izdal/-a/-o
(dan, mesec in leto)

_________________________________.
(organ)

Priloga 8
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Priloga 8: Besedilo elektronskega sporočila naslovniku o možnosti prevzema dokumenta in
posledicah neprevzema
Obveščamo vas, da je informacijski sistem za vročanje prejel zahtevo za vročitev dokumenta številka
__________________ z dne _________________, ki ga je izdal/-a/-o ________________.
(dan, mesec in leto)

(organ)

Dokument lahko prevzamete v 15 dneh tako, da z uporabo kvalificiranega potrdila za varen elektronski
podpis podpišete elektronsko vročilnico. Rok začne teči dne _______________, ko je bilo to sporočilo
vloženo v vaš varen elektronski predal.
Postopek prevzema začnete s klikom na povezavo______________________________.
(aktivna povezava za prevzem dokumenta)

Če dokumenta ne prevzamete v 15 dneh, se po petem odstavku 86.a člena Zakona o splošnem
upravnem postopku z dnem poteka tega roka vročitev šteje za opravljeno, dokument pa bo poslan v vaš
varen elektronski predal.

Priloga 9
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Priloga 9: Besedilo elektronskega sporočila organu o seznanitvi naslovnika z možnostjo
prevzema dokumenta
Informacijski sistem za vročanje je dne ____________ ob ______ uri prejel zahtevo
(dan, mesec in leto)

(ura)

za vročitev dokumenta številka ____________ z dne ________________, ki ga je izdal/-a/-o
(dan, mesec in leto)

____________________________ in ga je treba vročiti ___________________.
(organ)

(naslovnik)

Dne _________ ob ________ je bilo v naslovnikovem varnem elektronskem predalu puščeno sporočilo
(dan, mesec in leto)

(ura)

o možnostih prevzema dokumenta in posledicah neprevzema.

Priloga 10

Stran
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Priloga 10: Besedilo elektronskega sporočila naslovniku, da se vročitev šteje za opravljeno
Dne _________ ob _______ uri je bilo v vaš varen elektronski predal _________________ vloženo
(dan, mesec in leto)

(ura)

(elektronski naslov)

sporočilo, da lahko dokument številka __________ z dne ________________, ki ga je izdal/-a/-o
(dan, mesec in leto)

_______________________________, prevzamete z uporabo kvalificiranega potrdila.
(organ)

Ker dokumenta niste prevzeli v roku 15 dni od prejema sporočila v varen elektronski predal, se po
petem odstavku 86.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku vročitev šteje za opravljeno z
dnem poteka tega roka. Dokument je zato vložen v varen elektronski predal.

Priloga 11
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Priloga 11: Besedilo elektronskega sporočila organu, da naslovnik ni prevzel dokumenta v
zakonitem roku
Informacijski sistem za vročanje je dne ______________ ob _______ uri prejel zahtevo za vročitev
(dan, mesec in leto)

(ura)

dokumenta številka __________ z dne ________, ki ga je izdal/-a/-o ___________________ in
(dan, mesec in leto)

ga je treba vročiti ___________________________.

(organ)

(naslovnik)

Naslovniku je bilo dne ____________ob ______ uri poslano elektronsko sporočilo o obveznosti
(dan, mesec in leto)

(ura)

prevzema dokumenta v 15 dneh in posledicah neprevzema dokumenta v varen elektronski predal.
Naslovnik v 15 dneh od vložitve sporočila v varen elektronski predal ni prevzel dokumenta, zato je bil
po preteku tega roka vložen v njegov varen elektronski predal.

6669
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Priloga 12: Besedilo elektronskega sporočila organu, da vročitve ni mogoče opraviti
Informacijski sistem za vročanje je dne ___________ ob ______ uri prejel zahtevo za vročitev
(dan, mesec in leto)

(ura)

dokumenta številka _______________, ki ga je izdal/-a/-o___________________________,
in ga je treba vročiti _____________________.

(organ)

(naslovnik)

Vročitve ni mogoče opraviti, ker _________________________________.
(razlog nevročitve).

Priloga 13
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Priloga 13: Besedilo sporočila naslovniku o možnosti prevzema dokumenta in posledicah
neprevzema, ki se pošlje na telefonsko številko mobilnega telefona.
Dokument št. _________________ , ki ga je izdal/-o/-a ___________________, lahko prevzamete
(organ)

prek _________________________. Če dokumenta ne boste prevzeli v 15 dneh, se z dnem izteka
(aktivna povezava za prevzem)

tega roka vročitev šteje za opravljeno, dokument pa bo poslan na vaš elektronski naslov.

6671

Priloga 14
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Priloga 14: Besedilo elektronskega sporočila naslovniku o možnosti prevzema dokumenta in
posledicah neprevzema, ki se pošlje v elektronski predal
Spoštovani __________________,
(naslovnik)

obveščamo vas, da je informacijski sistem za vročanje prejel zahtevo za vročitev dokumenta št.
__________________ z dne ___________________, ki ga je izdal/-o/-a_______________________.
(dan, mesec in leto)

(organ)

Dokument lahko prevzamete v 15 dneh od dne, ko ste na vašo telefonsko številko mobilnega telefona
prejeli sporočilo o možnosti prevzema. Rok za prevzem se izteče __________________.
(dan, mesec in leto)

Postopek prevzema začnete s klikom na povezavo______________________________. Na
(aktivna povezava za prevzem dokumenta)

telefonsko številko __________________________ boste prejeli enolično identifikacijsko številko
(telefonska številka mobilnega telefona)

za prevzem, ki jo vpišite v za to namenjeno okence v informacijskem sistemu za vročanje.
Če dokumenta ne boste prevzeli v 15 dneh, se na podlagi petega odstavka 86.a člena Zakona o
splošnem upravnem postopku z dnem poteka tega roka vročitev šteje za opravljeno, dokument pa bo
poslan na vaš elektronski naslov.
Če menite, da sporočilo ni namenjeno vam, nas o tem obvestite s klikom na naslednjo povezavo:
________________________.
(aktivna povezava za obveščanje)

Priloga 15
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Priloga 15: Besedilo sporočila naslovniku, poslanega na telefonsko številko mobilnega
telefona, ko naslovnik potrdi prevzem dokumenta z enolično identifikacijsko številko ali ko
poteče rok za prevzem
Dokument št.___________________, ki ga je izdal/-o/-a __________________, je bil poslan v
(organ)

vaš elektronski predal ________________________.
(naslov elektronskega predala)

6673

Priloga 16
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Priloga 16: Besedilo elektronskega sporočila naslovniku, poslanega v elektronski predal, ko
naslovnik potrdi prevzem dokumenta z enolično identifikacijsko številko
Spoštovani __________________,
(naslovnik)

uspešno ste prevzeli dokument št.______________________ z dne _______________,
(dan, mesec in leto)

ki ga je izdal/-o/-a ____________________. Dokument ste prevzeli z vnosom enolične identifikacijske
(organ)

številke za prevzem dne _______________________.
(dan, mesec in leto)

Dokument je priloga tega sporočila.
Če menite, da sporočilo ni namenjeno vam, nas o tem obvestite s klikom na naslednjo povezavo:
___________________________________.
(aktivna povezava za obveščanje)

Če dokument ni priložen temu sporočilu, prosimo, da nas o tem obvestite s klikom na naslednjo
povezavo: ____________________________.
(aktivna povezava za obveščanje)

Priloga 17
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Priloga 17: Besedilo elektronskega sporočila naslovniku, poslanega v elektronski predal, da se
vročitev šteje za opravljeno
Spoštovani __________________,
(naslovnik)

dne _______________ ste bili obveščeni o možnosti prevzema
(dan, mesec in leto)

dokumenta št. _____________________ z dne ___________________ ki ga je izdal/-o/-a
(dan, mesec in leto)

__________________________.
(organ)

Ker dokumenta niste prevzeli v roku 15 dni, se po petem odstavku 86.a člena Zakona o splošnem
upravnem postopku vročitev šteje za opravljeno z dnem poteka tega roka, to je _______________ .
(dan, mesec in leto)

Dokument je priloga tega sporočila.

Če menite, da sporočilo ni namenjeno vam, nas o tem obvestite s klikom na naslednjo povezavo:
_____________________________________.
(aktivna povezava za obveščanje)

Če dokument ni priložen temu sporočilu, nas o tem obvestite s klikom na naslednjo povezavo:
_____________________________________.
(aktivna povezava za obveščanje)

Priloga 18

Stran
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Priloga 18: Besedilo elektronskega sporočila organu, da je naslovnik prevzel dokument z
vnosom enolične identifikacijske številke
_________________________ je dne ______________ z vnosom enolične identifikacijske številke
(naslovnik)

(dan, mesec in leto)

za prevzem potrdil prevzem dokumenta št. _____________ z dne _________________, ki ga je
(dan, mesec in leto)

izdal/-o/-a ____________________.
(organa

Dokument je bil poslan v njegov elektronski predal ______________________.
(naslov elektronskega predala)

Priloga 19
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Priloga 19: Besedilo elektronskega sporočila organu, da naslovnik ni prevzel dokumenta v
zakonitem roku
Dne ________________ je bilo na telefonsko številko __________________
(dan, mesec in leto)

(telefonska št. mobilnega telefona)

in v elektronski predal _____________________ naslovnika __________________ poslano obvestilo
(naslov elektronskega predala)

(naslovnik)

o možnosti prevzema dokumenta

št. ____________________ z dne______________, ki ga je izdal/-a/-o ____________________. Ker
(dan, mesec in leto)

naslovnik dokumenta ni prevzel v 15 dneh, je informacijski sistem za vročanje
dne ______________ dokument poslal v prej navedeni elektronski predal.
(dan, mesec in leto)

(organ)

Priloga 20

Stran
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Priloga 20: Besedilo elektronskega sporočila naslovniku, poslanega v elektronski predal
skupaj z dokumentom, brez predhodne potrditve prevzema
Spoštovani __________________,
(naslovnik)

obveščamo vas, da je ___________________________ izdal/-o/-a dokument št.________________
(organ)

z dne_____________________.
(dan, mesec in leto)

Dokument je priloga tega sporočila.
V skladu s šestim odstavkom 86.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku se šteje, da je
dokument vročen oziroma da ste se z njim seznanili 15. dan po odpremi, torej dne
______________________.
(dan, mesec in leto)

Če menite, da sporočilo ni namenjeno vam, nas o tem obvestite s klikom na naslednjo povezavo:
_____________________________________.
(aktivna povezava za obveščanje)

Če dokument ni priložen temu sporočilu, nas o tem obvestite s klikom na naslednjo povezavo:
_____________________________________.
(aktivna povezava za obveščanje)

Priloga 21

Uradni list Republike Slovenije

Št.

89 / 1. 7. 2022 /

Stran

6679

Priloga 21: Besedilo sporočila organu, da je v elektronski predal naslovnika poslan dokument
V elektronski predal _________________________ naslovnika _______________ je bil dne
(naslov elektronskega predala)

(naslovnik)

_______________ poslan dokument št. ____________ z dne ______________, ki ga je
(dan, mesec in leto)

(dan, mesec in leto)

izdal/-o/-a __________________.
(dan, mesec in leto)

Naslovnik je bil obveščen, da se šteje, da se je z dokumentom seznanil in da je vročitev opravljena 15.
dan po odpremi dokumenta, torej dne _____________________.
(dan, mesec in leto)

Stran
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o varovanju
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
rakotvornim ali mutagenim snovem

Na podlagi četrtega odstavka 1. člena v zvezi z 82. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS,
št. 43/11) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o varovanju delavcev
pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim
ali mutagenim snovem
1. člen
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list
RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1, 38/15 in 79/19) se Priloga III
nadomesti z novo Prilogo III, ki je kot Priloga 1 sestavni del
tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-16/2022
Ljubljana, dne 9. junija 2022
EVA 2022-2611-0042
Luka Mesec
minister
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Priloga 1
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Priloga 1:
»PRILOGA III
Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim ali mutagenim snovem
Oznake v tabelah pomenijo:
CAS št.
karakteristična številka snovi po Chemical Abstracts Service
EC št.

EINECS, ELINCS številka snovi
EINECS‐ European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ‐ je seznam snovi,
ki so bile v prometu v EU do 18.09.1981 in je bil objavljen v uradnem listu EU št.OJ No
C146A dne 15.06.1990; snovem je dodeljeno število EINECS tipa XXX ‐ XXX ‐ X, ki se začne
z 200 ‐ 001 ‐ 8
ELINCS ‐ European List of Notified Chemical Substances ‐ je seznam na novo prijavljenih
snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.
decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in
razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
(UL L št. 353, z dne 31.12.2008, str. 1) in s dopolnjuje od leta 1981; snovem je dodeljeno
število ELINCS tipa XXX ‐ XXX ‐ X, ki se začne s 400 ‐ 010 ‐ 9

R

Rakotvorno ‐ lahko povzroči raka.

M

Mutageno za zarodne celice ‐ lahko povzroči dedne genetske okvare.

RD

Strupeno za razmnoževanje ‐ lahko škoduje nerojenemu otroku

RF

Strupeno za razmnoževanje – lahko škoduje plodnosti

1A, 1B, 2

Številke 1A, 1B in 2 pomenijo skupino rakotvornosti ali mutagenosti po EU razvrstitvi
rakotvornih ali mutagenih snovi.
Rakotvorne ali mutagene snovi se v EU razvršča v posamezne skupine, glede na
izpolnjevanje kriterijev, določenih iz Priloge I Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi
ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi
Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353, z dne 31.12.2008, str. 1)
Rakotvorne snovi – kategorija 1: snovi, za katere je znano ali se domneva, da so
rakotvorne za ljudi.
Snov se razvrsti v kategorijo 1 glede na rakotvornost na podlagi epidemioloških podatkov
in/ali podatkov o živalih. Snov se lahko dodatno loči kot kategorija 1A, kamor spadajo snovi,
za katere je znano, da imajo zmožnost za rakotvornost za ljudi, večinoma na podlagi
dokazov pri ljudeh ali kot kategorija 1B snovi, za katere se domneva, da imajo zmožnost za
rakotvornost za ljudi; opredelitev v veliki meri temelji na dokazih pri živalih. Razvrstitev v
kategorijo 1A in 1B temelji na trdnosti dokazov in dodatnih preudarkih. Takšni dokazi lahko
izhajajo iz:
študij na ljudeh, ki vzpostavljajo vzročni odnos med izpostavljenostjo ljudi snovi in razvojem
raka (znana rakotvorna snov za ljudi) ali
testov na živalih za katere je dovolj dokazov za ugotovitev rakotvornosti za živali
(domnevno rakotvorna snov za ljudi)

Stran
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Poleg tega se lahko na podlagi znanstvene presoje za vsak primer posebej odloči o
domnevni rakotvornosti za ljudi, kadar se izhaja iz študij, ki katerih rezultat so omejeni
dokazi o rakotvornosti za ljudi v povezavi z omejenimi dokazi o rakotvornosti pri testnih
živalih.
Rakotvorne snovi – kategorija 2: snovi, pri katerih obstaja sum rakotvornosti za ljudi.
Uvrstitev snovi v kategorijo 2 temelji na dokazih iz študij na ljudeh in/ali živalih, ki pa
niso dovolj prepričljivi za uvrstitev snovi v kategorijo 1A ali 1B na podlagi zanesljivosti
dokazov skupaj z dodatnimi preudarki. Takšni dokazi lahko izhajajo
iz omejenih dokazov rakotvornosti v študijah na ljudeh ali omejenih dokazov rakotvornosti
v študijah na živalih
Mutagene snovi za zarodne celice – kategorija 1: snovi, ki povzročajo dedne mutacije ali se
obravnavajo kot povzročitelji dednih mutacij v zarodnih celicah ljudi. To so snovi, ki
povzročajo dedne mutacije v zarodnih celicah ljudi. Razvrstitev v kategorijo 1A temelji na
pozitivnem dokazu epidemioloških študij na ljudeh. Snovi, ki se obravnavajo kot
povzročitelji dednih mutacij v zarodnih celicah ljudi. Razvrstitev v kategorijo 1B temelji na:
pozitivnih rezultatih testov mutagenosti dednih zarodnih celic na sesalcih in vivo ali
pozitivnih rezultatih testov mutagenosti somatskih celic na sesalcih in vivo v povezavi z
nekaterimi dokazi, da lahko snov povzroči mutacije zarodnih celic. Ti podporni dokazi lahko
izhajajo iz testov mutagenosti/genotoksičnosti zarodnih celic in vivo ali s prikazom
zmožnosti snovi ali njenega(‐ih) metabolita(‐ov), da medsebojno vpliva(‐jo) na genski
material zarodnih celic ali
pozitivni rezultati testov, ki kažejo mutagene učinke v zarodnih celicah ljudi, brez prikaza
prenosa na potomce; na primer pogostejša aneuploidija v moških spolnih celicah
izpostavljenih oseb.
Mutagene snovi za zarodne celice – kategorija 2: snovi, ki vzbujajo skrb zaradi morebitnega
povzročanja dednih mutacij v zarodnih celicah ljudi.
Razvrstitev v kategorijo 2 temelji na:
pozitivnih dokazih testov na sesalcih in/ali v nekaterih primerih poskusov in vitro,
testov mutagenosti somatskih celic na sesalcih in vivo ali
drugih testov genotoksičnosti somatskih celic in vivo, ki jih podpirajo pozitivni rezultati
testov mutagenosti in vitro.
Opomba: Snovi, ki so pozitivne pri testih mutagenosti na sesalcih in vitro in ki kažejo tudi
kemijsko razmerje med strukturo in aktivnostjo za znane mutagene snovi zarodnih celic, se
obravnavajo pri razvrstitvi kot mutagene snovi kategorije 2.
Snovi, strupene za razmnoževanje – kategorija 1: snovi, za katere je znano ali se domneva,
da so strupene za razmnoževanje za ljudi Snovi so razvrščene v kategorijo 1 glede na
strupenost za razmnoževanje, kadar je znano, da povzročajo škodljive učinke na spolno
delovanje in plodnost ali na razvoj ljudi ali kadar obstajajo dokazi študij na živalih, ki so, če
je mogoče, dopolnjeni z drugimi informacijami, na podlagi katerih se močno domneva, da
lahko snov ovira razmnoževanje pri ljudeh. Razvrstitev snovi se dodatno loči glede na to,
ali dokazi za razvrstitev temeljijo predvsem na podatkih o ljudeh (kategorija 1A) ali živalih
(kategorija 1B). Kategorija 1A ‐ snovi, za katere je znano, da so strupene za razmnoževanje
za ljudi. Razvrstitev snovi v kategorijo 1A večinoma temelji na dokazih pri ljudeh. Kategorija
1B ‐ snovi, za katere se domneva, da so strupene za razmnoževanje za ljudi. Razvrstitev
snovi v kategorijo 1B večinoma temelji na podatkih iz študij na živalih. Takšni podatki so
jasen dokaz škodljivega učinka na spolno delovanje in plodnost ali na razvoj v odsotnosti
drugih strupenih učinkov ali pa se škodljivi učinek na razmnoževanje, če se pojavi skupaj z

Uradni list Republike Slovenije

Št.

89 / 1. 7. 2022 /

Stran

6683

drugimi strupenimi učinki, ne šteje za sekundarno splošno posledico drugih strupenih
učinkov. Kadar obstajajo informacije o mehanizmih, ki povzročajo dvom o pomembnosti
učinka na ljudi, pa je primernejša razvrstitev v kategorijo 2.
Snovi, strupene za razmnoževanje – kategorija 2: snovi, pri katerih obstaja sum, da so
strupene za razmnoževanje za ljudi. Snovi so razvrščene v kategorijo 2 glede na strupenost
za razmnoževanje, kadar obstajajo dokazi pri ljudeh ali testnih živalih, ki so, če je mogoče,
dopolnjeni z drugimi informacijami, o škodljivem učinku na spolno delovanje in plodnost
ali na razvoj in kadar dokazi niso dovolj prepričljivi za uvrstitev snovi v kategorijo 1. Zaradi
pomanjkljivosti študije je lahko kakovost dokazov manj prepričljiva, zato je primernejša
razvrstitev v kategorijo 2.
MV

Mejna vrednost ‐ pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na
delovnem mestu, znotraj območja vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če
delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je
manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden polno
delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna
vrednost velja za 8 urno izpostavljenost in je podana pri temperaturi 20C in tlaku
1,013105 Pa. Podaja se kot količina nevarne kemične snovi v enoti volumna. Izražamo jo v
mg/m3 ali v ml/m3 (ppm). Koncentracijo plinov ali par, podanih v mg/m3 lahko
preračunamo v ml/m3 (ppm) in obratno z enačbama:

c(mg / m 3 )  c( ppm) x

M
24,04

c( ppm )  c( mg / m 3 ) x

24,04
M

c = koncentracija
M = molekulska masa snovi
Molski volumen znaša 24,04 l pri temperaturi 20C in tlaku 1,013105 Pa.
Izjemo predstavljajo vlaknate snovi. Koncentracija vlaknatih snovi se izraža v številu vlaken
na enoto volumna (vl/m3 ali vl/cm3). Vlakno mora zadostiti pogojem: l > 5μm, d < 3 μm, l:d
> 3:1.
Za večino rakotvornih ali mutagenih snovi ni mogoče znanstveno določiti ravni, pod
katerimi izpostavljenost ne bi imela škodljivih učinkov. Čeprav določitev mejnih vrednosti
rakotvornih ali mutagenih snovi na delovnem mestu v skladu s tem pravilnikom ne
odpravlja tveganj za zdravje in varnost delavcev, ki so posledica izpostavljenosti pri delu
(preostalo tveganje), kljub vsemu prispeva k bistvenemu zmanjšanju tveganj, ki so
posledica take izpostavljenosti, v okviru postopnega in ciljno usmerjenega pristopa. Za
druge rakotvorne in mutagene snovi je z znanstvenega vidika mogoče določiti ravni, pod
katerimi naj izpostavljenost ne bi imela škodljivih učinkov.
KTV

Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na
delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje
lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15
min in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema izpostavljenostma
tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v
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mg/m3 ali v ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoračitve mejne
vrednosti.
A

Alveolarna frakcija – del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole.

I

Inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne.

I*

Inhalabilna frakcija lesnega prahu – če je prah trdega lesa zmešan s prahom drugega lesa,
se uporablja mejna vrednost, ki se uporablja za prah vseh vrst lesa, ki so prisotni v tej zmesi.

op.

opombe

K

Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo;

Y

Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat
vrednosti.

EU

Mejna vrednost, določena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2004/37/ES z dne
29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali
mutagenim snovem pri delu (šesta posamična direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive
Sveta 89/391/EGS) (UL L, št. 229 z dne 29. 6. 2004, str. 23, kodificirana verzija) in njenimi
dopolnitvami.

BAT

Biološka mejna vrednost – določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno
raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali
izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z
vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo.

EKA

Zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi
in/ali njenih metabolitov v organizmu – podana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi).

SK

Snov lahko povzroči preobčutljivost kože

SD

Snov lahko povzroči preobčutljivost dihalnih poti

Prehodni ukrepi

Prehodni ukrepi določajo drugačne datume pričetka uporabe mejne vrednosti za
posamezno rakotvorno ali mutageno snov

2

1

1327‐53‐3

11 diarzenov trioksid
(Arzenov (III)oksid)

106‐97‐8

9 butan z vsebnostjo  0,1%
butadiena [106‐97‐8]

1303‐28‐2

106‐99‐0

8 1,3‐butadien

10 diarzenov pentaoksid

593‐60‐2

1B

1A

1A

1A

1B

‐

0,1 (I)

0,1 (I)

2400

1000

1

1

‐

‐

0,4 (I)

0,4 (I)

9600

‐

‐

0,008
‐

‐

‐

‐

28

‐

9

mg/m3

0,002
0,0002 (I)

‐

‐

8

vl/cm3

Mejne vrednosti

0,02

‐

1

‐

3

‐

7

ppm

8 ur

0,005

3,25

0,01 (I)

7

0,1

6

mg/m3

2,2

1B

2

RF

1A

5

RD

4,4
1B

1B

1B

1B

M

1B

1B

1B

1A

1A

1B

1B

R

Razvrstitev

4000

‐

‐

‐

‐

‐

12

‐

10

ppm

KTV

11

‐

‐

‐

‐

‐

‐

vl/cm3

BAT, EKA

BAT, EKA

EU, BAT, EKA

EU

EU, SK, SD

EU, K, BAT, EKA

EU, BAT, EKA

K, BAT, EKA

EU, K, BAT, EKA

12

Opombe

MV se uporablja od 17. 1.
2020
MV se uporablja od 17. 1.
2020

MV 0,0006 mg/m3 se
uporablja do 11. 7. 2026

MV se uporablja od 11. 7.
2021, z izjemo dejavnosti
taljenja bakra, kjer se MV
uporablja od 11. 7. 2023
MV se uporablja od 17. 1.
2020

MV se uporablja od 17. 1.
2020

13

Prehodni ukrepi

Št.

215‐481‐4

215‐116‐9

203‐448‐7

203‐450‐8

209‐800‐6

231‐150‐7

7440‐41‐7

7 bromoetilen

200‐028‐5

50‐32‐8

5 benzo[a]piren
‐ smolni ostanek pri koksanju;
stisnjen v profil – priprava in
ravnanje; okolica koksarniških
peči
‐ ostalo
6 berilij [7440‐41‐7] in
anorganske berilijeve spojine

200‐753‐7

231‐901‐9

203‐466‐5

201‐173‐7

4

EC št.

71‐43‐2

7778‐39‐4

107‐13‐1

79‐06‐1

3

CAS št.

4 benzen

3 arzenova kislina [7778‐39‐4]
(As2O5) in njene soli ter
anorganske arzenove spojine

2 akrilonitril

1 akrilamid
(prop‐2‐enamid)

Snov

Št.

3.1. Zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost za rakotvorne ali mutagene snovi
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2

1

77‐78‐1

13360‐57‐1

201‐058‐1

236‐412‐4

200‐549‐8

0,05

0,03 (I)

0,03 (I)

0,2

6

mg/m3

1B

1B

1B

0,004

0,001

0,1
0,2

0,4
0,8

0,4

0,01

0,0025

0,1

0,01

0,12 (I)

0,12 (I)

0,2

0,12 (I)

0,08
0,16

0,012

0,012

0,04

0,012

0,012

0,12

0,8
0,12 (I)

10

ppm

KTV

9

mg/m3

0,0025

8

vl/cm3

Mejne vrednosti

0,01

0,02
0,04

0,003

0,003

0,01

0,003

0,003

0,03

7

ppm

8 ur

0,0025

0,03 (I)

RF

1B

5

RD

0,03 (I)

2

1B

M

1B

1B

1B

1B

1B

R

Razvrstitev

11

vl/cm3

K, EKA

K

K

K

K

K

K

K

12

Opombe

13
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20 dimetil sulfat
‐ proizvodnja
‐ uporaba

19 N,N‐dimetilsulfamoil klorid

62‐75‐9

210‐322‐5
265‐294‐7
277‐985‐0

612‐82‐8
64969‐36‐4
74753‐18‐7

18 dimetilnitrozamin
(N‐nitrozodimetilamin)
‐ vulkanizacija, dodelava,
vključno s skladiščenjem
tehničnih gumenih izdelkov;
skladišča avtoplaščev zgrajena
pred 1992
‐ proizvodnja poliakrilonitrila
po suhem postopku z uporabo
dimetilformaldehida
‐ polnjenje posod in reaktorjev
z amini
‐ ostalo

204‐358‐0

119‐93‐7

16 3,3‐dimetilbenzidin
(o‐Tolidin)
17 3,3‐dimetilbenzidinijeva sol
(o‐Tolidinova sol)

212‐121‐8

210‐323‐0
265‐293‐1
277‐822‐3

764‐41‐0

612‐83‐9
64969‐34‐2
74332‐73‐3

202‐109‐0

15 1,4‐diklorobut‐2‐en

14 3,3‐diklorobenzidinijeve soli

91‐94‐1

200‐589‐6

4

EC št.

Št.

13 3,3‐diklorobenzidin

64‐67‐5

3

CAS št.

6686 /

12 dietil sulfat

Snov

Št.
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203‐439‐8

200‐879‐2

610‐39‐9

106‐89‐8

75‐56‐9

23 3,4‐dinitrotoluen

24 epiklorohidrin
(1‐kloro‐2,3‐epoksi propan)
25 1,2‐epoksipropan

200‐849‐9

202‐873‐5

151‐56‐4

75‐21‐8

100‐63‐0

50‐00‐0

302‐01‐2

29 etilenimin
(aziridin)
30 etilen oksid
(oksiran)
31 fenilhidrazin

32 formaldehid

33 hidrazin

206‐114‐9

200‐001‐8

203‐458‐1

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

R

2

2

1B

1B

2

1B

2

2

M
5

RD

Razvrstitev

1B

2

2

RF

0,05

0,013

0,37

22

1,8

0,9

8,2

0,8

150

2,4

1,9

1,5

0,05

0,03 (I)

6

mg/m3

0,01

0,3

5

1

0,5

2

0,1

50

1

‐

0,007

0,003

7

ppm

8 ur

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

8

vl/cm3

‐

0,74

‐

3,6

‐

‐

150

‐

‐

6,0

0,2

0,12 (I)

9

mg/m3

Mejne vrednosti

‐

0,6

‐

2,0

‐

‐

50

‐

‐

0,028

0,012

10

ppm

KTV

‐

11

‐

‐

‐

‐

‐

vl/cm3
12

EU

EU, K, BAT, EKA

EU, K, SK

K

EU, K, BAT, EKA

K

EU, K

EU, K

K

EU, EKA

EU, K, BAT, EKA

K

K

K

Opombe

MV se uporablja od
21.2.2023. Za podzemno
rudarstvo in gradnjo
predorov se MV uporablja
od 21. 2. 2026

MV 0,62 mg/m3 ali 0,5 ppm
za dejavnost zdravstvene
oskrbe, pogrebno dejavnosti
in dejavnost balzamiranja se
uporablja do 11. 7. 2024
MV se uporablja od 17. 1.
2020

MV se uporablja od 17. 1.
2020

MV se uporablja od 21. 2.
2021

MV se uporablja od 21. 2.
2021

MV se uporablja od 21. 2.
2021
MV se uporablja od 17. 1.
2020

13
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Št.

(računano kot elementarni
ogljik – C)

34 izpušni plini dizelskih motorjev

205‐793‐9

107‐06‐2

28 etilendiklorid
(1,2‐dikloroetan)

203‐444‐5

106‐93‐4

27 etilendibromid
(1,2‐dibromoetan)

209‐128‐3

556‐52‐5

26 2,3‐epoksi‐1‐propanol
(glicidol)

210‐222‐1

210‐106‐0

606‐20‐2

4

204‐355‐4

3

EC št.

119‐90‐4

2

1

CAS št.

21 3,3‐dimetoksibenzidin in
njegove soli
(o‐dianizidin in njegove soli)
22 2,6‐dinitrotoluen

Snov

Št.
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2

1

100‐44‐7

37 ‐klorotoluen

581‐89‐5

79‐46‐9

46 2‐nitropropan

201‐209‐1

209‐474‐5

201‐963‐1

202‐453‐1

212‐658‐8

1B

1B

1B

1B

1B

1B

2

2

2

2

2

M
5

2

2

RD

Razvrstitev

2

2

RF

18

0,25

0,5

0,1

0,05

0,08

0,01

0,005

0,2

0,2

0,001 (I)

6

mg/m3

5

0,035

0,1

‐

‐

‐

0,04

‐

7

ppm

8 ur

‐

‐

‐

‐

‐

8

vl/cm3

‐

1,0

2,0

0,4

0,2

‐

‐

‐

0,8

0,8

‐

9

mg/m3

Mejne vrednosti

‐

0,14

0,4

‐

‐

‐

0,16

‐

10

ppm

KTV

11

‐

‐

‐

‐

‐

vl/cm3

EU

EU, K

K

K

K

EU, K

EU, K

EU, EKA

K

EU

12

Opombe

MV se uporablja od 17. 1.
2020

MV se uporablja od 21. 2.
2021

MV se uporablja od 11. 7.
2021

MV 0,025 mg/m3 za
postopke varjenja ali
plazemskega rezanja ali
podobne delovne postopke,
v katerih se ustvarja dim, se
uporablja do 17.1.2025

MV 0,010 mg/m3 se
uporablja do 17.1.2025

MV 0,004 mg/m3 se
uporablja do 11. 7. 2027

13
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45 2‐nitronaftalen

44 mineralna olja, ki so se pred
tem uporabljala v motorjih z
notranjim izgorevanjem za
podmazovanje in hlajenje
gibljivih delov motorja

(o‐anisidin)

43 2‐metoksianilin

90‐04‐0

95‐80‐7

42 4‐metil‐m‐fenilendiamin

(2,4‐toluendiamin)

838‐88‐0

41 4,4‐metilendi‐o‐toluidin

202‐974‐4

101‐77‐9

40 4,4‐metilendianilin

(4,4‐diaminodifenilmetan)

1B

101‐14‐4

39 4,4‐metilen‐bis(2‐kloroanilin)

1B

1B

1B

202‐918‐9

202‐853‐6

203‐401‐0

1B

R

38 kromove (VI) spojine, ki so
rakotvorne v smislu točke (i)
člena 2a (računano kot krom ‐
Cr)

(benzil klorid)

106‐47‐8

231‐152‐8

4

EC št.

Št.

36 4‐kloroanilin

7440‐43‐9

3

CAS št.

6688 /

35 kadmij [7440-43-9]

Snov

Št.

Stran
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2

1

75‐01‐4

54 vinilklorid ‐ monomer

(kloroetilen)

98‐07‐7

53 ,,‐triklorotoluen

200‐831‐0

202‐634‐5

201‐167‐4

1A

1B

1B

79‐01‐6

52 trikloroetilen

(trikloroeten)

1B

95‐53‐4

1B

R

51 o‐toluidin

202‐429‐0

4

EC št.

1B

3

CAS št.

50 refraktorska keramična vlakna

49 prah trdega lesa

48 prah kristalnega kremena, ki
se vdihuje

47 policiklični aromatski
ogljikovodiki (PAH), zlasti tisti,
ki vsebujejo benzo[a]piren in
ki so rakotvorni ‐ zmesi

Snov

Št.

2

M
5

RD

Razvrstitev

RF

2,6

0,1

54,7

0,5

‐

2 (I*)

0,05 (A)

6

mg/m3

1

0,012

10

0,1

‐

‐

‐

7

ppm

8 ur

‐

‐

‐

0,3

‐

‐

8

vl/cm3

‐

0,4

164,1

‐

‐

‐

‐

9

mg/m3

Mejne vrednosti

‐

0,048

30

‐

‐

‐

‐

10

ppm

KTV

‐

11

‐

‐

‐

‐

‐

vl/cm3

EU, EKA

EU, K, BAT, EKA, Y

EU, K

EU

EU

EU

EU, K, EKA

12

Opombe

MV se uporablja od 17. 1.
2020

MV se uporablja od 21. 2.
2021

MV se uporablja od 17. 1.
2020

MV se uporablja od 17. 1.
2020

MV 3 mg/m3 se uporablja
do 17. 1. 2023

MV 0,1 mg/m3 se uporablja
do 1. 6. 2022

MV se uporablja od 21. 2.
2021
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3.2. Zavezujoče biološke mejne vrednosti ‐ BAT vrednosti za rakotvorne ali mutagene snovi
Ime snovi

CAS št.

akrilamid

79‐06‐1

N‐(2‐karbonamidetil)valin

Biološke mejne
vrednosti (BAT)
800 pmol/g globina

akrilonitril

107‐13‐1

N‐(2‐cianoetil)valin

6500 pmol/g globina

Ʃ arzen (III+), arzen (V+),
monometilarzenova
kislina in dimetilarzenova
kislina
benzen
S‐fenilmerkaptonska
kislina
trans, trans‐mukonska
kislina
3,4‐
dihidroksibutilmerkapton
ska kislina (DHBMA)

40 g/l

arzenove spojine

benzen

1,3‐butadien

71‐43‐2

106‐99‐0

Parameter

Biološki vzorec
eritrocitna
frakcija celotne
krvi
eritrocitna
frakcija celotne
krvi
urin

Čas vzorčenja
po najmanj 3 mesečni
izpostavljenosti
po najmanj 3 mesečni
izpostavljenosti

5 g/l
0,025 mg/g
kreatinina
500 g /g kreatinina

urin
urin

ob koncu delovne izmene,
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob
koncu delovne izmene po več
zaporednih delavnikih
ob koncu delovne izmene
ob koncu delovne izmene

urin

ob koncu delovne izmene

2900 g /g kreatinina

urin

2‐hidroksi‐3‐
butenilmerkaptonska
kislina (MHBMA)

80 g /g kreatinina

urin

ob koncu delovne izmene,
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob
koncu delovne izmene po več
zaporednih delavnikih
ob koncu delovne izmene,
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob
koncu delovne izmene po več
zaporednih delavnikih
ob koncu delovne izmene,
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob
koncu delovne izmene po več
zaporednih delavnikih
po najmanj 3 mesečni
izpostavljenosti

epiklorohidrin

106‐89‐8

S‐(3‐kloro‐2‐
hidroksipropil)‐
merkaptonska kislina

28 mg/ g kreatinina

urin

etilen oksid

75‐21‐8

N‐(2‐hidroksietil)valin

3900 pmol/g globina

hidrazin

302‐01‐2

trikloroetilen

79‐01‐6

hidrazin
hidrazin
trikloroocetna kislina

62 g /g kreatinina
47 g /l
22 mg/l

eritrocitna
frakcija celotne
krvi
urin
plazma
urin

ob koncu delovne izmene
ob koncu delovne izmene
ob koncu delovne izmene,
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob
koncu delovne izmene po več
zaporednih delavnikih

*Rezultati, ki so izraženi s kreatininom, se pri koncentraciji kreatinina  0,5 g/l in  3,0 g/l, ne upoštevajo.
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3.3. EKA vrednosti za rakotvorne snovi ali mutagene snovi
AKRILAMID CAS št. 79‐06‐1
zrak
akrilamid (mg/m3)
0,035
0,07
0,10
0,15
0,30

čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti
eritrocitna frakcija celotne krvi
N‐(2‐karbonamidetil)valin (pmol/g globina)
200
400
550
800
1600

AKRILONITRIL CAS št. 107‐13‐1

(ml/m3)
0,14
0,23
0,45
3

zrak
akrilonitril

(mg/m3)
0,3
0,5
1
7

čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti
eritrocitna frakcija celotne krvi
N‐(2‐cianoetil)valin
(µg/l celotne krvi)
16
35
60
420

ARZEN CAS št. 7440‐38‐2 in anorganske arzenove spojine razen arzina

zrak
arzen in anorganske arzenove
spojine (razen arzina) (mg/m3)
0,001
0,005
0,01
0,05
0,10

čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene;
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več
zaporednih delavnikih
urin
Ʃ arzen (III+), arzen (V+), monometilarzenova kislina in dimetilarzenova
kislina
(g/l)
15
30
50
90
130

6691

Stran
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BENZEN CAS št. 71‐43‐2
čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene
urin

zrak
benzen
ml/m3
0,03
0,06
0,15
0,3
0,6
1,0
2,0

mg/m3
0,1
0,2
0,5
1,0
2,0
3,3
6,5

S‐fenil merkaptonska
kislina
(g/g kreatinina)
1,5*
3,0*
5
12
25
45
90

trans,trans‐mukonska kislina

benzen

(g/g kreatinina)
‐
‐
‐
300
500
750
1200

(g/l)
0,5*
0,8*
1,5
2,75
5,0
7,5
12,5

*nekadilci
1,3‐BUTADIEN CAS št. 106‐99‐0
čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene;
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več
zaporednih delavnikih
zrak
urin
1,3‐butadien
3,4‐dihidroksibutilmerkaptonska 2‐hidroksi‐3‐butenilmerkaptonska
kislina (DHBMA)**
kislina (MHBMA)***
(µg/g kreatinina)
(µg/g kreatinina)
(ml/m3)
(mg/m3)
0,2
0,45
600
10
0,5
1,1
1000
20
1
2,3
1600
40
2
4,5
2900
80
3
6,8
4200
120
**Sinonim za N‐acetil‐S‐(3,4‐dihidroksibutil)cistein
*** Sinonim za N‐acetil‐S‐(2‐hidroksi‐3‐butenil)cistein
DIMETILSULFAT CAS št. 77‐78‐1
zrak
dimetilsulfat
(ml/m3)
(mg/m3)
0,002
0,01
0,006
0,03
0,01
0,05
0,04
0,20

čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti
eritrocitna frakcija celotne krvi
N‐metilvalin
(µg/l celotne krvi)
10
13
17
40

Uradni list Republike Slovenije

Št.

89 / 1. 7. 2022 /

Stran

EPIKLOROHIDRIN (1‐kloro‐2,3‐epoksipropan) CAS št. 106‐89‐8

zrak
epiklorohidrin
(ml/m3)
(mg/m3)
0,06
0,23
0,13
0,5
0,26
1
0,6
2,3
2
8

čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene;
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več
zaporednih delavnikih
urin
S‐(3‐kloro‐2‐hidroksipropil)merkaptonska kislina
(mg/g kreatinina)
0,80
1,75
3,5
8
28

1,2‐EPOKSIPROPAN CAS št. 75‐56‐9
zrak
1,2‐epoksipropan
(ml/m3)
(mg/m3)
0,5
1,2
1,0
2,4
2,0
4,8
2,5
6,0

čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti
eritrocitna frakcija celotne krvi
N‐(2‐hidroksipropil)valin
(pmol/g globina)
600
1300
2600
3200

ETILENOKSID CAS št. 75‐21‐8

(ml/m3)
0,5
1
2

zrak
etilenoksid

(mg/m3)
0,92
1,83
3,66

čas vzorčenja: po najmanj 3 mesečni izpostavljenosti
eritrocitna frakcija celotne krvi
hidroksietilvalin
(g/l celotne krvi)
600
1300
2600
3200

HIDRAZIN CAS št. 302‐01‐2

ml/m3 (ppm)
0,01
0,017
0,02
0,025
0,05
0,08
0,10

zrak
hidrazin

mg/m3
0,013
0,022
0,026
0,033
0,065
0,104
0,130

čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene
urin
plazma
hidrazin
hidrazin
(g/g kreatinina)
(g/l)
35
27
62
47
70
55
95
77
200
160
300
270
380
340

6693

Stran
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KROMOVE (VI) SPOJINE
čas vzorčenja pri daljši izpostavljenosti:
po več zaporednih delavnikih
zrak
eritrocitna frakcija celotne krvi *
CrO3 (mg/m3)
krom (g/l celotne krvi)
0,03
9
0,05
17
0,08
25
0,10
35
* ne velja za izpostavljenost dimu pri varjenju
** velja tudi za izpostavljenost dimu pri varjenju

čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene
urin**
krom (g/l)
12
20
30
40

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) ‐ ZMESI
zrak
benzo[a]piren
(g/m3)
0,07
0,35
0,7
1,0
1,5

čas vzorčenja: pred naslednjo izmeno
urin
3‐hidroksibenzo[a]piren (po hidrolizi)
(ng/g kreatinina)
0,7
2
3,5
5
7

TRIKLOROETILEN CAS št. 79‐01‐6

zrak
trikloroetilen
(ml/m3)
(mg/m3)
0,6
3,3
6
33
10
55
11
60
15
82
20
109
25
137

čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene
pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po več
zaporednih delavnikih
urin
trikloroocetna kislina
(mg/l)
1,2
12
20
22
30
40
50
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6695

VINILKLORID CAS št. 75‐01‐4

zrak
vinilklorid
ml/m3 (ppm)
mg/m3
1
2,6
2
5,2
4
10
8
21
16
41

čas vzorčenja: pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene
po več zaporednih delavnikih
urin
tiodiglikolna kislina
(mg/24h)
1,8
2,4
4,5
8,2
10,6

Stran
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CAS SEZNAM
CAS št. Ime snovi
50-00-0 Formaldehid
50-32-8 Benzo[a]piren
62-75-9 Dimetilnitrozamin
64-67-5 Dietil sulfat
71-43-2 Benzen
75-01-4 Vinilklorid
75-21-8 Etilen oksid
75-56-9 1,2-Epoksipropan
77-78-1 Dimetil sulfat
79-01-6 Trikloroetilen
79-06-1 Akrilamid
79-46-9 2-Nitropropan
90-04-0 2-Metoksianilin
91-94-1 3,3-Diklorobenzidin
95-53-4 o-Toluidin
95-80-7 4-Metil-m-fenilendiamin
98-07-7 ,,-Triklorotoluen
100-44-7 -Klorotoluen
100-63-0 Fenilhidrazin
101-14-4 4,4-Metilen-bis(2-kloroanilin)
101-77-9 4,4-Metilendianilin
106-47-8 4-Kloroanilin
106-89-8 Epiklorohidrin
106-93-4 Etilendibromid
106-97-8 Butan
106-99-0 1,3-Butadien
107-06-2 Etilendiklorid
107-13-1 Akrilonitril
119-90-4 3,3-Dimetoksibenzidin
119-93-7 3,3-Dimetilbenzidin
151-56-4 Etilenimin
302-01-2 Hidrazin
556-52-5 2,3-Epoksi-1-propanol
581-89-5 2-Nitronaftalen
593-60-2 Bromoetilen
606-20-2 2,6-Dinitrotoluen
610-39-9 3,4-Dinitrotoluen
612-82-8 3,3-Dimetilbenzidinijeva sol
612-83-9 3,3'-Diklorobenzidinijeva sol
764-41-0 1,4-Diklorobut-2-en
838-88-0 4,4-Metilendi-o-toluidin
1303-28-2 Diarzenov pentaoksid
1327-53-3 Diarzenov trioksid
7440-41-7 Berilij
7440-43-9 Kadmij
7778-39-4 Arzenova kislina
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CAS št. Ime snovi
13360-57-1 N,N-Dimetilsulfamoil klorid
64969-34-2 3,3'-Diklorobenzidinijeva sol
64969-36-4 3,3-Dimetilbenzidinijeva sol
74332-73-3 3,3'-Diklorobenzidinijeva sol
74753-18-7 3,3-Dimetilbenzidinijeva sol«.
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Stran
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Stran
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah
zdravstvene dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 10. člena in 11. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
(Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP,
175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ,
196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP) ter tretjega odstavka
3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08,
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16
– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 –
ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21
– ZDOsk) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene
dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list
RS, št. 58/22) se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je kot
Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-140/2022
Ljubljana, dne 27. junija 2022
EVA 2022-2711-0077
Danijel Bešič Loredan
minister
za zdravje

Priloga 1
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Priloga
»Priloga
Vrste zdravstvene dejavnosti

Šifra
SKD_5

Šifra
VZD

Šifra
VZD

1.
2.
raven raven

Raven

C21.200

000

000

0

C21.200

703

000

1

C21.200

703

801

2

C21.200

704

000

1

C21.200

704

802

2

C32.500

000

000

0

C32.500
C32.500

714
714

000
819

1
2

G46.460

000

000

0

G46.460

705

000

1

G46.460

705

803

2

G46.460

705

822

2

G47.730

000

000

0

G47.730
G47.730
G47.730

743
743
743

000
601
602

1
2
2

G47.730

743

603

2

G47.730
G47.730
G47.730

743
743
743

604
606
607

2
2
2

G47.730

743

615

2

G47.740

000

000

0

G47.740
G47.740
G47.740
G47.740
G47.740

702
702
702
702
702

000
650
651
652
653

1
2
2
2
2

Naziv VZD
Proizvodnja farmacevtskih
preparatov
Transfuzijska medicina,
proizvodnja farmacevtskih
preparatov
Preskrba s krvjo in krvnimi
pripravki
Proizvodnja farmacevtskih
preparatov
Proizvodnja farmacevtskih
preparatov
Proizvodnja medicinskih
instrumentov, naprav in
pripomočkov
Zobotehnika
Zobotehnika
Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki ter
medicinskimi potrebščinami in
materiali
Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki
Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki
Distribucija cepiv - NIJZ
Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah s
farmacevtskimi izdelki
Lekarniška dejavnost
Pozitivna lista
Vmesna lista
Zdravila za nadomestno
zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog
Preparati za fluorizacijo zob
Parenteralna prehrana
Nerazvrščena zdravila
Storitve izven rednega
delovnega časa
Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z
medicinskimi in ortopedskimi
pripomočki
Medicinski pripomočki (MP)
Izdaja MP
Aplikacija MP
Izposoja MP
Popravila MP

Velja od

1. 1. 2012
1. 1. 2012

VZD, za katere se
izdaja dovoljenje
(1. raven)

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2014
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 5. 2013
1. 1. 2012
1. 1. 2012

1. 1. 2012
12. 9. 2012
12. 9. 2012
12. 9. 2012
12. 9. 2012
12. 9. 2012

Ne

6699

Stran
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G47.740
G47.740
G47.740

702
702
702

654
655
656

2
2
2

O84.120

000

000

0

O84.120

706

000

1

O84.120

706

804

2

O84.300

000

000

0

O84.300
O84.300

701
701

000
308

1
2

O84.300

701

310

2

O84.300

701

550

2

O84.300

701

551

2

O84.300

701

552

2

O84.300

701

553

2

O84.300

701

554

2

O84.300

701

555

2

O84.300

701

556

2

O84.300

701

557

2

O84.300

701

558

2

O84.300
O84.300
O84.300

701
701
701

808
809
810

2
2
2

O84.300

701

812

2

O84.300

701

823

2

O84.300
O84.300

701
701

824
825

2
2

O84.300

707

000

1

O84.300

707

805

2

P85.100
P85.100
P85.100
P85.200
P85.200
P85.200

000
708
708
000
709
709

000
000
811
000
000
814

0
1
2
0
1
2

P85.310

000

000

0
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Vzdrževanje MP
Pavšal pri prvi izposoji MP
Prilagoditve MP
Urejanje zdravstva,
izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev,
razen obvezne socialne
varnosti
Urejanje zdravstva,
izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev
Urejanje zdravstva,
izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev
Dejavnost obvezne socialne
varnosti
Druge obveznosti ZZZS
Doječe matere
Sobivanje spremljevalca ob
hospitaliziranem pacientu
Letovanje otrok
Obnovitvena rehabilitacija –
cerebralni pacienti
Obnovitvena rehabilitacija –
psoriatiki
Obnovitvena rehabilitacija –
živčno mišični pacienti
Obnovitvena rehabilitacija –
paraplegiki
Obnovitvena rehabilitacija –
multipla skleroza
Obnovitvena rehabilitacija –
otroci s presnovnimi motnjami
Obnovitvena rehabilitacija –
paralitiki
Obnovitvena rehabilitacija –
celiakija
Sredstva za učne ustanove
Pripravniki in sekundariji
Specializanti
Obravnava gluhe zavarovane
osebe
Sredstva za variabilno
nagrajevanje
Povračilo proračun RS
Druge obveznosti ZZZS
Dejavnost obvezne socialne
varnosti
Dejavnost obvezne socialne
varnosti
Predšolska vzgoja
Predšolska vzgoja
Predšolska vzgoja
Osnovnošolsko izobraževanje
Osnovnošolsko izobraževanje
Osnovnošolsko izobraževanje
Srednješolsko splošno
izobraževanje

12. 9. 2012
12. 9. 2012
1. 1. 2016
1. 1. 2012

1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
26. 7. 2012
1. 4. 2017
1. 3. 2020
1. 7. 2021
1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne
Ne

Uradni list Republike Slovenije
P85.310

710

000

1

P85.310

710

815

2

P85.320

000

000

0

P85.320

711

000

1

P85.320

711

816

2

P85.421
P85.421
P85.421
P85.422
P85.422
P85.422

000
712
712
000
713
713

000
000
817
000
000
818

0
1
2
0
1
2

Q86.100

000

000

0

Q86.100

101

000

1

Q86.100

101

300

2

Q86.100

101

301

2

Q86.100

101

302

2

Q86.100

101

303

2

Q86.100

102

000

1

Q86.100

102

301

2

Q86.100

103

000

1

Q86.100

103

301

2

Q86.100

104

000

1

Q86.100

104

301

2

Q86.100

104

305

2

Q86.100

104

501

2

Q86.100

104

502

2

Q86.100

104

504

2

Q86.100

104

505

2

Q86.100

105

000

1

Q86.100

105

301

2

Q86.100

106

000

1

Št.

Srednješolsko splošno
izobraževanje
Srednješolsko splošno
izobraževanje
Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje
Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje
Višješolsko izobraževanje
Višješolsko izobraževanje
Višješolsko izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Visokošolsko izobraževanje
Bolnišnična zdravstvena
dejavnost
Abdominalna kirurgija v
bolnišnični dejavnosti
Načrtovani obseg v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Izvajanje transplantacij
Anesteziologija,
reanimatologija in
perioperativna intenzivna
medicina v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Dermatovenerologija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
- SPP
Fizikalna in rehabilitacijska
medicina v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Rehabilitacija
Zdraviliško zdravljenje stacionarno
Nadaljevalno zdraviliško
zdravljenje – stacionarno
Zdraviliško zdravljenje –
negovalni oddelek
Nadaljevalno zdraviliško
zdravljenje – negovalni
oddelek
Gastroenterologija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Ginekologija in porodništvo v
bolnišnični dejavnosti

1. 1. 2012

89 / 1. 7. 2022 /
Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne
Ne

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

Stran
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Q86.100

106

301

2

Q86.100

106

302

2

Q86.100

106

313

2

Q86.100

107

000

1

Q86.100

107

301

2

Q86.100

107

303

2

Q86.100

108

000

1

Q86.100

108

301

2

Q86.100

109

000

1

Q86.100

109

301

2

Q86.100

110

000

1

Q86.100

110

301

2

Q86.100

111

000

1

Q86.100

111

301

2

Q86.100

112

000

1

Q86.100

112

301

2

Q86.100

112

302

2

Q86.100

112

303

2

Q86.100

113

000

1

Q86.100

113

301

2

Q86.100

114

000

1

Q86.100

114

301

2

Q86.100

115

000

1

Q86.100

115

301

2

Q86.100

116

000

1

Q86.100

116

301

2

Q86.100

117

000

1

Q86.100

117

301

2

Q86.100

117

313

2

Q86.100

118

000

1

Q86.100

118

301

2

Uradni list Republike Slovenije
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Ostale bolnišnične obravnave
Hematologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
- SPP
Izvajanje transplantacij
Infektologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Interna medicina v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Internistična onkologija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Kardiologija in vaskularna
medicina v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Kardiovaskularna kirurgija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Izvajanje transplantacij
Klinična genetika v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Klinična mikrobiologija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Maksilofacialna kirurgija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Nefrologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Nevrokirurgija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Ostale bolnišnične obravnave
Nevrologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 4. 2018
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 9. 2013
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

Uradni list Republike Slovenije
Q86.100

119

000

1

Q86.100

119

301

2

Q86.100

120

000

1

Q86.100

120

301

2

Q86.100

120

302

2

Q86.100

120

303

2

Q86.100

121

000

1

Q86.100

121

301

2

Q86.100

122

000

1

Q86.100

122

301

2

Q86.100

122

302

2

Q86.100

122

303

2

Q86.100

123

000

1

Q86.100

123

301

2

Q86.100

124

000

1

Q86.100

124

301

2

Q86.100

124

341

2

Q86.100

125

000

1

Q86.100

125

301

2

Q86.100

126

000

1

Q86.100

126

335

2

Q86.100

127

000

1

Q86.100

127

301

2

Q86.100

127

359

2

Q86.100

128

000

1

Q86.100

128

301

2

Q86.100

128

302

2

Q86.100

128

303

2

Q86.100

129

000

1

Q86.100

129

301

2

Q86.100

130

000

1

Št.

Nuklearna medicina v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Oftalmologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Izvajanje transplantacij
Onkologija z radioterapijo v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Ortopedska kirurgija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Izvajanje transplantacij
Otorinolaringologija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Otroška in mladostniška
psihiatrija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Psihiatrija
Otroška nevrologija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Patologija v bolnišnični
dejavnosti
Patologija
Pediatrija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Bolnišnična obravnava
invalidne mladine
Plastična, rekonstrukcijska in
estetska kirurgija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Izvajanje transplantacij
Pnevmologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Psihiatrija v bolnišnični
dejavnosti

1. 1. 2012

89 / 1. 7. 2022 /
Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

Stran

6703

Stran

6704 /

Št.

89 / 1. 7. 2022

Q86.100

130

301

2

Q86.100
Q86.100

130
130

312
341

2
2

Q86.100

131

000

1

Q86.100

131

301

2

Q86.100

132

000

1

Q86.100

132

301

2

Q86.100

133

000

1

Q86.100

133

350

2

Q86.100

134

000

1

Q86.100

134

301

2

Q86.100

134

302

2

Q86.100

135

000

1

Q86.100

135

301

2

Q86.100

135

303

2

Q86.100

136

000

1

Q86.100

136

301

2

Q86.100

137

000

1

Q86.100

137

301

2

Q86.100

137

302

2

Q86.100

138

000

1

Q86.100

138

301

2

Q86.100

139

000

1

Q86.100

139

301

2

Q86.100

139

303

2

Q86.100

141

000

1

Q86.100
Q86.100

141
141

304
311

2
2

Q86.100

142

000

1

Q86.100

142

301

2

Q86.100

143

000

1

Q86.100

143

366

2

Q86.100

143

367

2
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Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Forenzična psihiatrija
Psihiatrija
Radiologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Revmatologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Sodna medicina v bolnišnični
dejavnosti
Sodna medicina
Splošna kirurgija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Torakalna kirurgija v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Izvajanje transplantacij
Transfuzijska medicina v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Travmatologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Urgentna medicina v
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Urologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Izvajanje transplantacij
Paliativna oskrba v bolnišnični
dejavnosti
Paliativna oskrba
Paliativna oskrba hospic
Oralna kirurgija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava
– SPP
Lekarniška dejavnost v
bolnišnični dejavnosti
Zdravila
Preskrba z zdravili v okviru
brezšivne skrbi

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2023

Ne
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Št.

Q86.100

144

000

1

Q86.100

144

306

2

Q86.100

147

000

1

Q86.100

147

307

2

Q86.100

148

000

1

Q86.100

148

301

2

Q86.100

149

000

1

Q86.100

149

301

2

Q86.100

150

000

1

Q86.100

150

301

2

Q86.100

151

000

1

Q86.100

151

314

Q86.100

152

000

1

Q86.100

152

315

2

Q86.100

153

000

1

Q86.100

153

316

2

Q86.100

154

000

1

Q86.100

154

317

2

Q86.210

000

000

0

Q86.210

301

000

1

Q86.210

301

258

2

Q86.210

302

000

1

Q86.210

302

001

2

Q86.210

302

002

2

Q86.210

302

003

2

Q86.210

302

004

2

Q86.210

302

005

2

Q86.210

302

006

2

Q86.210

302

036

2
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Zdravstvena nega v
1. 1. 2012
bolnišnični dejavnosti
Zdravstvena nega
1. 1. 2012
Podaljšano bolnišnično
1. 1. 2012
zdravljenje v bolnišnični
dejavnosti
Podaljšano bolnišnično
1. 1. 2012
zdravljenje
Intenzivna medicina v
1. 1. 2012
bolnišnični dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava 1. 1. 2012
– SPP
Endokrinologija, diabetologija 1. 1. 2012
in tireologija v bolnišnični
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava 1. 1. 2012
– SPP
Babištvo v bolnišnični
1. 1. 2012
dejavnosti
Akutna bolnišnična obravnava 1. 1. 2012
– SPP
Klinična fiziologija v
12. 10. 2018
bolnišnični dejavnosti
Klinična fiziologija
4. 5. 2019
Alergologija in klinična
12. 10. 2018
imunologija v bolnišnični
dejavnosti
Alergologija in klinična
4. 5. 2019
imunologija
Otroška kirurgija v bolnišnični 12. 10. 2018
dejavnosti
Otroška kirurgija
4. 5. 2019
Žilna kirurgija v bolnišnični 12. 10. 2018
dejavnosti
Žilna kirurgija
4. 5. 2019
Splošna zunajbolnišnična
1. 1. 2012
zdravstvena dejavnost
Medicina dela, prometa in
1. 1. 2012
športa v splošni
zunajbolnišnični dejavnosti
Medicina dela
1. 1. 2012
Splošna in družinska
1. 1. 2012
medicina v splošni
zunajbolnišnični dejavnosti
Splošne ambulante, hišni
1. 1. 2012
obiski in zdravljenje na domu
Splošna ambulanta v
12. 9. 2012
socialnovarstvenem zavodu
Centri za preprečevanje in
1. 1. 2012
zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog
Antikoagulantna ambulanta 1. 1. 2012
Obsojenci in priporniki –
1. 1. 2012
splošna ambulanta
Obsojenci in priporniki –
1. 1. 2012
zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog
Turistična ambulanta
1. 1. 2012

Da
Ne

Da

Da

Da

Da
Da

Da
Da

Da

Da

Stran

6705

Stran

6706 /

Št.

89 / 1. 7. 2022

Q86.210

302

064

2

Q86.210

306

000

1

Q86.210

306

007

2

Q86.210

306

008

2

Q86.210

327

000

1

Q86.210

327

009

2

Q86.210

327

011

2

Q86.210

327

013

2

Q86.210

327

014

2

Q86.210

327

015

2

Q86.210

327

061

2

Q86.210

327

065

Q86.210

338

000

1

Q86.210

338

024

2

Q86.210
Q86.210
Q86.210
Q86.210
Q86.210
Q86.210
Q86.210

338
338
338
338
338
338
338

038
040
041
042
043
044
045

2
2
2
2
2
2
2

Q86.210

338

046

2

Q86.210

338

047

2

Q86.210

338

048

2

Q86.210

338

049

2

Q86.210

338

051

2

Q86.210

338

062

2

Q86.210

338

063

2

Q86.210

346

000

1

Q86.210

346

025

2

Q86.210

346

026

2

Q86.210

346

060

2

Q86.220

000

000

0

2
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Splošne ambulante za boljšo
dostopnost do IOZ
Ginekologija in porodništvo v
splošni zunajbolnišnični
dejavnosti
Dispanzer za ženske
Obsojenci in priporniki –
dispanzer za ženske
Pediatrija v splošni
zunajbolnišnični dejavnosti
Otroški in šolski dispanzer
kurativa
Otroški in šolski dispanzer
preventiva
Otroški in šolski dispanzer v
drugih zavodih
Razvojne ambulante
Obsojenci in priporniki –
dispanzer za otroke in šolarje
Razvojna ambulanta z
vključenim centrom za
zgodnjo obravnavo
Otroški in šolski dispanzer za
boljšo dostopnost do IOZ
Urgentna medicina v splošni
zunajbolnišnični dejavnosti
Nujna medicinska pomoč –
helikopter
Dispečerska služba
Dežurna služba 1
Dežurna služba 2
Dežurna služba 3a
Dežurna služba 3b
Dežurna služba 4
Dežurna služba 5
Triaža satelitski urgentni
center
Mobilna enota reanimobila
Mobilna enota nujnega
reševalnega vozila
Nujna medicinska pomoč –
motorno kolo
Enota za hitre preglede v
rednem delovnem času
Mobilna enota vozila
urgentnega zdravnika
Mobilna enota dežurnega
zdravnika za neodložljive
hišne obiske
Javno zdravje v splošni
zunajbolnišnični dejavnosti
Zdravstvena vzgoja
Izvajanje preventivnih
programov
Javno zdravje
Specialistična
zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost

1. 3. 2022
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2019
1. 3. 2022
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 5. 2013
1. 1. 2016
1. 1. 2016
1. 1. 2016
1. 1. 2016
1. 1. 2016
1. 1. 2016
1. 1. 2016
1. 1. 2016
1. 1. 2016
1. 1. 2016
1. 10. 2017
1. 4. 2022
1. 4. 2022
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da
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Št.

Q86.220

201

000

1

Q86.220

201

202

2

Q86.220

201

203

2

Q86.220

202

000

1

Q86.220

202

204

2

Q86.220

202

268

2

Q86.220

203

000

1

Q86.220

203

206

2

Q86.220

204

000

1

Q86.220
Q86.220

204
204

205
207

2
2

Q86.220

204

503

2

Q86.220

204

270

2

Q86.220

205

000

1

Q86.220
Q86.220

205
205

208
267

2
2

Q86.220

206

000

1

Q86.220

206

202

2

Q86.220
Q86.220
Q86.220
Q86.220

206
206
206
206

209
210
212
263

2
2
2
2

Q86.220

207

000

1

Q86.220

207

213

2

Q86.220

208

000

1

Q86.220

208

214

2

Q86.220

209

000

1

Q86.220
Q86.220

209
209

215
240

2
2

Q86.220

210

000

1

Q86.220

210

219

2

Abdominalna kirurgija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Abdominalna kirurgija
Anesteziologija,
reanimatologija in
perioperativna intenzivna
medicina v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Anesteziologija,
reanimatologija in
perioperativna intenzivna
medicina
Protibolečinska ambulanta
Dermatovenerologija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Dermatologija
Fizikalna in rehabilitacijska
medicina v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Rehabilitacija
Fiziatrija
Zdraviliško zdravljenje –
ambulantno
Zdravljenje s hiperbarično
komoro
Gastroenterologija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Gastroenterologija
Endoskopija
Ginekologija in porodništvo v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Ginekologija
Obravnava bolezni dojk
Zdravljenje neplodnosti
Porodništvo
Hematologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Hematologija
Infektologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Infektologija
Interna medicina v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Internistika
Alergologija
Internistična onkologija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Onkologija
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1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012

1. 5. 2013
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 8. 2015
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
12. 9. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012

Stran

6707

Stran

6708 /

Št.

89 / 1. 7. 2022

Q86.220

211

000

1

Q86.220

211

220

2

Q86.220

211

276

2

Q86.220

212

000

1

Q86.220

212

202

2

Q86.220

212

221

2

Q86.220

213

000

1

Q86.220

213

222

2

Q86.220

214

000

1

Q86.220

214

223

2

Q86.220

215

000

1

Q86.220

215

224

2

Q86.220

216

000

1

Q86.220
Q86.220

216
216

225
264

2
2

Q86.220

217

000

1

Q86.220

217

226

2

Q86.220

218

000

1

Q86.220

218

227

2

Q86.220

219

000

1

Q86.220

219

228

2

Q86.220

220

000

1

Q86.220

220

202

2

Q86.220

220

229

2

Q86.220

220

278

2

Q86.220

221

000

1

Q86.220

221

230

2

Q86.220

222

000

1

Q86.220

222

202

2

Q86.220

222

231

2
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Kardiologija in vaskularna
medicina v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Kardiologija in vaskularna
medicina
Ambulantna kardiološka
rehabilitacija
Kardiovaskularna kirurgija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Kardiovaskularna kirurgija
Klinična genetika v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Klinična genetika
Klinična mikrobiologija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Klinična mikrobiologija
Maksilofacialna kirurgija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Maksilofacialna kirurgija
Nefrologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Izvajanje dializ
Nefrologija
Nevrokirurgija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Nevrokirurgija
Nevrologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Nevrologija
Nuklearna medicina v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Nuklearna medicina
Oftalmologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Okulistika
Celostna rehabilitacija slepih
in slabovidnih
Onkologija z radioterapijo v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Radioterapija
Ortopedska kirurgija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Ortopedija

1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2017
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
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Št.

Q86.220

223

000

1

Q86.220

223

232

2

Q86.220

224

000

1

Q86.220

224

242

2

Q86.220

224

282

2

Q86.220

224

288

2

Q86.220

225

000

1

Q86.220

225

234

2

Q86.220

226

000

1

Q86.220

226

235

2

Q86.220

226

236

2

Q86.220

227

000

1

Q86.220
Q86.220

227
227

237
240

2
2

Q86.220

227

259

2

Q86.220

228

000

1

Q86.220

228

202

2

Q86.220

228

238

2

Q86.220

229

000

1

Q86.220

229

239

2

Q86.220

230

000

1

Q86.220

230

241

2

Q86.220

230

243

2

Q86.220

230

269

2

Q86.220

230

283

2

Q86.220

231

000

1

Q86.220

231

211

2

Q86.220

231

244

2
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1. 1. 2012
Otorinolaringologija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Otorinolaringologija
1. 1. 2012
Otroška in mladostniška
1. 1. 2012
psihiatrija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Pedopsihiatrija
1. 1. 2012
Subspecialistični ambulantni 12. 10. 2018
timi za obravnavo otrok in
mladostnikov s
kompleksnejšimi motnjami in
kombiniranimi stanji
Ambulanta za prednostne 10. 8. 2019
obravnave otrok in
mladostnikov s težavami v
duševnem razvoju na terciarni
ravni
Otroška nevrologija v
1. 1. 2012
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Otroška nevrologija
1. 1. 2012
Patologija v specialistični
1. 1. 2012
zunajbolnišnični dejavnosti
Patologija
1. 1. 2012
Izvajanje citoloških in
1. 1. 2012
patohistoloških preiskav
Pediatrija v specialistični
1. 1. 2012
zunajbolnišnični dejavnosti
Pediatrija
1. 1. 2012
Alergologija
1. 5. 2013
Specialistično ambulantna
1. 1. 2012
obravnava invalidne mladine
Plastična, rekonstrukcijska in 1. 1. 2012
estetska kirurgija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Zdravstvene storitve po
1. 1. 2012
nacionalnem razpisu
Plastična, rekonstrukcijska in 1. 1. 2012
estetska kirurgija
Pnevmologija v specialistični 1. 1. 2012
zunajbolnišnični dejavnosti
Pnevmologija
1. 1. 2023
Psihiatrija v specialistični
1. 1. 2012
zunajbolnišnični dejavnosti
Psihiatrija
1. 1. 2012
Obsojenci in priporniki -–
1. 1. 2012
psihiatrija
Skupnostna psihiatrija
1. 1. 2014
Subspecialistični ambulantni 12. 10. 2018
gerontopsihiatrični timi
Radiologija v specialistični
1. 1. 2012
zunajbolnišnični dejavnosti
Izvajanje mamografije
1. 1. 2012
Izvajanje magnetne
1. 1. 2012
resonance

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da
Da

Da

Stran

6709

Stran

6710 /

Št.
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Q86.220

231

245

2

Q86.220
Q86.220
Q86.220

231
231
231

246
247
248

2
2
2

Q86.220

232

000

1

Q86.220

232

249

2

Q86.220

233

000

1

Q86.220

233

250

2

Q86.220

234

000

1

Q86.220

234

202

2

Q86.220

234

251

2

Q86.220

235

000

1

Q86.220

235

252

2

Q86.220

236

000

1

Q86.220

236

253

2

Q86.220

237

000

1

Q86.220

237

202

2

Q86.220

237

254

2

Q86.220

238

000

1

Q86.220

238

255

2

Q86.220

238

256

2

Q86.220

238

261

2

Q86.220

238

262

2

Q86.220
Q86.220
Q86.220

238
238
238

271
272
273

2
2
2

Q86.220

238

274

2

Q86.220

238

275

2

Q86.220

238

277

2

Q86.220
Q86.220

238
238

280
281

2
2

Q86.220

239

000

1

Q86.220

239

257

2
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Izvajanje računalniške
tomografije – CT
Izvajanje ultrazvoka – UZ
Izvajanje rentgena – RTG
Izvajanje PET CT
Revmatologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Revmatologija
Sodna medicina v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Sodna medicina
Splošna kirurgija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Splošna kirurgija
Torakalna kirurgija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Torakalna kirurgija
Transfuzijska medicina v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Transfuzijska medicina
Travmatologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Zdravstvene storitve po
nacionalnem razpisu
Travmatologija
Urgentna medicina v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Internistika – urgentna
ambulanta
Kirurgija – urgentna
ambulanta
Infektologija – urgentna
ambulanta
Nevrologija – urgentna
ambulanta
Triaža in sprejem
Opazovalna enota
Dispečerska služba – DMS
Dispečerska služba –
zdravstveni tehnik
Dispečerska služba –
zdravnik
Pediatrija – urgentna
ambulanta
UC – enota za bolezni
UC – enota za poškodbe
Urologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Urologija

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 3. 2016
1. 3. 2016
1. 3. 2016
1. 3. 2016
1. 3. 2016
1. 1. 2017
1. 10. 2017
1. 10. 2017
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da
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Q86.220

241

000

1

Q86.220

241

279

2

Q86.220

242

000

1

Q86.220

242

233

2

Q86.220

243

000

1

Q86.220

243

266

2

Q86.220

246

000

1

Q86.220
Q86.220

246
246

260
820

2
2

Q86.220

246

821

2

Q86.220

249

000

1

Q86.220
Q86.220
Q86.220
Q86.220

249
249
249
249

216
217
218
265

2
2
2
2

Q86.220

250

000

1

Q86.220

250

284

2

Q86.220

251

000

1

Q86.220

251

287

2

Q86.220

252

000

1

Q86.220

252

285

2

Q86.220

253

000

1

Q86.220
Q86.230

253
000

286
000

2
0

Q86.230

401

000

1

Q86.230

401

110

2

Q86.230

402

000

1

Q86.230

402

111

2

Q86.230

403

000

1

Q86.230

403

112

2

Q86.230

404

000

1

Q86.230

404

101

2

Q86.230

404

102

2

Št.

Paliativna oskrba v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Mobilni paliativni tim
Oralna kirurgija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Oralna kirurgija
Lekarniška dejavnost v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Zdravila
Javno zdravje v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Javno zdravje
Program NIJZ
Program terciarne ravni
Nacionalnega laboratorija za
zdravje, okolje in hrano
Endokrinologija, diabetologija
in tireologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Diabetologija
Tireologija
Fabryjeva bolezen
Endokrinologija
Alergologija in klinična
imunologija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Alergologija in klinična
imunologija
Klinična fiziologija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Klinična fiziologija
Otroška kirurgija v
specialistični zunajbolnišnični
dejavnosti
Otroška kirurgija
Žilna kirurgija v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti
Žilna kirurgija
Zobozdravstvena dejavnost
Čeljustna in zobna ortopedija
v zobozdravstveni dejavnosti
Ortodontija
Otroško in preventivno
zobozdravstvo v
zobozdravstveni dejavnosti
Pedontologija
Paradontologija v
zobozdravstveni dejavnosti
Paradontologija
Splošno zobozdravstvo v
zobozdravstveni dejavnosti
Zobozdravstvena dejavnost
za odrasle – zdravljenje
Zobozdravstvena dejavnost
za odrasle – protetika
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1. 7. 2017

Ne

1. 7. 2017
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2014
1. 1. 2014
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
12. 10. 2018

Da

4. 5. 2019
12. 10. 2018

Da

4. 5. 2019
12. 10. 2018

Da

4. 5. 2019
12. 10. 2018

Da

4. 5. 2019
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Da

1. 1. 2012
1. 1. 2012

Stran

6711

Stran

6712 /

Št.
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Q86.230

404

103

2

Q86.230

404

104

2

Q86.230

404

105

2

Q86.230

404

106

2

Q86.230

404

107

2

Q86.230

404

108

2

Q86.230

404

109

2

Q86.230

404

119

2

Q86.230

404

120

2

Q86.230

405

000

1

Q86.230

405

113

2

Q86.230

406

000

1

Q86.230

406

114

2

Q86.230

438

000

1

Q86.230

438

115

2

Q86.230

442

000

1

Q86.230

442

116

2

Q86.230

446

000

1

Q86.230
Q86.230
Q86.230
Q86.230
Q86.901
Q86.901
Q86.901
Q86.901
Q86.901
Q86.901
Q86.901
Q86.901
Q86.901
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909

446
446
603
603
000
501
501
502
502
503
503
504
504
000
505
505
506
506
507
507

125
160
000
155
000
000
703
000
705
000
706
000
707
000
000
701
000
027
000
028

2
2
1
2
0
1
2
1
2
1
2
1
2
0
1
2
1
2
1
2
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Zobozdravstvena dejavnost 1. 1. 2012
za mladino – zdravljenje
Zobozdravstvena dejavnost 1. 1. 2012
za mladino – protetika
Zobozdravstvena dejavnost 1. 1. 2012
za študente – zdravljenje
Zobozdravstvena dejavnost 1. 1. 2012
za študente – protetika
Zobozdravstvena oskrba
1. 1. 2012
varovancev s posebnimi
potrebami
Obsojenci in priporniki –
1. 1. 2012
zobozdravnik za odrasle
Obsojenci in priporniki –
1. 1. 2012
zobozdravnik za mladino
Zobozdravstvena dejavnost 1. 2. 2016
za mladino – zdravljenje –
osebe od vključno 19 let dalje
Zobozdravstvena dejavnost 1. 2. 2016
za mladino –protetika – osebe
od vključno 19 let dalje
Stomatološka protetika v
1. 1. 2012
zobozdravstveni dejavnosti
Stomatološko-–protetična
1. 1. 2012
dejavnost
Zobne bolezni in endodontija 1. 1. 2012
v zobozdravstveni dejavnosti
Parodontologija/zobne bolezni 1. 1. 2012
in endodontija
Urgentna medicina v
1. 1. 2012
zobozdravstveni dejavnosti
Storitve izven rednega
1. 1. 2012
delovnega časa
Oralna kirurgija v
1. 1. 2012
zobozdravstveni dejavnosti
Oralna kirurgija in
1. 1. 2012
maksilofacialna kirurgija
Javno zdravje v
1. 1. 2012
zobozdravstveni dejavnosti
Vzgoja za ustno zdravje
1. 9. 2022
Javno zdravje
1. 1. 2012
Zobni rentgen
12. 10. 2018
Zobni rentgen
12. 10. 2018
Alternativne oblike zdravljenja 1. 1. 2012
Akupunktura
1. 1. 2012
Akupunktura
1. 1. 2012
Homeopatija
1. 1. 2012
Homeopatija
1. 1. 2012
Kiropraktika
1. 1. 2012
Kiropraktika
1. 1. 2012
Osteopatija
1. 1. 2012
Osteopatija
1. 1. 2012
Druge zdravstvene dejavnosti 1. 1. 2012
Medicinska biokemija
1. 1. 2012
Medicinska biokemija
1. 1. 2012
Delovna terapija
1. 1. 2012
Delovna terapija
1. 1. 2012
Fizioterapija
1. 1. 2012
Fizioterapija
1. 1. 2012

Da

Da

Ne

Da

Ne

Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
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Št.

Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909

508
508
509
509
510
510
511
511
511
511
512

000
702
000
035
000
029
000
030
031
039
000

1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1

Q86.909

512

032

2

Q86.909

512

057

2

Q86.909

512

058

2

Q86.909

512

059

2

Q86.909

513

000

1

Q86.909

513

150

2

Q86.909

513

151

2

Q86.909

513

153

2

Q86.909

513

154

2

Q86.909

541

000

1

Q86.909

541

704

2

Q86.909

544

000

1

Q86.909

544

034

2

Q86.909

546

000

1

Q86.909

546

760

2

Q86.909

547

000

1

Q86.909

547

052

2

Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909

548
548
549
549

000
053
000
033

1
2
1
2

Q86.909

549

050

2

Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909
Q86.909

550
550
551
551
552
552

000
054
000
055
000
056

1
2
1
2
1
2

Q87.100

000

000

0
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Laboratorijska dejavnost
1. 1. 2012
Laboratorijska dejavnost
1. 1. 2012
Logopedija
1. 1. 2012
Logopedija
1. 1. 2012
Patronažno varstvo
1. 1. 2012
Patronažna služba
1. 1. 2012
Presejalni programi
1. 1. 2012
Izvajanje programa SVIT
1. 1. 2012
Izvajanje programa DORA
1. 1. 2012
Izvajanje programa ZORA
1. 1. 2015
Psihologija
1. 1. 2012
Dispanzer za mentalno
1. 1. 2012
zdravje
Center za duševno zdravje 1. 1. 2019
otrok in mladostnikov
Ambulantna obravnava v
1. 1. 2019
okviru centrov za duševno
zdravje odraslih
Skupnostna psihiatrična
1. 1. 2019
obravnava v okviru centrov za
duševno zdravje odraslih
Reševalni prevozi
1. 1. 2012
Nenujni reševalni prevozi s 1. 1. 2012
spremljevalcem
Sanitetni prevozi pacientov 1. 1. 2012
na/z dialize
Ostali sanitetni prevozi
1. 1. 2012
pacientov
Helikopterski reševalni
1. 1. 2012
prevozi
Paliativna oskrba v drugih
1. 1. 2012
dejavnostih
Paliativna oskrba v patronažni 1. 1. 2012
službi
Zdravstvena nega v drugih 1. 1. 2012
dejavnostih
Nega na domu
1. 1. 2012
Javno zdravje v drugih
1. 1. 2012
dejavnostih
Javno zdravje
1. 1. 2012
Defektologija/specialna
12. 10. 2018
pedagogika
Defektologija/specialna
12. 10. 2018
pedagogika
Dietetika
12. 10. 2018
Dietetika
12. 10. 2018
Klinična psihologija
1. 1. 2019
Klinična psihologija
1. 1. 2019
Obsojenci in priporniki 1. 1. 2019
klinična psihologija
Ustna higiena
12. 10. 2018
Ustna higiena
12. 10. 2018
Babiška nega
12. 10. 2018
Babiška nega
12. 10. 2018
Ortotika in protetika
12. 10. 2018
Ortotika in protetika
12. 10. 2018
Dejavnost nastanitvenih
1. 1. 2012
ustanov za bolniško nego

Da
Da
Da
Ne

Da

Da

Ne

Da
Ne
Da

Da
Da

Da
Da
Da

Stran

6713

Stran

6714 /

Št.
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Q87.100

641

000

1

Q87.100

641

420

2

Q87.100

641

421

2

Q87.100

641

422

2

Q87.100

644

000

1

Q87.100

644

405

2

Q87.100

644

406

2

Q87.100

644

407

2

Q87.100

644

408

2

Q87.100

644

409

2

Q87.100

644

410

2

Q87.100
Q87.100

644
644

411
412

2
2

Q87.100

644

413

2

Q87.100

644

415

2

Q87.100
Q87.100

644
644

416
417

2
2

Q87.100

644

418

2

Q87.100

644

425

2

Q87.300

000

000

0

Q87.300

646

000

1

Q87.300

646

424

2

Q88.109

000

000

0

Q88.109

602

000

1

Q88.109
Q88.109
Q88.109
Q88.109

602
602
602
602

401
402
403
419

2
2
2
2
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Paliativna oskrba v dejavnosti
nastanitvenih ustanov za
bolniško nego
Paliativna nega III v
socialnovarstvenih zavodih
Paliativna nega III v domovih
za ostarele
Paliativna nega III (zavodi tip
B, C in C1)
Zdravstvena nega v
dejavnosti nastanitvenih
ustanov za bolniško nego
Rehabilitacija po možganski
poškodbi
Nega I v socialnovarstvenih
zavodih
Nega II v socialnovarstvenih
zavodih
Nega III v socialnovarstvenih
zavodih
Medicinska oskrba v
socialnovarstvenih zavodih
Nega IV v socialnovarstvenih
zavodih
Nega I v domovih za ostarele
Nega II v domovih za ostarele
Nega III v domovih za
ostarele
Nega IV v domovih za
ostarele (zavodi tipa A)
Nega I (zavodi tip B, C in C1)
Nega II (zavodi tip B, C in C1)
Nega III (zavodi tip B, C in
C1)
Nega IV (zavodi tip B, C in
C1)
Dejavnost nastanitvenih
ustanov za oskrbo starejših in
invalidnih oseb
Dejavnost nastanitvenih
ustanov za oskrbo starejših in
invalidnih oseb
Dejavnost nastanitvenih
ustanov za oskrbo starejših in
invalidnih oseb
Socialno varstvo brez
nastanitve za starejše in
invalidne osebe
Dnevno varstvo v
socialnovarstvenih zavodih
Nega I (dnevno varstvo)
Nega II (dnevno varstvo)
Nega III (dnevno varstvo)
Dnevno varstvo

1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
12. 9. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne

1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012
1. 1. 2012

Ne

«.
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2180.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11)
minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe
določenih nevarnih snovi v električni
in elektronski opremi
1. člen
V Pravilniku o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (Uradni list RS,
št. 102/12, 20/14, 57/14, 53/15, 60/16, 41/18, 25/19, 32/19,
75/20, 113/20, 162/21 in 58/22) se 1. člen spremeni tako, da
se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa omejitve in posebne pogoje uporabe
nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (v
nadaljnjem besedilu: EEO) v skladu z Direktivo 2011/65/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o
omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in
elektronski opremi (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 88),
spremenjeno z:
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/274 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v hladnokatodnih fluorescentnih sijalkah in fluorescentnih sijalkah z zunanjo elektrodo za posebne
namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 43 z dne 24. 2. 2022, str. 25),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/275 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v drugih visokotlačnih natrijevih sijalkah
za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in
tehničnemu napredku (UL L št. 43 z dne 24. 2. 2022, str. 29),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/276 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah
z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 43 z dne
24. 2. 2022, str. 32),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/277 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah
z enojnim podnožjem za splošno razsvetljavo < 30 W z življenjsko dobo enako ali daljšo od 20000 h zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 43 z dne 24. 2.
2022, str. 35),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/278 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v metalhalogenidnih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 43
z dne 24. 2. 2022, str. 38),
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– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/279 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v drugih sijalkah na razelektrenje za
posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 43 z dne 24. 2. 2022, str. 41),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/280 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme
za uporabo živega srebra v drugih nizkotlačnih sijalkah na
razelektrenje zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu
napredku (UL L št. 43 z dne 24. 2. 2022, str. 44),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/281 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v (kompaktnih) fluorescentnih sijalkah
z enojnim podnožjem za posebne namene zaradi prilagoditve
znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 43 z dne
24. 2. 2022, str. 47),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/282 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v nelinearnih tripasovnih fosfornih sijalkah zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku
(UL L št. 43 z dne 24. 2. 2022, str. 51),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/283 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme
za uporabo živega srebra v visokotlačnih natrijevih sijalkah
z izboljšanim indeksom barvnega videza za splošno razsvetljavo zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku
(UL L št. 43 z dne 24. 2. 2022, str. 54),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/284 z dne
16. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za
uporabo živega srebra v linearnih fluorescentnih sijalkah za
splošno razsvetljavo z dvojnim podnožjem zaradi prilagoditve
znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 43 z dne
24. 2. 2022, str. 57),
– Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/287 z dne
13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi
2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme
za uporabo živega srebra v fluorescentnih sijalkah za druge
namene splošne razsvetljave in druge posebne namene zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L
št. 43 z dne 24. 2. 2022, str. 64).«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra
2022.
Št. 0070-105/2022
Ljubljana, dne 28. junija 2022
EVA 2022-2711-0058
Danijel Bešič Loredan
minister za zdravje
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USTAVNO SODIŠČE
2181.

Odločba o ugotovitvi, da so bili 7. člen Odloka
o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja
ljudi na javnih krajih, površinah in mestih
v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja
izven občin, 5. člen Odloka o začasni splošni
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
krajih površinah in mestih v Republiki
Sloveniji ter Odlok o začasnih ukrepih
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenje
okužbe z virusom SARS-Cov-2, v delu,
v katerem so urejali obvezno razkuževanje rok,
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-132/21-25
Datum: 2. 6. 2022

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudi Vladka Begana, Šmarje pri
Jelšah, in Žana Pajtlerja, Maribor, na seji 2. junija 2022

o d l o č i l o:
1. V neskladju z Ustavo so bili:
– 7. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in
zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki
Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS,
št. 52/20 in 58/20);
– 5. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in
zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20) in
– Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS,
št. 90/20)
v delu, v katerem so urejali obvezno uporabo zaščitne maske
ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter obvezno razkuževanje rok.
2. Ugotovitev iz prejšnje točke izreka ima učinek razveljavitve.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnika izpodbijata določbe treh vladnih odlokov,
ki so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
oziroma zaradi preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni
COVID-19 v zaprtih javnih prostorih zapovedovale obvezno
uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in
nosnega predela ter obvezno razkuževanje rok.
2. Pobudnik Vladko Began (v nadaljevanju prvi pobudnik)
izpodbija 7. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in
zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki
Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS,
št. 52/20 in 58/20 – v nadaljevanju Odlok/52) v delu, ki določa,
da sta pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer
se izvajajo storitve, navedene v 3. členu tega odloka, obvezna
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in
nosnega predela ter razkuževanje rok. Prvi pobudnik pojasnjuje, da je bil po navedbah Vlade ta člen sprejet na podlagi
2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21
– ZDUOP in 82/21 – v nadaljevanju ZNB), vendar po oceni
prvega pobudnika navedeni točki urejata zgolj prepoved oziroma omejitev gibanja in zbiranja, ne pa tudi obvezne uporabe

zaščitne maske in obveznega razkuževanja rok. Po mnenju
prvega pobudnika zakonske podlage za navedena ukrepa ni
mogoče najti niti v drugih določbah ZNB. Iz tega razloga naj
bi bil 7. člena Odloka/52 v izpodbijanem delu v neskladju z
39. členom ZNB in tako nezakonit.
3. Prvi pobudnik je pobudo razširil na kasnejši Odlok o
začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 60/20 – v nadaljevanju Odlok/60), ki naj bi vseboval bistveno
enake določbe kot Odlok/52.
4. Pobudnik Žan Pajtler (v nadaljevanju drugi pobudnik)
izpodbija Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju Odlok/90). Trdi, da se Odlok/90 sklicuje na prvi odstavek
4. člena ZNB, ki po njegovi oceni govori izključno o načelni
pravici posameznika in ne daje nikakršnih pooblastil državi.
Pooblastila državi naj bi bila določena šele v II. delu ZNB, ki
nosi naslov Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Odlok/90 naj bi tako obveznosti državljanov urejal
izvirno, s čimer naj bi kršil ustavno načelo legalitete.
5. Ustavno sodišče je pobudi vročilo Vladi, ki pojasnjuje,
da gre pri ukrepu obvezne uporabe zaščitne maske ali druge
oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter razkuževanja
rok za ukrep splošnega pomena, ki ga Vlada lahko sprejme
na podlagi pooblastila iz tretjega odstavka 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17 – v
nadaljevanju ZVRS), materialna podlaga za uvedbo tega ukrepa pa je po oceni Vlade 4. člen ZNB, ki določa, da ima vsakdo
pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi
okužbami, obenem pa ima dolžnost varovati svoje zdravje in
zdravje drugih pred temi boleznimi. Vlada meni, da se izvršilni
predpisi ne izdajajo le na podlagi, temveč tudi v zvezi z določbo, ki je povezana z vsebino specialnega pooblastila. Na očitke
drugega pobudnika, da 4. člen ZNB govori izključno o načelni
pravici posameznika in ne daje pooblastil državi, Vlada odgovarja, da ima država, v njeni funkciji pa tudi Vlada kot izvršilna
veja oblasti, ustavnopravno pozitivno obveznost, da ustvarja
okoliščine, ki posameznikom na ozemlju Republike Slovenije omogočajo ohranitev zdravja. Po mnenju Vlade navedeno
izhaja tudi iz 51. člena Ustave, saj pravica do zdravstvenega
varstva kot človekova pravica pozitivnega statusa zahteva
aktivno delovanje države, ki mora z ustreznimi ukrepi zagotoviti učinkovito uresničevanje te pravice. Vlada pojasnjuje, da
sta se z Odlokom/60, ki naj bi bil sprejet na podlagi 2. točke
prvega odstavka 39. člena ZNB, omejili gibanje in zbiranje ljudi
na javnih krajih, hkrati pa se je dopustilo gibanje ljudi na določenih mestih pod pogojem uporabe zaščitne maske ali druge
oblike zaščite ustnega in nosnega predela. Brez določitve
obvezne uporabe zaščitne maske naj bi bilo za preprečevanje
širjenja bolezni COVID-19 morebiti treba omejiti gibanje tudi
na krajih, površinah in mestih, kjer je bilo gibanje z uporabo
zaščitne maske dovoljeno. Vlada trdi, da je ukrep obveznega
nošenja maske v zaprtih prostorih sprejela na podlagi mnenja
zdravstvene stroke, in pojasnjuje pozitivne učinke pravilnega
nošenja maske.
6. Odgovor Vlade je bil vročen pobudnikoma. Prvi pobudnik je odgovoril, da pri pobudi vztraja. Drugi pobudnik se o
odgovoru Vlade ni izjavil.
B. – I.
Glede obsega presoje
7. Prvi pobudnik navaja, da izpodbija 7. člen Odloka/52,
vendar po vsebini ta člen izpodbija zgolj, kolikor se nanaša na
obvezno uporabo zaščitne maske in razkuževanje rok. Enako
velja za Odlok/60, na katerega je prvi pobudnik pobudo razširil.
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Glede na navedeno je Ustavno sodišče štelo, da prvi pobudnik
izpodbija 7. člen Odloka/52 in 5. člen Odloka/60 v delih, v katerih sta se nanašala na obvezno uporabo zaščitne maske ali
druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter obvezno
razkuževanje rok.
Glede pravnega interesa za vložitev pobud
8. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti lahko da, kdor izkaže pravni interes ob vložitvi
pobude (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču,
Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12,
23/20 in 92/21 – v nadaljevanju 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.
9. Odlok/52 in Odlok/60 sta bila sprejeta ob sklicevanju na
2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena ZNB in sta v 1. členu
določala, da so zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19 začasno prepovedani gibanje in zbiranje ljudi na
javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter dostop na
javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, 1. člen Odloka/52
pa je prepovedoval tudi gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. V 3. členu obeh odlokov so bile določene
izjeme od tega pravila. Izpodbijana 7. člen Odloka/52 in 5. člen
Odloka/60 sta določala, da sta pri gibanju in zadrževanju na
zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve, navedene v
3. členu odlokov, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do
drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike
zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna
oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok.
Izpodbijani določbi Odloka/52 in Odloka/60 sta se torej nanašali
na vse posameznike na območju Republike Slovenije in jim pri
gibanju in zadrževanju na vseh zaprtih javnih krajih, kjer so se
izvajale storitve, do katerih so posamezniki v času veljavnosti
teh odlokov smeli dostopati, zapovedovali uporabo zaščitne
maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter
razkuževanje rok.
10. Oba odloka sta za primer kršitve izpodbijanih določb
predvidevala odgovornost za prekršek in napotovala na prekrškovne sankcije po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni (9. člen
Odloka/52 in 7. člen Odloka/60). ZNB opredeljuje prekrške posameznikov v 57. členu. V 14. točki prvega odstavka 57. člena
ZNB je določeno, da se z globo od 400 do 4.000 EUR kaznuje
za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena ZNB. Iz navedenega izhaja, da sta izpodbijani
določbi Odloka/52 in Odloka/60 skupaj z navedenimi določbami
ZNB tvorili prekrškovni normi.
11. Prvi pobudnik sicer ne trdi, da je bil zaradi kršitve izpodbijanih določb obsojen za prekršek, in hkrati s pobudo tudi
ne vlaga ustavne pritožbe zoper odločbo, izdano v prekrškovnem postopku, ki bi se opirala na izpodbijane določbe. Vendar
pa od pobudnika tudi ni mogoče zahtevati, naj za utemeljitev
pravnega interesa s kršitvijo domnevno protiustavnih oziroma
protizakonitih določb izpodbijanih odlokov izpolni dejanski stan
prekrška. Iz ustaljene presoje Ustavnega sodišča izhaja, da
je pravni interes za vložitev pobude izkazan, četudi pobudnik
pobude ne vloži skupaj z ustavno pritožbo zoper posamični
pravni akt, ki se opira na zanj ustavno sporne določbe splošnega akta, če bi pobudnik izdajo takega posamičnega akta lahko
izzval zgolj tako, da bi ravnal v nasprotju s prisilnimi predpisi,1
oziroma tako, da bi se izpostavil nesprejemljivemu pravnemu
tveganju.2 Iz tega razloga Ustavno sodišče tudi v primerih, ko
bi pobudnik izdajo posamičnega akta lahko dosegel le tako, da
bi izpolnil znake prekrška, šteje, da je pravni interes za začetek
1 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-192/16 z dne 7. 2. 2018
(Uradni list RS, št. 15/18, in OdlUS XXIII, 2), 19. točka obrazložitve.
2 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-194/17 z dne 22. 3. 2018,
13. točka obrazložitve.
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postopka za oceno ustavnosti splošnega akta podan.3 Za tak
primer gre tudi v obravnavani zadevi. Glede na navedeno je
bil pravni interes prvega pobudnika za presojo ustavnosti in
zakonitosti 7. člena Odloka/52 in 5. člena Odloka/60 v času
vložitve pobude izkazan.4
12. Tudi Odlok/90 se je nanašal na vse posameznike na
območju Republike Slovenije. V osrednjem, 2. členu je določal,
da sta pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru ob
upoštevanju vseh navodil in higienskih priporočil Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ), ki so objavljena
na spletnih straneh NIJZ, obvezna uporaba zaščitne maske
ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza
(šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter
razkuževanje rok.
13. Drugače kot Odlok/52 in Odlok/60 ta odlok ni napotoval na prekrškovne sankcije po zakonu, ki ureja nalezljive
bolezni. Odlok/90 se tudi ni skliceval na 2. in/ali 3. točko prvega odstavka 39. člena ZNB ali na katero drugo določbo ZNB,
kršitev katere bi bila opredeljena kot prekršek. Kljub temu
pa je Odlok/90 za posameznike neposredno ustvarjal pravne
obveznosti. Posameznik, ki določb odloka ne bi upošteval, bi
ravnal v nasprotju s prisilnim predpisom. Glede na navedeno je
Ustavno sodišče štelo, da je bil pravni interes drugega pobudnika za presojo ustavnosti Odloka/90 ob vložitvi pobude podan.
Glede pravovarstvene potrebe za nadaljevanje postopka
kljub prenehanju veljavnosti izpodbijanih predpisov
14. Izpodbijani odloki so med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehali veljati. Odlok/52 je prenehal veljati
z uveljavitvijo Odloka/60 (8. člen Odloka/60), tj. 30. 4. 2020.
Odlok/60 je v 6. členu določal, da strokovno utemeljenost
ukrepov iz tega odloka Vlada ugotavlja vsakih sedem dni in ob
upoštevanju strokovnih razlogov odloči, ali naj se ti ukrepi še
naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter
o tem obvesti Državni zbor in javnost. Kot je Ustavno sodišče
pojasnilo že v delni odločbi in sklepu št. U-I-445/20 z dne 3. 12.
2020 (Uradni list RS, št. 179/20, 11.–15. točka obrazložitve), je
treba takšno določbo razlagati tako, da se veljavnost ukrepov
zgolj na podlagi odloka izteče po sedmih dneh od njegove izdaje, nadaljnja veljavnost ukrepov pa je odvisna od veljavnosti
nadaljnjih sklepov Vlade o njihovem podaljšanju, pri čemer
se morajo ti sklepi pred začetkom svoje veljavnosti objaviti v
Uradnem listu Republike Slovenije. Ker v obdobju sedmih dni
po začetku veljavnosti Odloka/60 v Uradnem listu Republike
Slovenije ni bil objavljen sklep Vlade ali drug predpis, s katerim
bi bila veljavnost ukrepov iz Odloka/60 podaljšana, je odlok s
potekom tega roka prenehal veljati. Podobno velja glede Odloka/90, ki je začel veljati 25. 6. 2020 in je v 3. členu vseboval
enako določbo kot Odlok/60 v 6. členu, s to razliko, da je določal štirinajstdnevni rok za odločitev Vlade o nadaljnji veljavnosti
oziroma spremembi ukrepov. Ker v obdobju štirinajstih dni
po začetku veljavnosti Odloka/90 v Uradnem listu Republike
Slovenije ni bil objavljen predpis, s katerim bi bila veljavnost
ukrepov iz odloka podaljšana, je tudi Odlok/90 s potekom tega
roka prenehal veljati.
15. V primeru, ko med postopkom pred Ustavnim sodiščem predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih po
oblastil, v izpodbijanem delu preneha veljati, je spremenjen ali
dopolnjen, Ustavno sodišče odloči o njegovi ustavnosti oziroma
zakonitosti le, če pobudnik izkaže, da niso bile odpravljene
posledice njegove protiustavnosti oziroma nezakonitosti (drugi
odstavek v zvezi s prvim odstavkom 47. člena ZUstS). Če so
bile namreč posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti
predpisa, ki je prenehal veljati, že odpravljene, morebitna ugo3 Sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-107/15 z dne 7. 2. 2019,
17. točka obrazložitve, in št. U-I-40/17 z dne 18. 12. 2019, 21. točka
obrazložitve.
4 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 z dne 16. 4.
2020 (Uradni list RS, št. 58/20), 16.–18. točka obrazložitve, in odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 (Uradni
list RS, št. 88/21), 45.–47. točka obrazložitve.
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ditev pobudi ne bi imela vpliva na pobudnikov pravni položaj. V
takem primeru pobudnik nima pravovarstvene potrebe za presojo ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa in je treba pobudo
na podlagi tretjega odstavka 25. člena v zvezi s 47. členom
ZUstS zavreči.
16. Vendar pa je Ustavno sodišče že v 43. točki obrazložitve odločbe št. U-I-129/19 z dne 1. 7. 2020 (Uradni list RS,
št. 108/20, in OdlUS XXV, 17) sprejelo stališče – ki ga je najprej
ponovilo v odločbi št. U-I-83/20 z dne 27. 8. 2020 (Uradni list
RS, št. 128/20, in OdlUS XXV, 18, 27. točka obrazložitve), nato
pa še v številnih drugih odločbah –, da lahko v primeru presoje
predpisov, ki se sprejemajo periodično in za časovno omejeno
dobo, posebej izražen javni interes po vsebinski presoji Ustavnega sodišča utemelji izjemo od procesne ovire iz drugega
odstavka 47. člena ZUstS. To bo takrat, kadar zahteva po
pravni predvidljivosti na določenem področju urejanja družbenih razmerij izjemoma narekuje odločitev Ustavnega sodišča o
posebej pomembnih precedenčnih ustavnopravnih vprašanjih
sistemske narave, ki se po razumni oceni utegnejo zastavljati
tudi v zvezi z akti enake narave in primerljive vsebine, periodično sprejemanimi v prihodnosti.
17. Po presoji Ustavnega sodišča je vprašanje, ali sta bila
ukrepa obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter obveznega razkuževanja rok
sprejeta na podlagi zakona, takšno posebej pomembno precedenčno ustavnopravno vprašanje. Navedena ukrepa sta se
nanašala na vse posameznike na ozemlju Republike Slovenije,
predpisovali pa so ju številni nadaljnji odloki Vlade. Med vsemi
ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 sta bila ta ukrepa ob izboljšanju epidemične
situacije v začetku leta 2022 ukinjena zadnja. Ukrep obvezne
uporabe zaščitne maske v vseh zaprtih javnih prostorih je tako
veljal do 13. 4. 2022,5 ukrep obveznega razkuževanja rok v
vseh zaprtih javnih prostorih pa vse do 30. 5. 2022.6 Glede na
navedeno po oceni Ustavnega sodišča ni nerazumno predvidevati, da bosta v primeru poslabšanja epidemičnih razmer
ukrepa ponovno uvedena. Ker je obdobje veljavnosti predpisov,
ki urejajo tovrstne ukrepe, posebej kratko, pa tudi ni verjetno,
da bi Ustavno sodišče lahko opravilo vsebinsko presojo posameznega predpisa še v času njegove veljavnosti.
18. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudi, kolikor
se nanašata na vprašanje, navedeno v prejšnji točki obrazložitve, sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena ZUstS nadaljevalo odločanje o stvari sami.
B. – II.
19. Po drugem odstavku 120. člena Ustave upravni organi
opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi Ustave
5 Obvezna uporaba zaščitne maske v vseh zaprtih javnih
prostorih je bila nazadnje predpisana v 11. členu Odloka o začasnih
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22, 29/22 in 37/22). Odlok o
spremembah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS,
št. 51/22), ki je začel veljati 14. 4. 2022, je uporabo zaščitne maske
zapovedoval le še pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih
izvajalcev zdravstvene dejavnosti in izvajalcev socialnovarstvenih
storitev in programov, ki izvajajo nastanitev. Podobno določbo je
vseboval tudi kasnejši Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list
RS, št. 68/22), ki je v 2. členu uporabo zaščitne maske zapovedoval
pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene
dejavnosti, razen v lekarnah, in izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev. Ukrep obvezne uporabe
zaščitne maske je bil v celoti odpravljen z Odlokom o prenehanju
veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-1 (Uradni list RS,
št. 75/22), ki je začel veljati 31. 5. 2022.
6 Ukrep je bil nazadnje predpisan v prvem odstavku 4. člena
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb
z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 68/22), ki je
veljal do vključno 30. 5. 2022.
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in zakona. Načelo vezanosti delovanja upravnih organov na
ustavno in zakonsko podlago ter okvir – t. i. načelo legalitete
oziroma legalitetno načelo – je eno temeljnih ustavnih načel.7
Tesno je povezano z drugimi temeljnimi ustavnimi načeli, kot
so načelo demokratičnosti (1. člen Ustave), načela pravne
države (2. člen Ustave) in načelo delitve oblasti (druga poved
drugega odstavka 3. člena Ustave). Načelo demokratičnosti zahteva, da najpomembnejše odločitve, zlasti tiste, ki
se nanašajo na državljane, sprejemajo neposredno izvoljeni
poslanci z zakoni, izvršilna oblast pa lahko deluje samo na
vsebinski podlagi in v okviru zakona.8 Navedeno zahteva tudi
načelo delitve oblasti; ker je zakonodajna pristojnost po Ustavi
podeljena Državnemu zboru (86. do 89. člen Ustave), drugi
državni organi ne smejo spreminjati ali samostojno urejati
zakonske materije.9, 10 Tudi načela pravne države zahtevajo,
da se temeljna razmerja med državo in posamezniki urejajo s
splošnoveljavnimi in abstraktnimi zakoni ter da so zakonske
določbe jasne, pomensko določljive in s tem predvidljive.11
Načelo legalitete je tesno povezano še s 153. členom Ustave
(usklajenost pravnih aktov), ki zahteva, da so podzakonski
predpisi in drugi splošni akti v skladu z Ustavo in zakoni (tretji
odstavek 153. člena Ustave), na zakonu ali na zakonitem
predpisu pa morajo temeljiti tudi posamični akti in dejanja
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil (četrti odstavek 153. člena Ustave). Ustavno
sodišče je že večkrat poudarilo, da načelo legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave zavezuje tudi Vlado kot vrh
uprave.12
20. Načelo legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave
vsebuje dve zahtevi: (1) podzakonski predpisi in posamični akti izvršilne oblasti (tako Vlade kot upravnih organov) so lahko sprejeti
le na podlagi zakona, kar pomeni, da morajo temeljiti na (dovolj
določni) vsebinski podlagi v zakonu, (2) poleg tega pa morajo
biti v okviru zakona, kar pomeni, da ne smejo preseči njegovega
možnega pomena. Iz ustaljene presoje Ustavnega sodišča izhaja,
da izvršilna oblast za svoje delovanje (tudi normodajno) sicer ne
potrebuje izrecnega pooblastila v zakonu (t. i. izvršilne klavzule).
Potrebuje pa dovolj jasno in natančno zakonsko ureditev tistih
vprašanj, katerih urejanje sodi v izključno pristojnost zakonodajalca, tj. vprašanj, ki so poglavitna, temeljna, osrednja za določen
pravni sistem, a hkrati niso tako pomembna, da bi bila urejena že
v Ustavi.13 Izvršilna oblast teh vprašanj ne sme originarno (izvirno)
urejati.14
7 Tako že odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-123/92 z
dne 18. 11. 1993 (Uradni list RS, št. 67/93, in OdlUS II, 109)
in št. U-I-73/94 z dne 25. 5. 1995 (Uradni list RS, št. 37/95, in
OdlUS IV, 51), 18. točka obrazložitve.
8 Odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-123/92 in št. U-I-73/94,
18. točka obrazložitve.
9 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-73/94, 19. točka obrazložitve.
10 Izjema je določena v 108. členu Ustave. Gre za uredbe z
zakonsko močjo, ki jih lahko izdaja predsednik republike na predlog
Vlade, kadar se Državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojne
ne more sestati. Z uredbo z zakonsko močjo se lahko izjemoma
omejijo posamezne pravice in temeljne svoboščine, kakor to določa
16. člen Ustave. Vendar pa mora predsednik republike uredbe z
zakonsko močjo predložiti v potrditev Državnemu zboru takoj, ko
se ta sestane.
11 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-123/92 in
št. U-I-73/94, 18. točka obrazložitve.
12 Glej na primer odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-73/94, 17.
točka obrazložitve, in št. U-I-84/09 z dne 2. 7. 2009 (Uradni list RS,
št. 55/09, in OdlUS XVIII, 31), 8. točka obrazložitve.
13 Glej M. Pavčnik, Teorija prava, Prispevek k razumevanju
prava, 5., pregledana in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana
2015, str. 249.
14 Glej 69. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-79/20.
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21. Izvršilna oblast predvsem ne sme originarno urejati
pravic in obveznosti državljanov ter drugih oseb, saj to področje
urejanja že po 87. členu Ustave sodi v izključno pristojnost zakonodajalca. Zakonsko materijo, ki ureja pravice in obveznosti
posameznikov, lahko dopolni oziroma nadalje razčleni le tako,
da ne opredeljuje dodatnih pravic in obveznosti ter da z zakonom urejene pravice in obveznosti ne širi ali zožuje, saj bi v nasprotnem primeru posegla v sfero zakonodajne veje oblasti.15
22. Tudi originarno urejanje načina uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter posegov v človekove
pravice in temeljne svoboščine je po Ustavi pridržano zakonodajalcu. Iz drugega odstavka 15. člena Ustave izhaja, da je
dovoljeno način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin predpisati le z zakonom. Še toliko bolj navedeno
velja za omejevanje človekovih pravic. Predpis, ki neposredno
omejuje človekove pravice in temeljne svoboščine nedoločenega števila oseb, je praviloma lahko le zakon.16 Kot izhaja iz
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20, je dovoljeno od tega
pravila odstopiti samo v izjemnih primerih. Ustavno sodišče je
v navedeni zadevi (v kateri je presojalo ustavno skladnost 2. in
3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB) tak primer prepoznalo
pri urejanju prepovedi oziroma omejitev gibanja in zbiranja, s
katerimi se država odziva na pojav nalezljive bolezni. Pojasnilo
je, da se lahko okoliščine, ki so pomembne za predpisovanje
teh ukrepov, hitro spreminjajo ter terjajo zelo hiter odziv in
prilagajanje sprejetih ukrepov, čemur zakonodajni postopek ni
prilagojen. Po presoji Ustavnega sodišča v tem specifičnem
položaju zakonodajalcu ni mogoče odreči možnosti, da (zaradi
učinkovitega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter izvrševanja pozitivnih obveznosti, ki izhajajo iz Ustave)
predpisovanje ukrepov, s katerimi se neposredno posega v
svobodo gibanja ter pravico do zbiranja in združevanja nedoločenega števila posameznikov, izjemoma prepusti izvršilni
oblasti. Vendar pa mora najprej v zakonu sam določiti dovolj
natančna vsebinska merila, ki jih mora izvršilna oblast pri tem
upoštevati; v zakonu mora biti določen ali iz njega jasno razviden namen ukrepov, poleg tega mora zakon dovolj natančno
opredeliti dopustne načine oziroma vrste, obseg in pogoje omejevanja svobode gibanja ter pravice do zbiranja in združevanja
ter druga ustrezna varovala pred arbitrarnim omejevanjem
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.17
23. Izpodbijani odloki so vsem posameznikom na ozemlju
Republike Slovenije zapovedovali, naj v zaprtih javnih prostorih
uporabljajo zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in
nosnega predela ter naj si razkužujejo roke.
24. Ustava v 35. členu zagotavlja nedotakljivost človekove
telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-137/93
z dne 2. 6. 1994 (Uradni list RS, št. 42/94, in OdlUS III, 62)
pojasnilo, da Ustava s tem zagotavlja tudi splošno svobodo
ravnanja ljudi. Pravica do splošne svobode ravnanja daje posamezniku pravico, da »razpolaga sam s seboj« in s tem, kar
mu je kot osebi lastno, brez zunanjih vplivov. Za posameznika
je namreč pomembno, da izbere svoj življenjski slog, da razvije
svojo osebnost in da živi tako, kot se sam odloči.18
25. V splošno svobodo ravnanja sodi tudi pravica posameznika, da odloča o tem, ali bo na javnih mestih prekrival svoj obraz (z zaščitno masko ali drugo obliko zaščite
ustnega in nosnega predela) in ali bo uporabljal sredstva za
Glej prav tam, 70. točka obrazložitve.
Glej prav tam, 71., 72. in 82. točka obrazložitve.
17 Prav tam, 83. točka obrazložitve.
18 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-218/07 z dne 26. 3.
2009 (Uradni list RS, št. 27/09, in OdlUS XVIII, 12), 10. točka obrazložitve. Iz odločbe izhaja, da zakonska ureditev, ki prepoveduje
kajenje v zaprtih javnih in delovnih prostorih, posega v splošno
svobodo ravnanja.
15
16
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razkuževanje rok. To velja ne glede na to, ali posameznik
z uporabo zaščitne maske in razkužil varuje (tudi) svoje
zdravje. Ustavno sodišče je namreč že sprejelo stališče, da
splošna svoboda ravnanja zajema tudi pravico svobodnega
in samostojnega odločanja o lastnem zdravju.19 Ukrepa, s
katerima se vsem posameznikom na ozemlju Republike Slovenije zapoveduje, naj pri gibanju in zadrževanju v zaprtem
javnem prostoru uporabljajo zaščitno masko in naj si razkužujejo roke, zato posegata v splošno svobodo ravnanja, ki
jo zagotavlja 35. člen Ustave.
26. Glede na navedeno v izhodišču velja, da sme
ta ukrepa predpisati le zakonodajalec. Ker je Vlada ukrepa predpisala zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19 (1. člen Odloka/52 in Odloka/60) oziroma zaradi
preprečitve ponovnih izbruhov nalezljive bolezni COVID-19
(1. člen Odloka/90), pa je treba upoštevati tudi stališče iz
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20, po katerem lahko
zakonodajalec v primeru, ko gre za odziv na pojav nalezljive bolezni, predpisovanje določenih ukrepov, s katerimi
se neposredno posega v človekove pravice in temeljne
svoboščine, izjemoma prepusti izvršilni oblasti. Po presoji
Ustavnega sodišča je položaj, ko se država na pojav nalezljive bolezni odziva z ukrepoma obvezne uporabe zaščitne
maske in obveznega razkuževanja rok, primerljiv tistemu, ki
ga je presojalo v zadevi št. U-I-79/20. Tudi okoliščine, ki so
pomembne za predpisovanje navedenih ukrepov, se namreč
lahko hitro spreminjajo, zato obstaja bojazen, da Državnemu
zboru ukrepov ne bi uspelo uvesti, odpraviti ali prilagoditi
dovolj hitro, da bi bodisi učinkovito zavaroval zdravje in
življenje ljudi bodisi odpravil nesorazmerne posege v človekove pravice in temeljne svoboščine, do katerih bi prihajalo
na podlagi tedaj veljavne zakonske ureditve. Iz navedenih
razlogov sme zakonodajalec v tem specifičnem položaju tudi
predpisovanje obvezne uporabe zaščitne maske in obveznega razkuževanja rok izjemoma prepustiti izvršilni oblasti.
Vendar pa ji mora za predpisovanje teh ukrepov določiti
dovolj natančna vsebinska merila.
27. Glede na navedeno mora Ustavno sodišče presoditi, ali je zakonodajalec Vlado pooblastil za predpisovanje
obravnavanih ukrepov, in če je odgovor na to vprašanje
pritrdilen, ali ji je določil dovolj natančna vsebinska merila.
28. Odlok/52 in Odlok/60 sta bila sprejeta ob sklicevanju na 2. in 3. točko prvega odstavka 39. člena ZNB, Odlok/90 pa ob sklicevanju na 2. člen in tretji odstavek 20. člena ZVRS v zvezi s prvim odstavkom 4. člena ZNB. Vlada se
v odgovoru sklicuje tudi na tretji odstavek 21. člena ZVRS.
29. Člen 2 ZVRS opredeljuje pristojnosti Vlade. Prvi
odstavek navedenega člena določa, da Vlada v skladu z
Ustavo, zakoni in drugimi splošnimi akti Državnega zbora
določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. V ta
namen izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične,
ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki
so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost
razmer na vseh področjih iz pristojnosti države. Preostala
odstavka 2. člena ZVRS se nanašata na iniciativno funkcijo
Vlade (drugi odstavek) in proračunski memorandum (tretji
odstavek). Tretji odstavek 20. člena ZVRS ureja naloge
operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Tretji odstavek 21. člena ZVRS pa določa, da Vlada
z odlokom ureja posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge
odločitve, za katere je z zakonom ali z uredbo določeno, da
jih ureja Vlada z odlokom.
30. Navedene določbe ZVRS torej na splošni ravni
opredeljujejo pristojnosti Vlade in njenih teles ter določajo
vrsto akta, s katerim Vlada ureja vprašanja splošnega pome19 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-2595/08 z dne 23. 9.
2010 (Uradni list RS, št. 86/10), 7. točka obrazložitve.
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na. Kot take ne dajejo vsebinske podlage za podzakonsko
urejanje ukrepov, s katerimi se zaradi preprečevanja širjenja
nalezljivih bolezni posega v človekove pravice ali temeljne
svoboščine. Vsebinsko podlago za vladne ukrepe, sprejete
zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, je treba
iskati v zakonu, ki ureja področje preprečevanja nalezljivih
bolezni, torej v ZNB.20
31. Prvi odstavek 4. člena ZNB, na katerega se sklicuje
Odlok/90, nanj pa opozarja tudi Vlada v svojem odgovoru,
določa, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi
boleznimi in bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati
soje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi. Citirane
določbe ni mogoče razumeti kot samostojne pravne podlage
za odrejanje ukrepov, temveč kot pravno načelo oziroma
vodilo, s katerim naj se razlagajo druge določbe zakona.
Sporočilo te določbe je namreč izrazito splošno; po eni strani
opredeljuje namen zakona, tj. varstvo vsakogar pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami, po drugi strani
pa sporoča, da je za dosego tega cilja posameznikom treba
naložiti tudi določene obveznosti. Katere so te obveznosti,
pa iz te določbe ne izhaja. Obveznosti posameznikov in
pristojnih oseb so urejene šele v II. poglavju ZNB, ki določa
posamezne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, pri čemer ločeno ureja splošne (9. člen ZNB)
in posebne ukrepe (10. do 42. člen ZNB). Šele te določbe
pomenijo operacionalizacijo pravnega načela iz prvega odstavka 4. člena ZNB in bi lahko bile podlaga za predpisovanje obveznosti posameznikom.21 Vendar pa ZNB tudi med
splošnimi in posebnimi ukrepi ne ureja obveznosti vseh
posameznikov, naj uporabljajo zaščitno opremo in druga zaščitna sredstva, s katerimi se preprečuje širjenje nalezljivih
bolezni (med katera bi bilo mogoče uvrstiti uporabo zaščitnih
mask in razkuževanje rok), niti ne daje pooblastila Vladi, da
tako obveznost predpiše sama.
32. Po presoji Ustavnega sodišča tako pooblastilo tudi
ne izhaja iz 2. in 3. točke 39. člena ZNB, na podlagi katerih
sta bila sprejeta Odlok/52 in Odlok/60. Navedeni točki določata, da lahko Vlada, kadar z ukrepi, določenimi z ZNB,
ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo
in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno
ogroženih območjih ter prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne
preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni. Ustavno sodišče je sicer že v odločbi št. U-I-79/20 sprejelo stališče, da sta
2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena ZNB v neskladju z
drugim odstavkom 32. člena in tretjim odstavkom 42. člena
Ustave, saj ne vsebujeta zadostne vsebinske podlage za
vladno odločanje o posegih v svobodo gibanja ter pravico do
zbiranja in združevanja. Ne glede na navedeno pa Ustavno
sodišče pojasnjuje, da 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB niti ni mogoče razlagati tako, da omogočata uvedbo
obveznega nošenja zaščitne maske ali druge oblike zaščite
ustnega in nosnega predela ter razkuževanja rok.
33. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-79/20 (89. točka
obrazložitve) pojasnilo, da lahko prepoved oziroma omejitev
gibanja iz 2. točke prvega odstavka 39. člena ZNB zajema
20 Tako že odločba Ustavnega sodišča št. U-I-79/20, 104. točka obrazložitve.
21 Pravna načela so vrednostna merila, ki usmerjajo vsebinsko opredeljevanje pravnih pravil, njihovo razumevanje in način
njihovega izvrševanja. Tudi obvezna pravna načela so uporabna
samo ob predpostavki, da so operacionalizirana in ima ta izpeljava
zanesljivo oporo v pravnih pravilih, pravnih institutih in njihovih
medsebojnih povezavah. Pravna načela niso vrednostna merila, iz
katerih bi bilo mogoče kar neposredno in intuitivno (po »pravnem
občutku«) ustvarjati vsebino pravnih pravil, ki so v pravnem besedilu opredeljena nedoločno ali pa so le oblikovno nakazana (M.
Pavčnik, nav. delo, str. 130–131).
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raznovrstne prepovedi, kot so prepoved dostopa na določena mesta (pri čemer so lahko ta mesta javna ali zasebna, odprta ali zaprta), prepoved gibanja zunaj določenega območja
(na primer omejitev gibanja na krajevno skupnost, občino,
regijo), lahko pa tudi zelo intenzivne posege v svobodo gibanja, ki se lahko približujejo že razveljavitvi te svoboščine,
kot so splošna prepoved gibanja ob določenih urah v dnevu
(ki lahko zajemajo krajši ali daljši del dneva) ali prepoved
zapustitve doma ob določitvi posameznih izjem (ki so lahko
zelo različne). Poleg tega se lahko navedene vrste omejitev
gibanja nanašajo na vse posameznike ali le na nekatere
skupine posameznikov (ki so lahko spet različno opredeljene). Iz 91. točke obrazložitve odločbe št. U-I-79/20 izhaja,
da je prepoved zbiranja ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih
lokalih in drugih javnih mestih iz 3. točke prvega odstavka
39. člena ZNB glede opredelitve načinov omejevanja pravic
določnejša kot prepoved oziroma omejitev gibanja iz 2. točke prvega odstavka navedenega člena, saj je pooblastilo
Vladi omejeno na primeroma navedena javna mesta. Kljub
temu pa je zakonodajalec tudi pri predpisovanju prepovedi
zbiranja Vladi prepustil široko polje proste presoje. Ustavno
sodišče k temu dodaja, da zakonodajalec Vlade tudi ni omejil
pri izbiri nomotehničnega pristopa predpisovanja prepovedi
oziroma omejitev gibanja in zbiranja. Tako navedene zakonske določbe Vladi omogočajo, da izčrpno predpiše, kje,
kdaj in komu je gibanje ali zbiranje prepovedano, lahko pa
oblikuje tudi splošnejšo prepoved gibanja in zbiranja, nato
pa od te prepovedi določi posamezne izjeme, torej določi,
na katerem prostoru, v katerem času ali za katere osebe ta
prepoved ne velja.
34. Iz navedenega izhaja, da 2. in 3. točka prvega
odstavka 39. člena ZNB zajemata širok spekter prepovedi
gibanja in zbiranja ter da so lahko te prepovedi formulirane
na različne načine. Vsem tem prepovedim pa je skupno, da
gre za prepovedi prav določenega ravnanja ljudi, tj. njihovega gibanja in zbiranja. ZNB sicer v 2. točki prvega odstavka
39. člena (drugače pa v 3. točki tega odstavka) ne govori
zgolj o prepovedi, temveč tudi o omejevanju gibanja. Kot je
razvidno iz primerov, navedenih v prejšnji točki obrazložitve,
pa gre tudi pri omejevanju gibanja po naravi stvari za neko
obliko prepovedi gibanja, le da ta prepoved na določenem
območju ni absolutna, temveč je omejena, denimo na posamezne dele tega območja, lahko pa tudi na določene osebe
ali na določen čas.22 Prepoved oziroma omejitev gibanja
in zbiranja ljudi po 2. in 3. točki prvega odstavka 39. člena
ZNB je tako treba razumeti kot prepoved gibanja oziroma
zbiranja ljudi ali določenih skupin ljudi na določenem prostoru in/ali v določenem času. Pravil, ki posameznikom ne
prepovedujejo gibanja ali zbiranja, temveč jim prepovedujejo
ali zapovedujejo druga ravnanja, po drugi strani ni mogoče
šteti za prepoved oziroma omejitev gibanja in zbiranja po tej
določbi. Tako tudi zapoved uporabe zaščitne maske ali druge
oblike zaščite ustnega in nosnega predela ter razkuževanja
rok (pri čemer Ustavno sodišče na tem mestu še pušča ob
strani, da se je v obravnavanih primerih ta zapoved nanašala
na določeno gibanje in zadrževanje) očitno ni prepoved oziroma omejitev gibanja in zbiranja ljudi v smislu 2. in 3. točke
22 Dejstvo, da zakonodajalec govori v 2. točki prvega odstavka 39. člena ZNB tako o prepovedi kot o omejitvi zbiranja, v
3. točki tega odstavka pa zgolj o prepovedi zbiranja, je mogoče
pripisati oceni zakonodajalca, da je treba v 2. točki prvega odstavka
39. člena ZNB, ki se nanaša na območja, ki so lahko tudi zelo široka (okužena ali neposredno ogrožena območja), posebej poudariti,
da je mogoče na teh območjih gibanje prepovedati tudi le delno
(ga torej omejiti), medtem ko pri 3. točki prvega odstavka 39. člena
ZNB, ki se nanaša na precej ožje prostorske enote (zbiranje ljudi
po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih), tega
pojasnila zakonodajalec ni štel kot potrebnega.
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prvega odstavka 39. člena ZNB. Z nobeno od uveljavljenih
metod razlage namreč ni mogoče priti do sklepa, da prepoved gibanja ali zbiranja vsebuje tudi zapoved uporabe zaščitne opreme in drugih zaščitnih sredstev za preprečevanje
širjenja nalezljivih bolezni.
35. V obravnavanem primeru so bile sicer izpodbijane
določbe formulirane tako, da so obveznost nošenja maske in
razkuževanja rok zapovedovale pri gibanju in zadrževanju v
zaprtem javnem prostoru, kar bi bilo mogoče razumeti na način, da so gibanje ljudi (v zaprtih javnih prostorih) pogojevale
z nošenjem zaščitne maske in razkuževanjem rok. Vendar
pa tudi takšna zapoved oziroma prepoved nima podlage v
2. in 3. točki prvega odstavka 39. člena ZNB. Pooblastila
Vladi, da lahko prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje
ljudi, ni mogoče razlagati tako široko, da lahko Vlada gibanje
in zbiranje ljudi pogojuje s spoštovanjem drugih ukrepov, za
predpisovanje katerih sicer ni pooblaščena (v obravnavanem
primeru z obveznim nošenjem zaščitne maske in razkuževanjem rok), še posebej, če ti ukrepi posegajo v druge
človekove pravice ali temeljne svoboščine.23 Taka razlaga bi
namreč Vladi omogočala, da pod krinko prepovedi oziroma
omejitev gibanja in zbiranja ureja številna druga vprašanja
iz pristojnosti zakonodajalca (vključno z omejevanjem drugih človekovih pravic ali temeljnih svoboščin), za urejanje
katerih je zakonodajalec ni pooblastil. Tako bi lahko Vlada
zgolj na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB
kot alternativo (oziroma pod grožnjo) prepovedi gibanja in
zbiranja predpisala katerokoli prepoved ali zapoved, ki je v
zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni, ne glede
na to, v katere človekove pravice ali temeljne svoboščine
bi s tem posegla. Taka razlaga bi bila v nasprotju z drugim
odstavkom 120. člena Ustave, po katerem lahko Vlada vprašanja, ki sodijo v izključno pristojnost zakonodajalca, ureja
samo na podlagi zakona. Če torej zakonodajalec Vlade ni
pooblastil, da za splošno populacijo predpisuje obvezno
uporabo zaščitne opreme in drugih zaščitnih sredstev, s
katerimi se preprečuje širjenje nalezljivih bolezni, Vlada
spoštovanja takih ukrepov tudi ne sme predpisati kot pogoj
za gibanje in zbiranje ljudi, četudi je po zakonu gibanje in
zbiranje ljudi pooblaščena prepovedati oziroma omejiti. Navedeno velja ne glede na to, ali je ukrep obveznega nošenja
zaščitne maske in razkuževanja rok v okoliščinah konkretnih
primerov milejši od prepovedi oziroma omejitve gibanja in
zbiranja. Ne gre namreč za vprašanje, ali so ukrepi Vlade
v skladu s splošnim načelom sorazmernosti (ki izhaja iz
2. člena Ustave), temveč za (predhodno) vprašanje, ali ima
Vlada za urejanje teh ukrepov sploh podlago v zakonu. Zgolj
na podlagi dejstva, da je zakonodajalec Vlado pooblastil za
določen poseg v človekovo pravico ali temeljno svoboščino,
ni mogoče sklepati, da jo je pooblastil tudi za vse milejše
ukrepe (ki lahko celo posegajo v druge človekove pravice
ali temeljne svoboščine).24
23 Te primere je treba ločiti od primerov, navedenih v prejšnjih
točkah obrazložitve, ko je gibanje oziroma zbiranje omejeno na
določene skupine oseb. Tudi pravilo, ki gibanje ali zbiranje pogojuje
s spoštovanjem nekega drugega ukrepa, je sicer mogoče izraziti na
način, da je gibanje oziroma zbiranje dovoljeno le določenim osebam, tj. tistim, ki ta drugi ukrep spoštujejo. Vendar pa je med obema
položajema pomembna razlika. Medtem ko gre v prvem primeru za
omejevanja gibanja na osebe z določenimi lastnostmi, nalogami
ipd., je v drugem primeru v opisu osebe vsebovano drugo pravno
pravilo (zapoved ali prepoved, katere spoštovanje je postavljeno
kot pogoj za gibanje oziroma zbiranje).
24 Tudi Vrhovno sodišče je v sodbi št. IV Ips 10/2021 z dne
21. 9. 2021 sprejelo stališče, da iz besedila 14. točke prvega odstavka 57. člena v zvezi z 2. točko prvega odstavka 39. člena ZNB
ni mogoče določno in predvidljivo prepoznati, da je prekršek po teh
določbah tudi kršitev zapovedi nošenja zaščitne maske pri gibanju
in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih. Med drugim je navedlo,
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36. Ustavno sodišče sicer pritrjuje Vladi, da ima država,
v njeni funkciji pa tudi Vlada kot izvršilna veja oblasti, ustavnopravno pozitivno obveznost, da ustvarja okoliščine, ki
posameznikom na ozemlju Republike Slovenije omogočajo
ohranitev zdravja. Kot je Ustavno sodišče že nekajkrat poudarilo, ima državna oblast v primeru pojava nalezljive bolezni
po Ustavi dolžnost, da ustrezno zavaruje zdravje in življenje
ljudi; če je to potrebno, tudi tako, da (sorazmerno) poseže v
druge človekove pravice in temeljne svoboščine.25 Vendar
pa to ne pomeni, da sme Vlada ukrepe, s katerimi se zaradi
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni posega v človekove
pravice in temeljne svoboščine, predpisovati brez podlage v
zakonu. Ustavna dolžnost državne oblasti namreč ni samo,
da ustrezno zavaruje zdravje in življenje ljudi, temveč tudi,
da to stori na način, ki spoštuje načelo demokratičnosti, načela pravne države in načelo delitve oblasti, ki se vsa odražajo tudi v načelu legalitete iz drugega odstavka 120. člena
Ustave (glej 19. točko obrazložitve te odločbe).
37. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da
Vlada v ZNB ni imela podlage za uvedbo ukrepa obvezne
uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in
nosnega predela ter za razkuževanje rok v zaprtih javnih
prostorih, zato so bili 7. člen Odloka/52, 5. člen Odloka/60
in Odlok/90 v delu, v katerem so urejali obvezno uporabo
zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega
predela ter obvezno razkuževanje rok, v neskladju z drugim
odstavkom 120. člena Ustave.
38. Ustavno sodišče poudarja, da se s to odločbo ne
opredeljuje do vprašanja, ali bi presojana ukrepa, če bi bila
odrejena na ustrezni zakonski podlagi, v okoliščinah konkretnih primerov sorazmerno posegla v splošno svobodo
ravnanja iz 35. člena Ustave.
39. Ker so izpodbijani odloki prenehali veljati, je Ustavno sodišče na podlagi drugega v zvezi s prvim odstavkom
47. člena ZUstS ugotovilo njihovo neskladje z Ustavo (1. točka izreka).
40. V skladu s prvim odstavkom 47. člena ZUstS Ustavno sodišče odloči, ali ima ugotovitev neskladnosti neveljavnega podzakonskega predpisa z Ustavo učinek razveljavitve
ali odprave. Ustavno sodišče je odločilo, da ima ugotovitev
neskladnosti izpodbijanih odlokov z Ustavo učinek razveljavitve (2. točka izreka).
C.
41. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka v zvezi s
petim odstavkom 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. Rok Čeferin, 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 s šestimi glasovi proti trem. Proti so
glasovali sodniki Jaklič, Svetlič in Šorli. Sodnik Šorli je dal
odklonilno ločeno mnenje, sodnik Knez in sodnica Šugman
Stubbs pa pritrdilni ločeni mnenji.
Dr. Matej Accetto
predsednik

da je ukrep nošenja zaščitne maske ukrep drugačne kvalitete, kot
je ukrep prepovedi oziroma omejitve gibanja in zbiranja, zato mora
imeti samostojno zakonsko podlago, ne glede na to, ali se zdi po
naravi milejši (18. in 19. točka obrazložitve navedene sodbe).
25 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 (42. točka
obrazložitve) in št. U-I-79/20 (75. in 76. točka obrazložitve).
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SODNI SVET
2182.

SKLEP

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 21. seji 23. junija 2022 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– predsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani;
– predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici;
– predsednika Okrajnega sodišča v Ormožu.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– podpredsednika Okrožnega sodišča v Krškem.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za
podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat

2184.

Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 18. seji 12. maja 2022 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe
2183.

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom
k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 21. seji 23. junija 2022 sprejel

Branku Masleši, vrhovnemu sodniku svetniku na Vrhovnem sodišču RS, preneha sodniška služba z iztekom dne
30. 9. 2022 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona
o sodniški službi.
Predsednik Sodnega sveta RS
Vladimir Horvat
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2185.

Spremembe in dopolnitve Statuta Notarske
zbornice Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo,
33/07 – ZSReg-B, 45/08, 91/13 in 189/20 – ZFRO) je skupščina
Notarske zbornice Slovenije dne 31. marca 2022 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Notarske zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Notarske zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 18/95, 66/96, 30/02, 30/03, 73/04 – ZN-C, 115/06 – ZN-E,
44/07 in 44/18) se za 9. členom dodata nova, 9.a in 9.b člen,
ki se glasita:
»9.a člen
Skupščina se izvede z neposredno navzočimi notarji.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v primeru naravne ali druge hujše nesreče, ob večjih epidemijah ali podobnih
večjih izrednih dogodkih, ko izvedba skupščine z osebno navzočimi notarji pomeni tveganje za zdravje ali varnost notarjev
in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče
odlašati, skupščina izvede na daljavo.
O sklicu in izvedbi skupščine na daljavo odloča izvršni
odbor zbornice.
9.b člen
Skupščina na daljavo je skupščina, na kateri notarji sodelujejo prek varne videopovezave z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje
na daljavo.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija iz prejšnjega
odstavka omogoča prenos in snemanje slike in zvoka ali samo
zvoka celotne skupščine v realnem času takšne kakovosti, da
je mogoče brez vsakršnega dvoma ugotoviti identiteto notarjev,
ki sodelujejo na skupščini. Skupščina na daljavo se snema.
Prijava na skupščino šteje za soglasje k snemanju skupščine.
Identiteto na skupščini prisotnih notarjev preveri predsednik zbornice ali od njega pooblaščena oseba. Predsednik
zbornice ali od njega pooblaščena oseba lahko identiteto preveri tudi na podlagi kvalificiranega potrdila za elektronski podpis ali kvalificiranega potrdila za elektronski žig.
Notar ali notarski pomočnik, ki želi sodelovati na skupščini
na daljavo, mora opraviti prijavo na skupščino pri zbornici najpozneje eno uro pred začetkom skupščine.
Pri ugotavljanju sklepčnosti skupščine na daljavo se za
prisotne štejejo notarji, ki na skupščini sodelujejo prek varne
videopovezave z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in so pravočasno opravili prijavo na skupščino.
Vsak sodelujoči na skupščini na daljavo mora sam zagotoviti, da je njegova komunikacijska naprava povezana v
omrežje, ki omogoča varno videopovezavo in uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije iz prvega odstavka tega
člena.
Predsednik in organi skupščine na daljavo podpišejo zapisnik skupščine na daljavo bodisi z elektronskim podpisom
bodisi s kvalificiranim elektronskim podpisom ali kvalificiranim
elektronskim žigom.
Avdio-video posnetki skupščine na daljavo se lahko obdelujejo izključno za namene dokazovanja vsebine in poteka
skupščine ter izvrševanja glasovalne pravice. Posnetki se ohranijo najmanj pet let.«.
2. člen
V 19. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. določa predlog statuta, tarife o nagrajevanju notarjev in drugih splošnih aktov zbornice ter pred sprejemom na

skupščini sodeluje z ministrstvom, pristojnim za pravosodje, v
postopku usklajevanja besedila sprememb in dopolnitev statuta
oziroma drugih splošnih aktov zbornice, h katerim mora podati
soglasje Vlada Republike Slovenije ali minister, pristojen za
pravosodje;«.
13. točka se črta.
14., 15., 16., 17., 17.a, 17.b, 17.c, 17.d, 17.e in 17.f točka
pa postanejo 13., 14., 15., 16., 17., 17.a, 17.b, 17.c, 17.d in
17.e točka.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-258/2021
Ljubljana, dne 20. junija 2022
EVA 2021-2030-0031
Bojan Podgoršek
predsednik
Notarske zbornice Slovenije
Vlada Republike Slovenije je k tem spremembam in dopolnitvam statuta podala soglasje s sklepom št. 01404-2/2022/5 z
dne 21. junija 2022.

2186.

Sklep o spremembah Sklepa o pogojih,
potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega
zastopanja oziroma posredovanja

Na podlagi prvega odstavka 564. člena in 2. točke prvega
odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS,
št. 93/15, 9/19 in 102/20) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja

SKLEP
o spremembah Sklepa o pogojih, potrebnih
za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
oziroma posredovanja
1. člen
V Sklepu o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Uradni list RS,
št. 1/16, 32/19) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Minimalna pogoja za izpraševalca sta:
– najmanj prva bolonjska stopnja univerzitetnega programa (raven 6/2),
– najmanj desetletne izkušnje s področja zavarovalništva
ali področij, ki so tesno povezana z zavarovalništvom ob pogoju, da dokaže, da od zadnje zaposlitve na teh področjih ni
preteklo več kot pet let.
Seznam izpraševalcev vsebuje podatke o imenih in priimkih izpraševalcev, njihovem naslovu, izobrazbi, zaposlitvi,
izkušnjah v zavarovalništvu ali na področjih povezanih z zavarovalništvom.«
2. člen
Drugi in četrti odstavek 9. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) Rok za prijavo ne sme biti krajši od osem dni od dneva objave razpisa posameznega preizkusa znanja (v nadalj-
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njem besedilu: razpis), razpis pa mora biti objavljen najkasneje
30 dni pred razpisanim preizkusom znanja.«
»(4) Združenje na podlagi prejete prijave ugotovi, če kandidat izpolnjuje pogoje razpisa ter posameznega kandidata
obvesti o izpolnjevanju pogojev in o članih komisije za ustni
preizkus znanja najkasneje v roku osem dni od zadnjega dne
roka za prijavo. V primeru, da Združenje ugotovi, da kandidat
ne izpolnjuje pogojev razpisa, kandidata v roku osem dni od zadnjega dne roka za prijavo obvesti o neizpolnjevanju pogojev.«
3. člen
Šesti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Združenje za vsakega kandidata 99 let hrani dokumentacijo, ki vsebuje:
– zadnjo prijavo k preizkusu znanja,
– obvestilo o dnevu opravljanja preizkusa znanja,
– kopijo spričevala o zaključeni stopnji izobrazbe,
– izpitno polo in ocenjevalni obrazec za pisni del preizkusa znanja,
– zapisnik o poteku ustnega dela preizkusa znanja in
– potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz drugega
odstavka 11. člena tega sklepa.«
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
» S pogoji iz prvega odstavka 6. člena se je treba uskladiti
najkasneje do 1. septembra 2024.«
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0155-2/2022-11
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EVA 2022-1611-0076
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
mag. Gorazd Čibej

2187.

Poročilo o gibanju plač za 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

POROČILO
o gibanju plač za april 2022
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2022 je znašala 2.001,93 EUR in je bila za
0,3 % nižja kot za marec 2022.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2022 je znašala 1.304,32 EUR in je bila za
0,2 % nižja kot za marec 2022.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april
2022 je znašala 1.965,36 EUR.

Uradni list Republike Slovenije
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april
2022 je znašala 1.272,05 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar–april
2022 je znašala 1.979,08 EUR.
Št. 9616-447/2022/4
Ljubljana, dne 28. junija 2022
EVA 2022-1522-0018
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada Republike Slovenije

2188.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
maj 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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, maj 2022
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2022 v primerjavi z
aprilom 2022 je bil 0,031.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca maja 2022
je bil 0,173.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca maja 2022 je bil 0,032.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu maja 2022 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,257.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
maja 2022 v primerjavi z aprilom 2022 je bil 0,020.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do maja 2022 je bil 0,053.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do maja 2022 je bil 0,011.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin maja 2022 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,081.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do maja 2022 v primerjavi s povprečjem leta
2021 je bil 0,047.
Št. 9626-222/2022/5
Ljubljana, dne 21. junija 2022
EVA 2022-1522-0017
Tomaž Smrekar
generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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2189.

Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne
tarifne razrede in višine povračil stroškov
prevoza na delo in z dela, prehrane med delom
ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine
Slovenije

Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor,
Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije,
Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, skladno z 2.
in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti
trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18, s spremembami
in dopolnitvami) objavljajo novo

VIŠINO NAJNIŽJIH
OSNOVNIH PLAČ
za posamezne tarifne razrede in višine povračil
stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane
med delom ter službenih potovanj v dejavnosti
trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2022 dalje znašajo
I. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE
Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 7. 2022 dalje znašajo:
Tarifni
razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

NOP v EUR
Enostavna dela
Manj zahtevna dela
Srednje zahtevna dela
Zahtevna dela
Bolj zahtevna dela
Zelo zahtevna dela
Visoko zahtevna dela

594,08
616,88
653,52
697,60
777,59
936,49
1.116,88

II. POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
1. Prevoz na delo in z dela
2. Prehrana med delom
3. Službena potovanja v Republiki Sloveniji –
dnevnice
6–8 ur
8–12 ur
nad 12 ur

0,17 EUR
4,81 EUR

6,93 EUR
9,91 EUR
19,56 EUR

Obrazložitev:
Skladno z drugim odstavkom 2. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS,
št. 52/18 s spremembami in dopolnitvami – Tarifna priloga h
KPDTS) se najnižje osnovne plače od vključno leta 2020 dalje
spreminjajo in usklajujejo izključno 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI
tekočega leta / I–VI preteklega leta, vendar ne več kot za 2 %
letno. Indeks cen življenjskih potrebščin SURS I–VI 22 / I–VI 21
znaša 107,3, zato se najnižje osnovne plače po posameznih
tarifnih razredih za delo opravljeno od 1. 7. 2022 dalje povišajo
za 2 %.
Skladno s 7. členom Tarifne priloge h KPDTS se povračila stroškov v zvezi z delom, razen nadomestila za ločeno
življenje, uskladijo 1. julija tekočega leta z inflacijo, merjeno
z indeksom cen življenjskih potrebščin SURS I–VI tekočega
leta / I–VI preteklega leta. Indeks cen življenjskih potrebščin
SURS I–VI 22 / I–VI 21 znaša 107,3, zato se povračila stroškov
prevoza na delo in z dela, prehrane med delom in službenih
potovanj v Republiki Sloveniji povečajo za 7,3 %.
Ljubljana, dne 1. julija 2022
Trgovinska zbornica Slovenije
po pooblastilu navedenih podpisnikov
Mija Lapornik
izvršna direktorica
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OBČINE
AJDOVŠČINA
2190.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18, 61/20 – ZIUZEOP – A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US – v nadaljevanju: ZJF), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji
dne 28. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2022

78

II.
40

41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2022
(Uradni list RS, št.196/21) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2022
A.
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
57.681.547,04
70
DAVČNI PRIHODKI
16.145.940,00
700 davki na dohodek in dobiček
12.903.635,00
703 davki na premoženje
2.872.875,00
704 domači davki na blago
in storitve
369.430,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
5.751.704,63
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2.971.774,93
711 takse in pristojbine
31.000,00
712 denarne kazni
50.200,00
713 prihodki od prodaje blaga
in storitev
31.990,00
714 drugi nedavčni prihodki
2.666.739,70
72
KAPITALSKI PRIHODKI
7.027.044,42
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
738.348,22
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih
sredstev
6.288.696,20
73
PREJETE DONACIJE
21.034.180,00
730 prejete donacije iz domačih
virov
21.034.180,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.489.776,43
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančih institucij
4.538.368,09

42

43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55

741 prejeta sredstva iz državnega
proračuna in proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE
787 prejeta sredstva iz drugih
evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI
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 sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim
organizacijam
413 drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 investicijski transferi fiz. in
prav. osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
751 prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA
ODPLAČILO DOLGA
500 odplačilo domačega dolga

951.408,34
2.232.901,56
2.232.901,56
45.533.155,66
8.385.987,27
1.515.102,72
246.185,92
6.011.133,01
46.000,00
567.565,62
11.770.097,76
555.042,37
5.216.503,32
1.443.978,00
4.554.574,07
24.581.696,15
24.581.696,15
795.374,48
215.672,74
579.701,74
12.148.391,38

303.000,00
303.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
13.221.917,96
13.221.917,96

Uradni list Republike Slovenije
IX.
X.
XI.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
–770.526,58
NETO ZADOLŽEVANJE
–13.221.917,96
NETO FINANCIRANJE
–12.451.391,38
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2021
770.526,58

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 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 Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se 4. člen, tako da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
6. najemnine za stanovanja
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastrukturo
9. sredstva donacije za večnamenski helikopterski center
v Ajdovščini
10. sredstva donacije za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici
11. sredstva donacije za zdravstveni center.«
3. člen
Spremeni se 11. člen, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov 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 likvidnostno
zadolži.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-5/2021
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

2191.

Št.
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št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – v nadaljevanju: ZJF), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni
seji dne 28. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2023
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
70

DAVČNI PRIHODKI
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve

71

72

73
74

78
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2023

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

NEDAVČNI PRIHODKI
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 takse in pristojbine
712 denarne kazni
713 prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančih institucij
741 prejeta sredstva iz državnega
proračuna in proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 prejeta sredstva iz drugih
evropskih inštitucij
SKUPAJ ODHODKI
TEKOČI ODHODKI
400 plače in drugi izdatki zaposlenim

Proračun 2023

46.085.467,75
16.467.606,00
12.960.302,00
3.128.475,00
378.829,00
5.174.140,46
2.750.990,46
31.000,00
50.200,00
36.900,00
2.305.050,00
4.738.680,80
360.000,00
4.378.680,80
4.001.680,00
4.001.680,00
11.798.002,63
9.060.718,20
2.737.284,43
3.905.357,86
3.905.357,86
46.354.153,01
6.931.831,98
1.358.451,60

Stran
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401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 sredstva, izločena v rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije

43

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
228.412,41
5.249.797,97
0,00
95.200,00
11.027.111,26
687.302,37

411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom

4.884.540,00

412 transferi neprofitnim organizacijam

1.361.290,00

413 drugi tekoči domači transferi
42

Uradni list Republike Slovenije

4.093.978,89

INVESTICIJSKI ODHODKI

28.159.411,77

420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev

28.159.411,77

INVESTICIJSKI TRANSFERI

235.798,00

431 investicijski transferi fiz. in prav.
osebam, ki niso proračunski uporabniki

129.500,00

432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

106.298,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

–268.685,26

751 prodaja kapitalskih deležev

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE
50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA
55

ODPLAČILO DOLGA

158.130,36

500 odplačilo domačega dolga

158.130,36

IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH

–426.815,62

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2022

0,00
–158.130,26
426.815,62

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 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 Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastrukturo
9. sredstva donacije za večnamenski helikopterski center
v Ajdovščini
10. sredstva donacije za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici
11. sredstva donacije za zdravstveni center
12. sredstva donacije za letalski muzej in center znanosti.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančni načrt občinske uprave, župana, občinskega
sveta, nadzornega odbora in medobčinske uprave, na predlog
neposrednega uporabnika občinske uprave odloča župan, pri
čemer se prerazporeditve lahko opravijo v okviru proračunskega uporabnika.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančne načrte krajevnih skupnosti odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik
krajevne skupnosti. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih
načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na tekoče
odhodke ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno prerazporejanje
namenskih odhodkov za delovanje, financiranih iz transfernih
prihodkov, med nameni, razen med odhodki, ki se pomenijo
operativne stroške (elektrika, voda, komunalne storitve, poraba kuriv in stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje objektov).
Neporabljene transferne prihodke za tekočo porabo po stanju
na dan 31. 12. krajevne skupnosti vrnejo v občinski proračun.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem
proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.
6. člen
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:
– v letu 2024 20 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika in
– v ostalih letih 10 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika navedenih pravic porabe in
vseh pravic porabe na proračunski postavki 07900.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče
odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 20 % 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 pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
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komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči,
popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

12. člen
Javni zavodi, javni skladi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, morajo pred zadolžitvijo pridobiti soglasje
ustanovitelja in se lahko zadolžijo le, če imajo zagotovljena
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov in za
zadolžitev ni potrebno poroštvo občine.

7. člen
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.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % in ki niso predmet sofinanciranj mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta, razen projektov, ki so predmet sofinanciranj. Ti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve župana.
Vse tako sprejete spremembe so sestavni del gradiva pri
sprejemanju prvega proračuna, prvega rebalansa proračuna ali
prve spremembe proračuna.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župan in o tem obvesti občinski svet.

6. KONČNA DOLOČBA

8. člen
Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, je
proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje
v višini 50.000,00 €.
Na predlog Oddelka za finance odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 10.000,00 € župan in o tem obvešča občinski
svet v poročilu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec
leta z zaključnim računom za leto 2023.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s
predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z
investicijami v višini do 10.000 €.
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz ZJF, lahko župan odpiše ali
delno odpiše plačilo dolga v skupni višini 20.000 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov 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 2023 lahko likvidnostno
zadolži.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-4/2022
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

2192.

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina
za leto 2024

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – v nadaljevanju: ZJF), 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni
seji dne 28. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2024
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 IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
I.
70

71

Skupina/podskupina kontov
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje
704 domači davki na blago
in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Proračun 2024

42.489.621,96
16.767.337,00
12.960.302,00
3.438.475,00
368.560,00
5.174.598,46
3.086.448,46

Stran
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73

74

78

II.
40

41

42

43

III.
B.
IV.
75

V.
44
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711 takse in pristojbine
712 denarne kazni
713 prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 prejete donacije iz domačih
virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančih institucij
741 prejeta sredstva iz državnega
proračuna in proračuna EU
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
787 prejeta sredstva iz drugih
evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI
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 sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim
organizacijam
413 drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 investicijski transferi fiz. in
prav. osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
751 prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb
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31.000,00
50.200,00
36.900,00
1.970.050,00
2.570.057,36
100.000,00
2.470.057,36
1.680,00
1.680,00
12.332.003,34
11.339.003,34
993.000,00
5.643.945,80
5.643.945,80
54.513.055,72
7.245.260,64
1.326.611,60
223.980,41
5.599.468,63
0,00
95.200,00
10.682.711,26
457.302,37
4.822.840,00
1.361.590,00
4.040.978,89
35.871.802,82
35.871.802,82
713.281,00
129.500,00
583.781,00
–12.023.433,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
500 zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
500 odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2023

12.181.564,12
12.181.564,12
158.130,36
158.130,36
0,00
12.023.433,76
0,00
0,00

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 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 Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastrukturo
9. sredstva donacije za večnamenski helikopterski center
v Ajdovščini
10. sredstva donacije za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici
11. sredstva donacije za zdravstveni center.
12. sredstva donacije za letalski muzej in center znanosti.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančni načrt občinske uprave, župana, občinskega
sveta, nadzornega odbora in medobčinske uprave, na predlog
neposrednega uporabnika občinske uprave odloča župan, pri
čemer se prerazporeditve lahko opravijo v okviru proračunskega uporabnika.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna za finančne načrte krajevnih skupnosti odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik
krajevne skupnosti. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih
načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na tekoče
odhodke ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno prerazporejanje
namenskih odhodkov za delovanje, financiranih iz transfernih
prihodkov, med nameni, razen med odhodki, ki se pomenijo
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operativne stroške (elektrika, voda, komunalne storitve, poraba kuriv in stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje objektov).
Neporabljene transferne prihodke za tekočo porabo po stanju
na dan 31. 12. krajevne skupnosti vrnejo v občinski proračun.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem
proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.
6. člen
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:
– v letu 2025 20 % navedenih pravic porabe in vseh pravic
porabe na proračunski postavki 07900,
– v ostalih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za tekoče
odhodke in tekoče transfere ne sme presegati 20 % 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 pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči,
popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
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.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % in ki niso predmet sofinanciranj mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta, razen projektov, ki so predmet sofinanciranj. Ti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve župana.
Vse tako sprejete spremembe so sestavni del gradiva pri
sprejemanju prvega proračuna, prvega rebalansa proračuna ali
prve spremembe proračuna.
Investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte potrjuje župan in o tem obvesti občinski svet.
8. člen
Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, je
proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje
v višini 50.000,00 €.
Na predlog Oddelka za finance odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena
ZJF do višine 10.000,00 € župan in o tem obvešča občinski
svet v poročilu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec
leta z zaključnim računom za leto 2024.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s
predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z
investicijami v višini do 10.000 €.
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz ZJF, lahko župan odpiše ali
delno odpiše plačilo dolga v skupni višini 20.000 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov 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 lahko občina investicije za proračun leta 2024
lahko zadolži do višine 12.181.564,12 eur.
Zaradi kritja presežkov 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 2024 lahko likvidnostno zadolži.
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
12. člen
Javni zavodi, javni skladi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, morajo pred zadolžitvijo pridobiti soglasje
ustanovitelja in se lahko zadolžijo le, če imajo zagotovljena
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov in za
zadolžitev ni potrebno poroštvo občine.
6. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4102-5/2022
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

2193.

Odlok o določitvi volilnih enot in števila
članov svetov krajevnih skupnosti v Občini
Ajdovščina

Na podlagi petega odstavka 109. 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 tretjega odstavka
61. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji dne 28. 6.
2022 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v svete
krajevnih skupnosti in število članov svetov krajevnih skupnosti
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za naslednje krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) v Občini Ajdovščina: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Cesta, Col,
Črniče - Ravne, Dobravlje, Dolga Poljana, Gaberje, Gojače
- Malovše, Kamnje - Potoče, Lokavec, Male Žablje, Otlica Kovk, Planina, Plače, Podkraj, Predmeja, Selo, Skrilje, Stomaž,
Šmarje, Ustje, Velike Žablje, Vrtovin, Vipavski Križ in Žapuže.
2. člen
Za volitve članov Sveta KS Ajdovščina se določijo štiri
volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota obsega: Gradišče, Ulico Quiliano, Župančičevo ulico, Lokavško cesto, Cesto 5. maja – hišne številke
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13 in 14, Lokarjev drevored
– hišne številke 1, 2, 2a, 3, in 4, Goriško cesto – hišne številke
26, 27a in od 28 naprej, Gregorčičevo ulico, Vilharjevo ulico,
Prešernovo ulico, Ulico 24. septembra, Trg 1. slovenske vlade,
Lavričev trg, Šibeniško ulico, Stritarjevo ulico, Pod letališčem in
Mirce – hišne številke 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29. V 1. volilni
enoti se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna enota obsega: Tovarniško cesto, Lokarjev
drevored – hišne številke 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13,
Goriško cesto – hišne številke 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a, 20, 20a, 20b, 21, 22,
23, 23a, 23b, 24, 25, 25a, 25b, 25c, 25č, 27 in 27b, Cebejevo
ulico, Grivško pot, Grivče, Lavričevo cesto – hišne številke 1,
2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 17,
18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 in
48, Na Brajdi, Ulico Vena Pilona in Mirce – hišne številke 8 in
10, 12, 14, 16 in 18. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 3. volilna enota obsega: Ob Hublju, Cesto IV. Prekomorske, Cesto IX. korpusa, Cankarjev trg, Levstikovo ulico, Idrijsko
cesto, Na Livadi, Na Trati, Slomškovo ulico, Štrancarjevo ulico,
Polževo ulico, Goriško cesto – hišno številko 4, Lavričevo cesto
– hišne številke 43a, 45, 47, 48a, 48b, 48c, 48d, ter od hišne
številke 49 do 76. V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 4. volilna enota obsega: Slejkote, Ulico na Borštu,
Ulico Bazoviške brigade, Vojkovo ulico, Ulico Ivana Kosovela,
Kidričevo ulico, Pot v Žapuže, Bevkovo ulico, Ulico Milana
Klemenčiča in Vipavsko cesto. V 4. volilni enoti se volijo trije
člani sveta.
Svet KS Ajdovščina šteje skupno dvanajst članov.
3. člen
Za volitve članov Sveta KS Batuje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Batuje šteje sedem članov.
4. člen
Za volitve članov Sveta KS Brje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli pet članov
sveta.
Svet KS Brje šteje pet članov.
5. člen
Za volitve članov Sveta KS Budanje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Budanje šteje sedem članov.
6. člen
Za volitve članov Sveta KS Cesta se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Cesta šteje sedem članov.
7. člen
Za volitve članov Sveta KS Col se določi šest volilnih
enot, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Col – Alpina od hišne
številke 77 naprej. V 1. volilni enoti se voli dva člana sveta.
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– 2. volilna enota zajema naselje Col – Orešje od hišne
številke 31 do 76. V 2. volilni enoti se voli en član sveta.
– 3. volilna enota zajema naselje Malo Polje. V 3. volilni
enoti se voli en član sveta.
– 4. volilna enota zajema naselja Gozd in Križno Goro. V
4. volilni enoti se voli en član sveta.
– 5. volilna enota zajema naselje Žagolič. V 5. volilni enoti
se voli en član sveta KS.
– 6. volilna enota zajema naselje Col – Žaga od hišne
številke 1 do 30. V 6. volilni enoti se voli en član sveta.
Svet KS Col šteje skupno sedem članov.
8. člen
Za volitve članov Sveta KS Črniče - Ravne se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta.
Svet KS Črniče - Ravne šteje sedem članov.
9. člen
Za volitve članov Sveta KS Dobravlje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Dobravlje šteje sedem članov.
10. člen
Za volitve članov Sveta KS Dolga Poljana se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli pet
članov sveta.
Svet KS Dolga Poljana šteje pet članov.
11. člen
Za volitve članov Sveta KS Gaberje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Gaberje šteje sedem članov.
12. člen
Za volitve članov Sveta KS Gojače - Malovše se določita
dve volilni enoti, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Gojače. V 1. volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Malovše. V 2. volilni
enoti se volijo trije člani sveta.
Svet KS Gojače - Malovše šteje skupno šest članov.
13. člen
Za volitve članov Sveta KS Kamnje - Potoče se določijo
tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Kamnje. V 1. volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna zajema del naselja Potoče, hišne številke od
1 do 40a in od 48 do 68. V 2. volilni enoti se volijo trije člani
sveta.
– 3. volilna enota zajema del naselja Potoče – zaselek
Kukanje, hišne številke od 41 do 47a. V 3. volilni enoti se voli
en član sveta.
Svet KS Kamnje - Potoče šteje skupno sedem članov.
14. člen
Za volitve članov Sveta KS Lokavec se določi osem volilnih enot, in sicer:
– 1. volilna enota zajema zaselka Brodiše in Grajšk, hišne
številke od 1 do 7. V 1. volilni enoti se voli en član sveta.
– 2. volilna enota zajema zaselka Lahovše, Bitovi, Loretovše in Tokaj, od hišne številke 46 do 78. V 2. volilni enoti se
volijo trije člani sveta.
– 3. volilna enota zajema zaselek Kompari, od hišne
številke 79 do 102.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta.
– 4. volilna enota zajema zaselke Brith, Vas in Kuši, od
hišne številke 8 do 45 in od 103 do 123.
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V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta.
– 5. volilna enota zajema zaselke Kaluše, Paljki in Kovači,
od hišne številke 124 do 142.
V 5. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 6. volilna enota zajema zaselka Slokarji in Brod, od
hišne številke 143 do 156 in od 157 do 187a.
V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta.
– 7. volilna enota zajema zaselek Čohi, od hišne številke
188 do 203c, 156a in 156b.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta.
– 8. volilna enota zajema zaselek Gorenje, od hišne številke 204 do 221.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta.
Svet KS Lokavec šteje skupno štirinajst članov.
15. člen
Za volitve članov Sveta KS Male Žablje se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta.
Svet KS Male Žablje šteje sedem članov.
16. člen
Za volitve članov Sveta KS Otlica - Kovk se določita dve
volilni enoti, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Otlica. V 1. volilni enoti
se voli šest članov sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Kovk. V 2. volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
Svet KS Otlica - Kovk šteje skupno devet članov.
17. člen
Za volitve članov Sveta KS Plače se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Plače šteje sedem članov.
18. člen
Za volitve članov Sveta KS Planina se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Planina šteje sedem članov.
19. člen
Za volitve članov Sveta KS Podkraj se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Podkraj šteje sedem članov.
20. člen
Za volitve članov Sveta KS Predmeja se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli pet članov
sveta.
Svet KS Predmeja šteje pet članov.
21. člen
Za volitve članov Sveta KS Selo se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Selo šteje sedem članov.
22. člen
Za volitve članov Sveta KS Skrilje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Skrilje šteje sedem članov.
23. člen
Za volitve članov Sveta KS Stomaž se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Stomaž šteje sedem članov.
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24. člen
Za volitve članov Sveta KS Šmarje se določijo tri volilne
enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Šmarje. V 1. volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Vrtovče. V 2. volilni enoti
se volita dva člana sveta.
– 3. volilna enota zajema naselje Zavino. V 3. volilni enoti
se volita dva člana sveta.
Svet KS Šmarje šteje skupno sedem članov.
25. člen
Za volitve članov Sveta KS Ustje se določijo tri volilne
enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Ustje od hišne številke 1
do 37b. V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Ustje od hišne številke
38 naprej. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 3. volilna enota zajema naselje Dolenje. V 3. volilni enoti
se volita dva člana sveta.
Svet KS Ustje šteje skupno osem članov.
26. člen
Za volitve članov Sveta KS Velike Žablje se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli
sedem članov sveta.
Svet KS Velike Žablje šteje sedem članov.
27. člen
Za volitve članov Sveta KS Vipavski Križ se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli pet
članov sveta.
Svet KS Vipavski Križ šteje pet članov.
28. člen
Za volitve članov Sveta KS Vrtovin se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov sveta.
Svet KS Vrtovin šteje sedem članov.
29. člen
Za volitve članov Sveta KS Žapuže se določijo štiri volilne
enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke
1 do 18/a. V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke
19 do 48. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 3. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke
80 naprej. V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 4. volilna enota zajema naselje Kožmani. V 4. volilni
enoti se volita dva člana sveta.
Svet KS Žapuže šteje skupno deset članov.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 46/18).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2022
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v letu 2022

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,
105/08 – odločba US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13) in
18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni
seji dne 28. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2022
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2022 v Občini Ajdovščina.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, 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 o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga
organizator volilne kampanje predloži Občinskemu svetu
Občine Ajdovščina.
3. 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 EUR 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 le na osnovi dobljenih
glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, ki ga
organizator volilne kampanje predloži Občinskemu svetu
Občine Ajdovščina.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2022
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

2195.

Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih
prostorov in sejmišča ter najema stojnic

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list
RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18 in 79/22) in 11. člena Odloka o
prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 74/17) je
Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji sprejel

SKLEP
o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov
in sejmišča ter najema stojnic
1. člen
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje cenik uporabe
tržnih in sejmiščnih prostorov ter najema stojnic, ki ga je predlagala KSD Ajdovščina d.o.o. in je priložen temu sklepu.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se uporablja od 1. 9. 2022 dalje.
V času do pričetka uporabe cen po tem sklepu, se uporablja cenik uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema
stojnic, po Sklepu o spremembi Sklepa o potrditvi Cenika
uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema stojnic (Uradni
list RS, št. 72/18).
Št. 301-6/2018
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

Priloga: Cenik

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA: CENIK

PRODAJNI PROSTOR, STORITEV

CENA
brez
DDV
(Eur)

DDV
22%

CENA z
DDV
(EUR)

1,64

0,36

2,00

1,64

0,36

2,00

sejmiščni
prostor/dan

4,10

0,90

5,00

dovoz in odvoz
dovoz in odvoz

73,77
90,16

16,23
19,84

90,00
110,00

ENOTA MERE

I. prodaja na osrednji tržnici
najem prodajnega mesta1 do 4 m2
najem prodajnega prostora2 do 4 m2
II. prodaja na sejmišču
najem sejmiščnega prodajnega prostora3
(1 vozilo)
III. najem premičnih stojnic4
najem in prevoz stojnic do 8 stojnic do 4 km
najem in prevoz stojnic do 8 stojnic nad 4 km

prodajno
mesto/dan
prodajno
mesto/dan

Druge določbe za oblikovanje cen:
1. k ceni najema in prevoza premičnih stojnic izven območja občine Ajdovščina ali za prevoz
stojnic na težko dostopno mesto oziroma lokacijo se obračuna dodatek, in sicer na
podlagi dodatnih dejanskih stroškov.
2. zložljive stojnice prevaža izključno Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina.
Tadej Beočanin,
župan

Prodajno mesto je fiksna prodajna miza na zunanjem delu tržnice ter posamezno prodajno mesto na zaprtem
delu tržnice.
2
Prodajni prostor je dodatni prodajni prostor, ki ga najema prodajalec ob svojem prodajnem mestu ali prodajni
prostor na katerega postavi svojo prodajno stojnico.
3
Sejmiščni prodajni prostor je prostor za prodajo živih živali in obsega površino za parkiranje vozila za transport
živih živali.
4
Najemnina za premične stojnice se poveča za najem in prevoz stojnic na območje izven občine Ajdovščina.
1

Stran

6736 /

Št.

89 / 1. 7. 2022
KRANJ

2196.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Mestnega sveta Mestne občine Kranj

Na podlagi 36. 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) in na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno
besedilo 4 (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet
Mestne občine Kranj na 36. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Mestnega sveta Mestne občine Kranj
1. člen
Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj uradno
prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 44/21 – UPB2, v
nadaljevanju: Poslovnik) se v drugem odstavku 42.a člena
spremeni tako, da se na koncu besedila pred končnim ločilom
doda vejica in vstavi besedilo: »pri čemer se odgovor pošlje
vsem svetnikom«.
2. člen
V drugi povedi tretjega odstavka 42.a člena Poslovnika se
pred besedo »glasovali« vstavi beseda »pravočasno«.
3. člen
Četrti odstavek 42.a člena Poslovnika se spremeni tako,
da se v celoti glasi:
»Glasovanje se opravi z izpolnitvijo in podpisom glasovnic,
ki jih svetniki v obliki optično prebrane datoteke ali fotografije izpolnjene in podpisane glasovnice pošljejo po elektronski pošti na
elektronski poštni naslov, s katerega so prejeli sklic dopisne seje,
vrnejo MOK po pošti ali osebno, in jih MOK prejme v času trajanja
dopisne seje. Notranje organizacijska enota, pristojna za organiziranje dela sveta, v primeru glasovnice, oddane po elektronski
pošti, svetniku potrdi prejem glasovnice in njeno pravočasnost.
Svetnik glasuje tako, da se izreče za ali proti predlogu sklepa.
Predlog sklepa je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih
svetnikov ob izpolnitvi pogoja sklepčnosti iz prejšnjega odstavka
tega člena. Prezgodaj ali prepozno prispele glasovnice se pri
ugotavljanju rezultata glasovanja ne upoštevajo.«
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OBVEZNO RAZLAGO
2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu
revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/83, Uradni list RS,
št. 48/08 – obvezna razlaga, 116/08, 53/11, 85/20 –
obvezna razlaga, 108/21 – obvezna razlaga,
60/22 – obvezna razlaga)
v naslednjem besedilu:
»Na podlagi določb veljavnega zazidalnega načrta glede
dovoljenih posegov v območju mestnega jedra, so dovoljeni
posegi, ki izboljšujejo stanje kulturne dediščine in s tem omogočajo njegovo revitalizacijo. Dopustne posege na zemljiščih
parc. št. 21 in 22 ter 105 in 106, vse k.o. Kranj je potrebno
razumeti in razlagati tako, da so navedeni posegi na objektih
skladni z zahtevami prenove celotnega območja mestnega
jedra. S posegi se bodo uredile nove stanovanjske enote ter
prostori namenjeni centralnim dejavnostim, z namenom boljše
kvalitete bivanja ter zagotavljanja preskrbe prebivalstva.
Dovoli se:
– rekonstrukcija objekta, novogradnja objekta (legalizacija), zagotovitev statične stabilnosti ter sprememba namembnosti objekta št. 584, na zemljiščih parc. št. 21 in 22, obe k.o.
Kranj, zgrajenega leta 1700, ki se nahaja v kareju 12, skladno
z izdanimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
– rekonstrukcija objekta, novogradnja objekta (prizidava),
odstranitev prizidkov ter zagotovitev statične stabilnosti objekta
št. 836 na zemljišču parc. št. 105 in 106 k.o. Kranj, zgrajenega
leta 1900, ki se nahaja v kareju 35, skladno z izdanimi pogoji
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Navedeni posegi so dovoljeni kot prenova objektov, z
namenom zagotavljanja statične stabilnosti objekta, kar pa
ne pomeni novogradnje v smislu odstranitve in izgradnje popolnoma novega objekta, po pridobljenem pozitivnem mnenju
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.«
Št. 350-43/2022-3
Kranj, dne 23. junija 2022
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec
Zanj
podžupan
Mestne občine Kranj
Janez Černe

4. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-1/2020-6-(406202)
Kranj, dne 22. junija 2022
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec
Zanj
podžupan
Mestne občine Kranj
Janez Černe

2197.

Obvezna razlaga 2. in 3. člena Odloka
o zazidalnem načrtu revitalizacije starega
mestnega jedra Kranja

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB4, Uradni list RS, št. 165/21) je
Mestni svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 22. 6. 2022
sprejel

2198.

Obvezna razlaga sedmega odstavka 28. člena
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja KR L1 Kranj
Labore

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj, uradno
prečiščeno besedilo 3 (Uradni list RS, št. 134/20 – UPB3) je
Mestni svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 22. 6. 2022
sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
sedmega odstavka 28. člena Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja KR L1 Kranj Labore
(Uradni list RS, št. 6/21)
v naslednjem besedilu:
»Določbe sedmega odstavka 28. člena (dopustna odstopanja) Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrt
za območje urejanja KR L1 Kranj Labore je potrebno, ob
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upoštevanju določb prvega odstavka 26. člena in drugega ter
četrtega odstavka 28. člena odloka, razumeti tako da so odstopanja pri zagotavljanju lokacij potrebnih parkirnih površin, pri
čemer je zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest pogoj
za izdajo gradbenih dovoljenj, dopustna pri čemer se vsebinska
konkretizacija opredeli v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD projektna dokumentacija). Odstopanja
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi pa se ne
smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. V kontekstu navedenega je potrebno razumeti tudi grafične načrte grafičnega
dela občinskega podrobnega prostorskega načrta, kar pomeni, da je lokacija in število parkirnih mest v grafičnem načrtu
informativnega značaja. Parkirnih mest je lahko manj ali več,
lokacije se lahko določijo glede na funkcionalno rabo objekta
in transportne poti. Število parkirnih mest se določi skladno
z namembnostjo in potrebami objekta. Pri izračunu parkirnih
mest se lahko upoštevajo potrebe po istočasnem parkiranju v
najbolj obremenjenem delu dneva, kar mora biti obrazloženo v
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

Št.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2022 v Mestni
občini Kranj

Mestni svet Mestne občine Kranj je na podlagi določil
28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl.
US in 98/13) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 165/21 – UPB4) na 36. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Mestni občini Kranj

6737

4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v mestni svet ali
za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Kranj 30. dan po
predložitvi poročila računskemu sodišču in mestnemu svetu ter
njegovi obravnavi na seji mestnega sveta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2022-3-(406202)
Kranj, dne 22. junija 2022
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

2199.

Stran

višini 0,12 EUR na dobljeni glas 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.

Št. 350-39/2022-2(404106)
Kranj, dne 7. junija 2022

Zanj
podžupan
Mestne občine Kranj
Janez Černe
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Zanj
podžupan
Mestne občine Kranj
Janez Černe

2200.

Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja
prostora GO 4

Na podlagi 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine
Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17
– UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 36. seji 22. 6.
2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za enoto
urejanja prostora GO 4

2. člen
Organizatorji volilne kampanje za volitve v mestni svet,
katerim listam so pripadli mandati za člane mestnega sveta,
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 mestnemu svetu in računskemu sodišču.

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 2910, ki se nanaša na zemljišča parcel oziroma
del parcel št.: 237/1, k.o. 2087 Golnik in se po določilih Odloka
o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga,
20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 01/18 – obv. razlaga, 23/18
– popr, 41/18 – popr., 76/19, 69/20, 168/20, 184/20 in 10/21; v
nadaljnjem besedilu Odlok o IPN MOK) nahaja v enoti urejanja
prostora (EUP) GO 4 z namensko rabo prostora CD(z) – druga
območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena zdravstvu in
bolnišnični dejavnosti. Območje lokacijske preveritve je grafično prikazano v elaboratu lokacijske preveritve, ki jo je izdelal
Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko P 156451, v februarju
2022, maju 2022 – dopolnitev in juniju 2022 – dopolnitev.

3. 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 EUR za dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja
volilne kampanje za župana, katerih kandidata kandidirata v
drugem krogu glasovanja, upravičena do povrnitve stroškov v

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorsko izvedbenega pogoja
določenega v tretjem odstavku 2.4.10 točke 24. člena Odloka o
IPN MOK, tako da je dopustno zavarovanje brežine s podpornimi zidovi, višjimi od 2,0 m in od prostorsko izvedbenega pogoja
določenega v prvem in tretjem odstavku 48. člena Odloka o IPN
MOK, tako da je dopustna zunanja ureditev in gradnja opornih

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni
občini Kranj (v nadaljevanju: MOK) za volilno leto 2022.
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zidov (vključno s pripadajočimi gradbenimi elementi) za potrebe
nove bolnišnice pred uveljavitvijo OPPN. Oporni zid se mora
s svojo višino prilagajati konturi terena in biti mora intenzivno
ozelenjen. Ob vznožju in po brežini je treba predvideti zasaditev avtohtonih vrst vzpenjavk in grmičevja.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od datuma uveljavitve. Investitor
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega
dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali
predodločba.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.

Uradni list Republike Slovenije
2202.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 21. člena
Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18,
61/19, 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 20. redni seji
dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2022

Št. 350-15/2022-21
Kranj, dne 16. junija 2022
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec

I. SPLOŠNA DOLOČBA

Zanj
podžupan
Mestne občine Kranj
Janez Černe

(vsebina odloka)

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

LAŠKO
2201.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2022

Avtentična razlaga druge alineje petega
odstavka naslova KARE 6, 10. člena Odloka
o ureditvenem načrtu starega mestnega
jedra Laško

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Laško (Uradni list
RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet
Občine Laško na 20. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
druge alineje petega odstavka naslova KARE 6,
10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega
mestnega jedra Laško
I.
Določbo druge alineje petega odstavka naslova KARE 6,
10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
Laško (Uradni list RS, št. 26/92, 40/02, 83/13 in 91/21) je v
delu, ki se glasi: »Višinski gabarit: K (vkopana klet) + P (pritličje) + 1 (nadstropje) + M (mansarda), nivo strešnega venca
ne sme presegati nivoja venca obstoječega zdravstvenega
doma.« treba razumeti v povezavi s četrto alinejo petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena tako, da se, skladno s
kulturnovarstvenim mnenjem šteje, da nivo strešnega venca
prizidave ne presega nivoja venca obstoječega zdravstvenega
doma, v primeru, da vgrajena okna v spodnji rob strehe na
sodoben način interpretirajo potezo strešnega venca.
II.
Ta avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 350-03/2020
Laško, dne 22. junija 2022

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
I.
70

71

72

73
74

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Drugi davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sred
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz drž. proračune
iz sredstev EU

v EUR
Leto 1/2022
24.122.377
12.119.233
9.853.633
1.533.600
712.000
4.620.800
916.800
11.000
55.100
3.203.000
434.900
880.000
330.000
550.000
33.219
33.219
6.469.125
5.657.025
812.100
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PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. os., ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102) – (II.–403–404)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71) – (40+41)
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII,)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2022
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
0
0
26.833.525
5.647.333
938.420
147.242
3.923.313
36.100
602.257
8.045.710
3.773.500
595.800
3.676.410
12.864.883
12.864.883
275.600
135.600
140.000
–2.711.148
–2.679.048
3.046.991
0
0
0
3.500.000
3.500.000
3.500.000
451.315
451.315
451.315
337.536
3.048.685
2.711.148
706.358
1.043.894

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

3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in izdatki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog;
2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge;
3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah;
4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;
5. prihodki iz naslova nadomestila za škodo na javni infrastrukturi po pogodbi s CEROZ d.o.o.;
6. lastni prihodki krajevnih skupnosti.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena. O pridobitvi teh sredstev in o
njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi postavkami proračuna odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih
skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke in 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 30 % 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
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen

Uradni list Republike Slovenije
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2022)
V obdobju začasnega financiranja Občine Laško v letu
2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen

(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini
194.257 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet na naslednji seji.

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu republike Slovenije.
Št. 410-14/2021
Laško, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

9. člen
(krajevne skupnosti)
Krajevna skupnost lahko, ob upoštevanju četrtega odstavka 66. člena ZJN-3, sklepa pravne posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000 EUR za storitve in 20.000 EUR
za gradbena dela.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 20.000 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do
višine 3.500.000 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU,
– za investicije v javne zavode,
– izgradnjo kanalskega sistema,
– izgradnjo vodovodov,
– izgradnja cestne infrastrukture,
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Laško, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic
1.000.000 EUR.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na poslovanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 400.000 EUR pod
naslednjimi pogoji:
– da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki
bodo nastale iz naslova zadolžitve,
– da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja.

2203.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja z oznako LAU – 73 – del

Na podlagi 61. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 13. člena Statuta Občine Laško
(Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je
Občinski svet Občine Laško na 20. redni seji dne 22. 6. 2022
sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja z oznako LAU – 73 – del
I. SPLOŠNO
1. člen
(splošno)
S tem odlokom se določajo izvedbena izhodišča za del
območja naselja Rifengozd z oznako LAU – 73 – del
OPPN je izdelal ARHIKA, arhitekturno projektiranje, Uroš
Krašek s.p., Sp. Rečica 104, 3270 Laško, pod številko projekta
2/2020 – OPPN.
2. člen
(pravna podlaga)
Pravna podlaga je OPN Laško ter Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).
3. člen
(sestavni deli odloka)
1. Tekstualni del
2. Grafične priloge:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na
širšem območju,
– območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro,
– prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave,
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– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije.

poznavnega poudarka prostora, oblikovanje in členitev fasad,
umeščanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj
bo enostavno, v primerih velikih gradbenih mas je potrebno
stavbo členiti na manjše gradbene mase.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

(pogoji izvedbe materialov in barv)

4. člen

OKN: fasada je lahko moderna, v lesu, umetnih materialih
(sestavljena fasada) in v umirjenih tonih. Izvedba je lahko tudi
popolnoma lesena.
Barva kritine mora biti temna ali v rdečih zemeljskih odtenkih.
Zunanja ureditev: smejo se predvideti samo avtohtone
hortikulturne vrste – invazivne vrste so prepovedane.

(območje urejanja)
Območje urejanja zajema parc. št. 1327/1, k.o. Rifengozd.
Velikost območja znaša 3800 m2.
III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(opis prostorskih ureditev)
Območje urejanja je namenjeno gradnji bivalnih objektov
po klasifikaciji 121 (gostinske stavbe) – objekti za kratkotrajno
nastanitev.
Enota EUP:
– BT – POVRŠINE ZA TURIZEM, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo
in nastanitev.
Dopustne dejavnosti:
– bivanje, gostinstvo in trgovina v povezavi s turizmom,
intelektualne dejavnosti, kulturne, razvedrilne in rekreacijske.
Dopustni objekti:
– nestanovanjske stavbe: gostinske stavbe, druge stavbe
za opravljanje dejavnosti območja.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE IN TOLERANCE
6. člen
(predvideni objekti)
Na območju urejanja so predvideni naslednji objekti:
– objekti za kratkotrajno nastanitev – OKN v gabaritih:
9,50 m * 7,00 m s toleranco 2,0 metra po dolžini in širini
– nezahtevni objekti (NZO), so možni znotraj območja
urejanja OPPN-ja. Za njih veljajo pogoji iz državnih uredb.
– OGR – obcestna ograja višine 1 meter, ki je predvidena
2 m od državne ceste na vzhodu območja urejanja.
7. člen
(pogoji oblikovanja – splošno)
Videz objektov se oblikuje na podlagi določil OPN, in
sicer na podlagi izhodišča za BT, s tem, da tipologija ni enotno
opredeljena.
Faktor zazidanosti je 0.5 (nič cela pet).
8. člen
(prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja)
Gabariti: gabariti niso predpisani, tlorisni in vertikalni
gabariti se prilagodijo posameznemu območju in krajinskim
značilnostim, objekti se lahko združujejo v večje ali manjše
turistične komplekse z izraženo jasno strukturo med osrednjimi stavbami in manjšimi enotami kot apartmaji. Streha:
strehe stavb so praviloma simetrične dvokapnice s slemenom
vzporedno z daljšo stranico objekta, dopustne so dvokapnice
v kombinaciji z ravnimi strehami in enokapnicami (pomožni
objekti in prizidki), dopustne so tudi ravne strehe in enokapnice, predvsem pri objektih večjih dimenzij oziroma sestavljene
dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa, strešna kritina: streha je opečne barve, lahko tudi sive, črne ali
rjave barve. Arhitektonsko oblikovanje stavb: objekti naj bodo
sodobno arhitekturno oblikovani v smislu kakovostnega in pre-

9. člen

10. člen
(faktor izrabe)
Na območju urejanja OPPN je za posamezno parcelo
lahko:
– faktor zazidanosti maksimalno 0,50.
V. POGOJI ZA IZVAJANJE INFRASTRUKTURNIH
UREDITEV NA OBMOČJU UREJANJA
11. člen
(prometno omrežje)
1. Območje OPPN ima dva dovoza. Oba se s priključujeta
na državno cesto III. reda. Oba priključka sta obstoječa.
Pri pripravi OPPN se uporabijo naslednji pogoji iz smernic
Ministrstva za infrastrukturo, DRSI, Sektor za upravljanje cest,
št.: 37167-1869/2020/3, z dne 31. 7. 2020:
– Obravnavano območje se nahaja na zemljiščih v območju regionalne ceste III. reda št. 744 na odseku 2346 Štore–
Svetina od km 16,217 do km 16,314 (desno v smeri stacionaže
po Weps).
– Vozna hitrost je na v tem delu naselja Jagoče omejena
na 50 km/h. PDLP na števnem mestu Jagoče za leto 2018 je
780 vozil na dan.
– Območje se bo na regionalno cesto na navezovalo
preko dveh obstoječih priključkov.
– Oba priključka zagotavljata preglednost, saj v vidnem
polju ni vizualnih preprek.
– Prikazana je celotna ureditev cestnega priključka s
širino (4,5 m ter 7,0 m), dopusten naklon je upoštevan, oba
priključka se priključujeta na državno cesto pod pravim kotom,
upoštevani in prikazani so zavijalni radii, pregledni trikotnik za
nazivno hitrost, prikazana je obstoječa in predvidena talna in
vertikalna signalizacija na državni cesti (obstoječe), ter signalizacija cestnega priključka na območju priključevanja, prikazan
je način odvodnjavanja cestnega priključka na območju priključevanja in na državni cesti. Na območju površin, potrebnih za
preglednost ne sme biti ničesar, kar bi preglednost oviralo ali
zmanjševalo.
– Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), ni dovoljeno postavljati
ograje ali zasaditi žive meje.
– Prikazane so manipulativne površine in parkirne površine. Investitor je dolžan na parceli zagotoviti prostor za obračanje vozil, da se prepreči vzvratno vključevanje na državno
cesto.
– Zgornje smernice se upoštevajo pri načrtovanju in izdelavi prostorskega akta.
– Na celotnem območju se mora predvideti ustrezna
vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
– Odtekanje vode z državne ceste zaradi ureditve območja ne bo ovirano. Vse odpadne meteorne in očiščene fekalne
vode se bodo odvajale stran od cestnega telesa državne ceste,
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v smeri proti reki Savinji. Ureditev torej ne sme poslabšanj/
sprememb odvodnjavanja državne ceste.
– Projektna dokumentacija mora biti izdelana na podlagi
doseženih stopenj obremenitve in ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega
onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa upoštevajoč povečan je prometa na državni cesti za 20-letno plansko obdobje.
Zaradi navedenega morebitna potreba po kasnejši protihrupni
zaščiti, zaščiti pred tresljaji, izpustom, svetlobnemu onesnaženju in ostalim dejavnikom prometa ne sme bremeniti upravljalca
državne ceste.
– Pri projektiranju parkirišča je potrebno upoštevati privzete projektne dimenzije merodajnih vozil za javne ceste v
skladu s preglednico v drugem odstavku 8. člena Pravilnika o
projektiranju cest in predvsem tehnične specifikacije TSC 02:
401: 2010 Označbe na vozišču, oblika in mere.
– Podrobno je treba navesti in prikazati vsa priključevanja
na komunalne naprave, če pri tem trasa kateregakoli komunalnega voda križa državno cesto ali katerikoli posega v varovalni
pas, cestni svet, cestno telo ali zračni prostor. Prečkanja morajo
biti v tehnični dokumentaciji ustrezno evidentirana in grafično
prikazana. Vsa nova prečkanja državne ceste je treba predvideti s prebitjem oziroma prevrtanjem vozišča.
– Pri novogradnjah ali prenovah objektov v varovalnem
pasu državne ceste, Direkcija RS za infrastrukturo ne prevzema nobene finančne ali druge odgovornosti zaradi hrupa,
tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih
dejavnikov prometa, izvajanja del rednega in investicijskega
vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij ali drugih del v zvezi
z izboljšanjem stanja državne ceste in podobnega.
2. Priključevanje je že izvedeno s predhodnim projektom.
V projektni dokumentaciji DGD je potrebno označiti odmik
objektov od roba cestnega telesa, ter prikazati uvoz do objekta.
Pridobiti je potrebno mnenje nosilca urejanja prostora – DRSI.
12. člen
(elektroenergetsko omrežje)
1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice št. 2859, z
dne 16. 9. 2020:
Opis stanja:
– Ob robu območja OPPN potekajo obstoječi NN podzemni elektro energetski vodi (3 x 4 x 150 mm), ki jih je potrebno
upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega pasu, ki
znaša minimalno 1 m od obstoječih NN podzemnih el. e. vodov
v obeh smereh, kar je v skladu z 468. členom Energetskega
zakona (EZ, Uradni list RS, št. 60/19 – UPB, 65/20, 158/20 –
ZURE).
– Z ozirom na to, da se s predvideno uvozno cesto posega v varovalni pas nizkonapetostnih električnih kablov, ki znaša
1 m na vsako stran od kablovoda, je potrebno na mestu križanja uvozne ceste z električnimi kabli slednje položiti v Mapitel
cev premera 110 mm in cev mehansko zašlititi s 5 cm plastjo
betona tipa C8/10.
– V projektni dokumentaciji DGD, PZI, bo potrebno izrisati
detajl križanja ceste in zunanje ureditve z električnimi kabli
in pri tem je potrebno upoštevati, da je vkopna globina kabla
0,8 min minimalno takšna mora tudi ostati po izgradnji uvozna
ceste in zunanje ureditve.
– Mehansko zaščito nizkonapetostnih električnih kablov
je potrebno izvesti pred začetkom gradnje uvozne ceste ali
istočasno z gradnjo uvozne ceste in zunanje ureditve.
– V navezavi na nizkonapetostne električne kable je potrebno pri načrtovanju zunanje ureditve upoštevati, da je možna
kakršna koli zasaditev dreves, grmičevja, žive meje ali podobno
v minimalni oddaljenosti debla od trase nizkonapetostnega električnega kabla 2,5 m s tem, da pa je električna kabla potrebno
položiti v Mapitel cevi premera 110 mm. Cevi morata biti glede
na os drevesa oziroma na vsako stran osi tako dolga, kot se
predvideva razrast koreninskega sistema drevesa. O sajenju
dreves v bližini električnih zemeljskih kablov in obratno je
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določeno s študijo, št.: 2090 »Smernice in navodila za izbiro,
polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Milan Vidmar.
– Prav tako v varovalnem pasu električnih kablov ni dovoljeno postavljati nikakršnih ograj, betonskih škarp ali podobnega brez soglasja Elektro Celje d.d.
– Karto komunalnih vodov in naprav izdelanega osnutka
prostorskega akta je potrebno dopolniti z vrisom obstoječih in
predvidenih elektroenergetskih vodov in naprav. Potek trase el.
vodov je razviden v priloženem situacijskem načrtu v smernicah št.: 2859, z dne 16. 9. 2020.
Tehnični pogoji:
– Po podatkih investitorja se za predmetne objekte za
kratkotrajno nastanitev predvideva 21 kW priključne moči (kar
ustreza omejevalcu toka 3 x 32 A) za vse objekte skupaj, kar
pomeni, da bodo vsi predvideni objekti napajani z enim merilnim mestom.
– Energija za napajanje novega merilnega mesta za
objekte za kratkotrajno nastanitev je na razpolago na obstoječem NN omrežju I03: Spodnje Jagoče, ki jo napaja iz transformatorske postaje TP Jagoče.
– Ob obstoječem betonskem NN drogu je potrebno predvideti novo nizkonapetostno razdelilno omarico, v katero se
vpelje NN distribucijski vod iz TP Jagoče (4 x 150 mm2). Iz
razdelilne omarice se predvidi nov NN priključek za napajanje
predvidenih objektov za kratkotrajno nastanitev kakor tudi NN
distribucijski vod, ki poteka na obstoječi NN drog.
– Postavitev nove razdelilne omarice ob betonskem drogu
bo na lastne stročke izvedlo Elektro Celje d.d., s tem, de je
investitor dolžan najmanj 90 dni pred pričetkom del obvestiti
Elektro Celje d.d.
– Priključno merilno omarico je potrebno predvideti na
stalno dostopnem mestu v prostostoječi izvedbi.
Ostali pogoji:
– Pri načrtovanju in gradnji objektov na območjih za katera dobo izdelani prostorski akti bo potrebno upoštevati veljavne
tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in
standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetske infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
– Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96)
in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti na območju varovalnega
pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).
– Naročnik si mora k predmetnemu prostorskemu aktu
pridobiti pozitivno mnenje Elektra Celje d.d.
– Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti
Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih SN in NN podzemnih elektroenergetskih
vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je skladno
s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).
– Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno
upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Vsi izkopi
v bližini električnih kablov so dovoljenji samo v ročni izvedbi in
pod strokovnim nadzorom predstavnik Elektro Celje d.d.
– Vsi stroški poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega, bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu z 10. členom Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).
– Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode
in naprave je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik in isto mora
biti podpisano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro
Celje d.d.
– Z Elektrom Celje d.d. je potrebno skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti za postavitev rekonstrukcijo in vzdrževanje, nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki prečkajo zemljišče
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z nameravano gradnjo ali izvajanjem drugih del, ker je v skladu 11. člena Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10). Pogodbo
je potrebno skleniti pred izdajo mnenja k projektu.
– Pri nadaljnjem načrtovanju prostora si mora načrtovalec
v fazi OPPN pridobiti od Elektra Celje d.d. mnenje k smernicam
v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list
RS, št. 61/17). K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priložiti
predlog OPPN in zbirno situacijo komunalnih naprav v pisni in
elektronski obliki na zgoščenki (dwg ali shp formatu).
2. Pri priključevanju objektov na električno omrežje se
upoštevajo projektni pogoji nosilca urejanja prostora Elektro
Celje d.d., ter se upoštevajo v dokumentaciji DGD.
13. člen
(kanalizacijsko omrežje)
1. Meteorna in fekalna kanalizacija:
Stanje: na obravnavanem območju ni zgrajenega javnega
kanalizacijskega omrežja. Odvod padavinskih odpadnih voda
bo potekal preko zadrževalnikov v neimenovan vodotok, prav
tako pa se bodo očiščene komunalne vode iz MKČN odvajale
v neimenovan vodotok – levi pritok Savinje.
2. Glede področja upravljanja z vodami so izdane konkretne smernice št. 35020-97/2020, z dne 19. 10. 2020, ki jih je
izdala Direkcija za vode RS.
Rešitve so opisane spodaj, v besedilu v členu 21. ter 23.,
ter v grafikah OPPN.
– A. Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih odplak je
usklajeno z Zakonom o vodah, Uredbo o odvajanju in čiščenju
komunalne in odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17,
81/19), ter z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 64/12, 64/14 in 98/15). Odpadne vode iz MKČN se speljejo
v neimenovan vodotok. Kapaciteta MKČN mora ustrezati maksimalni obremenitvi.
– B. Odtok meteornih voda z utrjenih površin – povoznih
in parkirnih – se bo preko lovilca olj v skladu s standardom
SIST EN 858-2, zaradi preprečevanja onesnaževanja in iztokov
nevarnih snovi v podtalje. Ta lovilec se predvidi v grafiki DGD.
– C. Za odvajanje meteornih voda je predviden ribnik tik
ob območju OPPN, vendar izven poplavne linije. Ribnik bo
prevzel funkcijo zadrževalnika, da se zmanjša hipni odtok.
Zadrževalni bazen (ribnik), mora biti dimenzioniran tako, da bo
ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno povratno dobo,
maksimalni odtok iz območja gradnje po izgradnji ni večji kot
pred gradnjo. Funkcija ribnika bo podrejena funkciji zadrževalnika, kar se predvidi oziroma opiše v DGD dokumentaciji, glede
na obravnavane objekte. Sestavni del DGD mora biti dimenzioniranje in detajl zadrževalnika/ribnika (ovrednotenje količin).
– D. Pri načrtovanju iztoka meteorne kanalizacije v vode,
je potrebno upoštevati erozijsko delovanje voda. Izpustna glava
mora biti oblikovana pod naklonom brežine struge vodotoka.
Na območju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred
vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti v DGD tekstualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan. Morebitni zaključni revizijski
jašek, mora biti od meje vodnega zemljišča oddaljen min. 5 m.
14. člen
(vodovodno omrežje)
1. Objekti OKN se priključijo na obstoječ vodovodni priključek ob parceli ob pogojih upravljava javnega vodovoda, v
skladu s smernicami št. IV/043-2019, Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, Laško:
– Ob robu območja OPPN, poteka javni vodovod – ob
glavni cesti v Jagoče. Iz omenjenega vodovoda se izvedejo
priključki na javni vodovod, predhodno pa je potrebno pridobiti
projektne pogoje ali mnenja za priključitev.
– Vsa dela je potrebno izvesti po pravilu stroke in na
podlagi sprejetega tehničnega pravilnika o javnih vodovodih v
Občini Laško, Uradni list RS, št. 27/17, z dne 2. 6. 2017.
2. Podrobnejše pogoje priključevanje se pripravi v DGD
dokumentaciji na podlagi projektnih pogojev Komunale Laško.
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15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice št.: Telemach d.o.o., z dne 21. 8. 2020:
– Ob območju poteka glavni kabel KKS v lasti upravljanja
Telemach d.o.o.
– Investitor je ob izvajanju gradbenih posegov dolžan
izvajati vse ukrepe za zaščito KKS naprav na območju. Vsak
poseg je potrebno javiti na podjetje Telemach d.o.o.
– Vsako izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega
KKS omrežja v lasti Telemach, d.o.o., izvrši za to usposobljen
in registriran izvajalec s strani Telemach d.o.o.
– Pred pričetkom gradbenih del je obvezna zakoličba
trase kabla KKS in zaščita kabla KKS. Ustrezno naročilo na
Telemach d.o.o. pošlje investitor ali pooblaščenec.
– Vsako poškodbo je potrebno takoj javiti na Telemach
d.o.o. (070 700 700).
– Vse zakoličbe ter prestavitve in drugi posegi na KKS
vodih bremenijo investitorja.
– V OPPN je predvideno priključevanje objektov na KKS
omrežje, kar se predvidi tudi v dokumentacijo DGD.
– Vse ostale tehnične zahteve so opisane v smernicah, ki
so sestavni del tega odloka;
ter smernice Telekoma Slovenije d.d., z dne 24. 9. 2020:
– Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije d.d.. Trase obstoječih
naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo.
– Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih
je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod
nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d..
– S projektom je potrebno predvideti novo telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom
Slovenije d.d. možnost priključitve na obstoječe. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d..
– Za trase novih telekomunikacijskih vodov, ki bodo omogočali sprejem televizijskih programov v klasični in HD kakovosti, dostopa do interneta, klasične in IP telefonije tudi izgradnjo
najetih, privatnih in informacijsko-komunikacijsko-tehnoloških
omrežij (varnostne kamere, daljinski nadzor …), brezžične
dostopovne tehnologije (WI-FI) naj se v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvidi zgraditev kabelske
kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.
2. Priključevanje na omenjeno omrežje ni predvideno, v
kolikor se to predvidi v prihodnje, je potrebno v fazi DGD upoštevati projektne pogoje omenjenih mnenjedajalcev.
– Vrsta prenosnega medija, mesto navezave ne obstoječe
omrežje in ostale karakteristike telekomunikacijskega omrežja
se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih in
v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d.
– Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v
fazi izdelave DGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.
– Za trase novih KKS Telemach vodov naj se v sodelovanju s predstavnikom Telemach predvidi izgradnja kabelske
kanalizacije s PVC cevmi premera 110 mm s pomožnimi jaški
in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.
16. člen
(ravnanje z odpadki)
1. Za vse objekte se predvidi zbirno mesto za odpadke
tik ob dovozu, ki se v projektu DGD dimenzionira tako, da je
mogoče nemoten odvoz smeti.
V projektu DGD je potrebno zbirno mesto, ki je hkrati odjemno mesto projektirati tako, da bo zadoščeno vsem navedbam
iz smernic oziroma projektnih pogojih.
Zbirno/odjemno mesto je predvideno tik ob dovozu do
območja OPPN, in sicer ob upoštevanju pogojev:
– estetskim, higiensko-tehničnim in varnostnim pogojem,
– ne bo oviralo prometa,
– strmina bo max. 15 % in min. 4 %, med Z/O mestom ne
bo robnikov in drugih ovir,
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– širina Z/O mesta bo za 0,5 metra večja kot širina zabojnika,
– vrata med Z in O mestom niso predvidena (Z in O mesto
je eno),
– tla morajo biti odporna na obrabo in nedrseča.
– V kolikor je zbiranje smeti že urejeno v sklopu turistične
kmetije, se lahko odvažanje odpadkov smatra, da je to že urejeno in ni potrebno posebej predvideti zbirnega mesta.
2. Ne glede na zgornja določila, če je kolikor odvoz odpadkom urejen drugače (že obstoječe na območju kmetije),
posebnega mesta za odvoz odpadkov ni potrebno posebej
predvideti.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
17. člen
(ohranjanje narave)
1. Območje OPPN se nahaja v območju neposrednega
vpliva posebnega varstvenega območja Natura 2000 Savinja
Celje – Zidani Most (ID 3000376) ter na območju vpliva naravne vrednote Savinja s pritoki (Ident. št. 269V) in ekološko
pomembnega območja Savinja Celje – Zidani Most (Ident.
št. 95800);
2. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice št.:
1-III-451/2-O-20/LS – ZRSVN, z dne 31. 7. 2020:
– Upoštevani so omilitveni ukrepi na podlagi EUP LAU –
73, ki so določeni v OPN Občine Laško.
– Vsi objekti na območju OPPN so predvideni izven poplavnih linij, tako da ne bo potrebno izvesti nobenih proti-poplavnih objektov ali ukrepov (nasipi, oporni zidovi, regulacije).
– Ohranja se vsa vegetacija na območju OPPN ter širše
(last investitorja). Na območju, kjer so predvideni objekti ter je
že delno izvedeno infrastrukturno omrežje, ni nobenih zasaditev, dreves, vegetacije.
– Na območju OPPN pa so po končani gradnji zunanje
površine predvidene tako, da se zatravijo v celotni okolici – obstoječe stanje. Za zasaditev se bodo uporabile avtohtone vrste
dreves in grmovnice (jelša, leska, brogovita, vrba). Tujerodnih
ali eksotičnih rastlinskih vrst se ne bo sadilo. V OPPN je sicer
ni predvidene posebne zasaditve, temveč le zatravitev.
– Na območje so bodo izvedli ukrepi za preprečevanje
razraščanja tujerodnih invazivnih vrst.
– Osvetljevanje objektov se bo omejilo na neposredno
bližino objektov ter tako, da bo svetloba usmerjena stran od vodne brežine ter proti tlom s časovno omejitvijo za čim krajši čas.
3. V kolikor se predvidi kateri od omenjenih hortikulturnih
posegov, se to predvidi v DGD.
18. člen
(varstvo zraka)
Pri projektiranju objektov je potrebno tehnološke procese
načrtovati tako, da ne bodo negativno vplivali na zrak (brez
prašnih delcev in izpustov nevarnih plinov).
19. člen
(potres)
Območje občine spada med območja s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje po EMS. Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s pogoji, ki veljajo za območja s predmetno
stopnjo potresne ogroženosti.
Pri projektiranju objektov se upošteva:
– v pretežnem delu občine VII. stopnja potresne ogroženosti po EMS, upošteva se projektni pospešek tal, ki znaša
0.150 g,
– v vzhodnem delu občine VIII. stopnja potresne ogroženosti po EMS, upošteva se projektni pospešek tal, ki znaša
0.175 g.
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20. člen
(varovanje zdravja)
1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št.: 350-106/2020-4,
z dne 20. 10. 2020:
Območje se uvršča v II. SVH, v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in
59/19), saj gre za pNRP (podrobnejšo namensko rabo – BT).
– V primeru umeščanja naprav za ogrevanje in hlajenje
stavb z varovanimi prostori je treba te naprave umestiti na
lokacije orientirane stran od stavb z varovanimi prostori, to je
zahodna ali južna stran predvidenih objektov OKN. Se predvidi
v DGD.
– Za ogrevanje objektov OKN se predvidi način ogrevanja,
ki bo v največji možni meri upošteval, uporabljal in izpolnjeval
kriterije za obnovljive vire energije (sonce, voda zrak), oziroma
plin ali lesna biomasa v skupni kotlovnici. Individualna kurišča
za leseno biomaso so pomemben onesnaževalec zraka z delci
PM10 in PM2.5, zato s stališča ohranjanja kakovosti zunanjega
zraka niso primerna – niso predvidena. V DGD se predvidi
način ogrevanje v skladu z zgornjimi pogoji obnovljivih virov.
– Območje oziroma objekti bodo priključeni na javno
vodovodno omrežje.
– Za celotno območje OPPN je predvideno ločeno odvajanje komunalnih in meteornih vod.
2. V DGD je potrebo upoštevati vse pravilnik v zvezi z
varovanjem zdravja v smislu bistvenih lastnosti.
21. člen
(poplave)
Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice DRSV
št.: 35020-97/2020, z dne 19. 10. 2020, ki jih je izdala Direkcija
za vode RS:
A. V skladu s Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča celinskih voda (Uradni list RS,
št. 58/18), je v grafiki predstavljena ter prikazana meja priobalnega zemljišča za vodotoke 2. reda. Namreč, ob severni meji
obravnavanega območja OPPN teče neimenovani vodotok, levi
pritok Savinje, ki je vodotok 2. reda. Vodotok je delno kanaliziran, in sicer je kanaliziran v večjem delu stičnega območja z
OPPN. V grafični prilogi je v skladu z omenjenim pravilnikom
prikazana struga v prerezu, ter priobalni 5-metrski (pet) pas.
Upoštevani so kriteriji po načelu: osnovna struga = dno struge +
del brežine + sipine/prodišča, česar rezultat prikaz 5-metrskega
priobalnega pasu, s tem, da so vsi predvideni objekti umeščeni
izven tega pasu.
B. Skladno z 38. členom Zakona o vodah na vodnem in
priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih
ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru – neimenovanem vodotoku – levem pritoku Savinje.
C. V grafiki OPPN so prikazane naslednje karte, ki so
povzete iz uradnih evidenc atlasa voda. Grafični prikazi so izdelani na podlagi Pravilnika o metodologiji za določanje območij,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede
ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07):
– prikaz na podlagi integralne karte poplavne nevarnosti
– prikaz na podlagi integralne karte razredov poplavne
nevarnosti
– prikaz na podlagi integralne karte globin pri Q 100.
Razvidno je, da so objekti predvideni zunaj linije, ki pri
vsaki od opredelitev določa skrajno mejo, do katere je objekte
še mogoče umestiti v prostor, in sicer so objekti umeščeni zunaj
majhne poplavne nevarnosti, zunaj majhne poplavne ogroženosti, ter zunaj globin manjših od 0,5 metra.
Omenjene grafične priloge je potrebno upoštevati pri DGD
dokumentaciji: Vsi posegi v okviru zunanje ureditve morajo
biti, skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah, načrtovani v
odmiku minimalno 5 m od meje vodnega zemljišča. Prav tako
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na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati
objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Vse ureditve morajo biti načrtovane tako, da bo
omogočeno izvajanje gospodarske javne službe urejanja voda.
V skladu s Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08, 49/20), ter v skladu s prilogo 1 in 2
te uredbe je umeščanje objektov za kratkotrajno nastanitev na
tem območju dopustno.
Ker gre za umeščanje objektov za kratkotrajno nastanitev
12120, je taka umestitev mogoča, saj je v prilogi 1 taka dejavnost opredeljena kot dopustna na območju majhne poplavne
nevarnosti. Hkrati pa omenjena dejavnost za kratkotrajno nastanitev kot nedopustna na območju OPPN, ni omenjena v
prilogi 2, kjer so navedene dejavnosti, ki na območju majhne
poplavne nevarnosti in na območju preostalih poplav, niso
dovoljene. Torej taka dejavnost pade izven prepovedi iz priloge 2. Na območju preostalega razreda poplavne ogroženosti
se objekti lahko nadvišajo ne sme pa biti njihova kota niže
od obstoječe (v razredu preostale poplavne ogroženosti so
predvideni tirje objekti ter del enega); kota pritličja omenjenih
objektov v razredu preostale poplavne ogroženosti bo višja, saj
je taka gradnja skladna z določili te uredbe pod pogoji vodnega
soglasja oziroma mnenja.
– D. Kota terena ob objektih ter drugih površinah, kot so
dostopi, se na poplavno ogroženem območju ne bo nadvišala
nad koto okoliškega terena.
– E. Omenjene poplavne karte so izdelane na geodetski
podlagi, vrisani pa so vsi predvideni objekti.
22. člen
(aglomeracija)
Območje urejanja se delno nahaja na območju aglomeracij, ki oskrbuje od 0–2000 prebivalcev. Oskrba s pitno vodo
mora potekati nemoteno. Na območju urejanja ni dovoljeno postavljati naprav, ki bi kakorkoli škodovale ali ogrožale območje
v smislu zagotavljanja oskrbe s pitno vodo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
23. člen
(varstvo pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami)
1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo smernice MORS št.:
350-121/2020-2 – DGZR, z dne 30. 7. 2020:
– Opredeliti in upoštevati je potrebno vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter
plazovitost terena. Potrebno je upoštevati Uredbo o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) – že opisano
v 21. členu pod smernicami DRSV in tudi upoštevano v rešitvah
OPPN.
– Opredeliti je potrebno pospešek tal (potresna varnost),
ter temu primerno načrtovati tehnične rešitve gradnje.
– Opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitje nevarnih
snovi in temu primerno načrtovati način gradnje.
2. Pri pripravi OPPN za enoto urejanja LAU – 73 – del,
je treba s področja varstva pred požarom smiselno upoštevati
naslednje smernice:
– Opredeliti morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti
okolja.
– Opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na
predvidenem območju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni
dejavnosti ter možnost širjenja požara na morebitne sosednja
poselitvena območja ter požarna tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja.
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– Opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva
pred požarom, podanih v 22. in 23. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 9/11, 83/12,
61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO) in pri tem upoštevati tudi določila.:
– 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ)
– zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med
objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednja objekte;
– 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/2004, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17
– GZ) – in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, št. 83/05)
– zaradi zagotovitve virov vode za gašenje;
– 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ)
– zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter
delovnih površin za intervencijska vozila.
3. V OPPN so upoštevane navedene smernice, in sicer
se območje predvidenih objektov nahaja izven erozijskega
in plazljivega območja (trije objekti se nahajajo na območju
razreda preostale poplavne nevarnosti. Ena stavba se delno
nahaja na razredu majhne poplavne nevarnosti – za ta objekt
je predvidenih 50 cm dviga kote pritličja).
4. V 19. členu OPPN je opredeljen pospešek tal, kar je
potrebno predvideti v dokumentaciji DGD ter PZI.
5. Zagotovljeni so ustrezni požarni odmiki med samimi
objekti, dostop do hidranta, ter dostop za urgentna vozila. Zagotovljen je odmik območja OPPN od drugih območij.
6. Pri projektiranju se upoštevajo pravilniki glede požarne
varnosti v stavbah.
24. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)
1. V območju urejanja ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino
niso potrebni.
2. Ne glede na prejšnjo točko velja ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del
ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru
odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo
odločbe določi za arheološko najdišče.
3. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
25. člen
(etapnost gradnje)
Območje OPPN obsega gradnjo objektov za kratkotrajno
nastanitev OKN, torej gre za ločene posamične faze gradnje
za vsak objekt – faze so med seboj neodvisne.
Glede gradnje (iz smernic DRSV, št. 35020-97/2020, z
dne 19. 10. 2020):
– A. Predvidene so posamične faze, in sicer vsak objekt
posebej, ali do trije skupaj. Faznost gradnje ne bo imela vpliva
na stanje voda ali na vodni režim.
– B. V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse
varnostne ukrepe in organizacijo za preprečitev onesnaženja
podzemnih in površinskih voda, ki bi nastalo pri uporabi tekočih
goriv in drugih nevarnih snovi. Ker gre za objekte za kratkotrajno nastanitev, taki objekti niso predvideni ali skladiščenje
kakršnih koli nevarnih snovi, ni predvideno.
– C. Med gradnjo je potrebno upoštevati:
– Prepoved odlaganja odpadnega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne
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profile vodotokov, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi
lahko prišlo do erodiranja ali splazitve.
– Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za gradnjo potrebne postavljene provizorje in odstraniti vse ostanke
začasnih deponij. Vse z gradnjo povezane prizadete površine
je potrebno krajinsko urediti.
– Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na
podlagi vodnega soglasja oziroma mnenja, ki ga izda Direkcije
za vode RS.
– Vse zgoraj navedeno se na smiseln način označi tudi
v DGD dokumentaciji.
– D. Dopustna je istočasna gradnja ali pa taka etapnost,
da bodo posamezne etape predstavljale funkcionalno zaključene celote.
Sočasno z gradnjo objektov se mora izvesti pripadajoča
komunalna oprema v skladu z veljavnimi predpisi.
IX. KONČNE DOLOČBE
26. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini
Laško in pri Upravni enoti Laško.
27. člen
(nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3504-01/2019
Laško, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

2204.

Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega
podjetja Komunala Laško d.o.o.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN in 57/11), 523. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZintPK-C, 175/20 –
ZIUOPDVE, 18/21) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 79/15 – uradno prečiščeno besedilo1, 68/18, 61/19,
157/20) je Občinski svet Občine Laško na 20. redni seji dne
22. 6. 2022 sprejel
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(2) Javno podjetje je organizirano kot enoosebna družba
z omejeno odgovornostjo.
(3) Ta odlok nadomešča ustanovitveni akt javnega podjetja, ki je bil sprejet z Odlokom o preoblikovanju javnega podjetja
Komunala Laško p.o. (Uradni list RS, št. 60/95, 12/01, 94/09,
51/12 in 67/16) in je podlaga za vpis v sodni register.
(4) Javno podjetje Komunala Laško p.o., Trubarjevo nabrežje 11, Laško, je pravni naslednik DO Komunala Laško,
Trubarjevo nabrežje 11, Laško. Javno podjetje Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1/e, Laško, je pravni naslednik Javnega
podjetja Komunala Laško p.o., Trubarjevo nabrežje 11, Laško,
vpisanega v sodni register pri Temeljnem sodišču v Celju, pod
reg. vložkom št. 1-654-00 s sklepom SRG 1611/92.
(5) Javno podjetje nadaljuje poslovanje in delovanje skladno s tem odlokom.
2. člen
(uporaba pojmov in izrazov)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot
je določen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe in zakonu, ki
ureja gospodarske javne službe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe in zakona, ki
ureja gospodarske javne službe.
4. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja,
– dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanovitelja,
– pravice, obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v
pravnem prometu,
– upravljanje in poslovodstvo javnega podjetja,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– dobiček in izguba,
– poslovna skrivnost,
– pravica do obveščenosti,
– splošni akti,
– čas trajanja in način prenehanja,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
5. člen
(ime in sedež ustanovitelja)

ODLOK
o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja
Komunala Laško d.o.o.

(1) Ustanovitelj in edini družbenik ter lastnik javnega podjetja je Občina Laško, s poslovnim naslovom Mestna ulica 2,
3270 Laško, matična številka 5874505000 (v nadaljevanju:
ustanovitelj).
(2) Zakoniti zastopnik ustanovitelja je vsakokratni župan
občine.
(3) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine
Laško.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

III. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA IN SEDEŽ PODJETJA

1. člen

6. člen

(ustanovitev javnega podjetja)

(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja)

(1) S tem odlokom se ustanovi Javno podjetje Komunala
Laško d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje).

(1) Firma javnega podjetja je Javno podjetje Komunala
Laško d.o.o.
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(2) Skrajšana firma javnega podjetja je Komunala Laško
d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je Laško, Podšmihel 1/e.
(4) Javno podjetje lahko spremeni ime in skrajšano ime
firme ter sedež le s soglasjem ustanovitelja. Sprememba se
vpiše v sodni register.
IV. DEJAVNOST PODJETJA
7. člen
(dejavnost javnega podjetja)
(1) Javno podjetje izvaja na območju ustanovitelja tiste
lokalne gospodarske javne službe varstva okolja, za katere
tako s svojimi akti določi občinski svet ustanovitelja.
(2) Dejavnosti, ki jih izvaja javno podjetje so v skladu s
predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene v:
05.200
33.120
35.119
35.140
35.300
36.000
37.000
38.110
38.120
38.210
38.220
38.310
38.320
39.000
41.100
41.200
42.110
42.130
42.210
42.220
42.910
42.990
43.110
43.120
43.130
43.210
43.220
43.290
43.330
43.342
43.390
43.990
45.200
49.410
52.210
68.100
68.200
68.310
68.320

Pridobivanje rjavega premoga in lignita
Popravilo strojev in naprav
Druga proizvodnja električne energije
Trgovanje z električno energijo
Oskrba s paro in vročo vodo
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Ravnanje z nevarnimi odpadki
Demontaža odpadnih naprav
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
in odpadkov
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja cest
Gradnja mostov in predorov
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
za tekočine in pline
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
za elektriko in telekomunikacije
Gradnja vodnih objektov
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Testno vrtanje in sondiranje
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Oblaganje tal in sten
Pleskarska dela
Druga zaključna gradbena dela
Druga specializirana gradbena dela
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Cestni tovorni promet
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
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Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
Posredovanje oglaševalskega prostora
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
opreme
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Pogrebna dejavnost
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

(3) Javno podjetje mora opravljati dejavnosti tako, da
najprej zagotovi nemoteno opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(4) Javno podjetje lahko za ustanovitelja izvaja upravne
naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
(5) Javno podjetje prednostno opravlja gospodarske javne
službe varstva okolja za ustanovitelja.
(6) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnosti
le s soglasjem ustanovitelja. Sprememba se vpiše v sodni
register.
(7) Javno podjetje lahko opravljati tudi druge dejavnosti, s
katerimi zagotovi boljšo izkoriščenost svojih kapacitet, oziroma
mu omogoča pridobivanje dodatnih prihodkov, če so te dejavnosti zajete v drugem odstavku tega člena.
(8) Ustanovitelj lahko izvzame ali doda posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi
drugo obliko izvajanja javne službe.
8. člen
(način opravljanja dejavnosti javnega podjetja)
Javno podjetje je dolžno pri opravljanju svoje dejavnosti
upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise ter strokovne standarde svoje dejavnosti, pri čemer se posebna pozornost
posveča varovanju in izboljševanju človekovega okolja. V ta
namen se lahko javno podjetje povezuje z vsemi, ki lahko s
svojo dejavnostjo prispevajo k uresničitvi teh ciljev.
V. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA IN OSNOVNI VLOŽKI
TER POSLOVNI DELEŽ USTANOVITELJA
9. člen
(osnovni kapital, osnovni vložek in poslovni delež
ustanovitelja)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja predstavlja osnovni
vložek edinega družbenika – ustanovitelja, ki ima na tej podlagi
en poslovni delež.
(2) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 397.485,00 €
in je vpisan v sodni register pod vložno številko 10065400.
(3) Ustanovitelj ima na podlagi osnovnega kapitala in
sorazmerno z njegovo vrednostjo 100 % poslovni delež.
(4) Osnovni kapital se lahko poveča ali zmanjša na podlagi
sklepa občinskega sveta ustanovitelja ali v skladu z zakonom.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
10. člen
(grafična podoba in žig javnega podjetja)
(1) Javno podjetje uporablja grafično izvedbo firme (logotip), ki ga določi direktor javnega podjetja z aktom, ki ureja
Celostno grafično podobo (CGP) javnega podjetja.
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(2) Javno podjetje lahko pri poslovanju uporablja žig z
nazivom firme javnega podjetja ali žig z nazivom skrajšane
firme, ki lahko vsebuje logotip družbe.
11. člen
(odgovornost za obveznosti javnega podjetja)
(1) Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in
fizičnimi osebami vsa pooblastila.
(2) Premoženje javnega podjetja je v pravnem prometu.
(3) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem
svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
(4) Ustanovitelj za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja.
12. člen
(prenos infrastrukturnih objektov)
(1) Ustanovitelj lahko sklene z javnim podjetjem pogodbo,
s katero prenese infrastrukturne objekte in naprave javnemu
podjetju v najem oziroma posest.
(2) Javno podjetje ne more brez soglasja ustanovitelja
na druge osebe prenesti (prodati, oddati v najem in podobno)
celotne infrastrukture ali njenega dela.
VII. UPRAVLJANJE IN POSLOVODSTVO PODJETJA
13. člen
(ustanoviteljske pravice)
Ustanovitelj izvršuje ustanoviteljske pravice v zvezi z
upravljanjem javnega podjetja preko občinskega sveta ustanovitelja kot najvišjega organa odločanja o vseh zadevah v
okviru pravic in dolžnosti ustanovitelja, župana kot zakonitega
zastopnika ustanovitelja ter preko nadzornega sveta javnega
podjetja, na način, določen s tem odlokom.

Uradni list Republike Slovenije
zavaruje s poroštvom oziroma vrednost prometa z nepremičnino oziroma vrednost investicije presega mejo 25 % vrednosti
sredstev podjetja v preteklem letu,
– odtujitvi, obremenitvi in pridobitvi premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5 % vrednosti sredstev podjetja
v preteklem letu, kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga
je potrdil ustanovitelj,
– vseh odločitvah organov podjetja, ki posegajo v pristojnosti občinskega sveta,
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička in kritju izgub,
– imenovanju in odpoklicu direktorja,
– uveljavljanju zahtevkov podjetja proti direktorju v zvezi
s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju in poslovodenju,
– zastopanju podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– uporabi rezerv podjetja,
– imenovanju revizorja,
– potrditvi letnega programa, finančnega načrta, poslovnega poročila in zaključnega računa podjetja,
– razrešnici organom vodenja in nadzora,
– višini prejemkov članom nadzornega sveta,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in določa
njegovo plačo v skladu z zakonodajo.
(3) Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so tudi:
– sprejema poslovno politiko podjetja in odloča o splošnih
pogojih poslovanja,
– imenuje člane ustanovitelja v nadzorni svet podjetja ter
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja.
(4) Ustanovitelj mora vse odločitve o vprašanjih iz
drugega in tretjega odstavka tega člena, za katere tako
določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, vpisovati v knjigo sklepov. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo
pravnega učinka.
2. Nadzorni svet
16. člen

14. člen

(sestava nadzornega sveta)

(organi javnega podjetja)

(1) Nadzorni svet ima šest (6) članov. Vsi člani nadzornega sveta javnega podjetja imajo enake pravice in dolžnosti. Za
člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja gospodarske
družbe.
(2) Štiri (4) člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese
ustanovitelja, izvoli in odpokliče občinski svet ustanovitelja z
večino glasov, skladno s Statutom Občine Laško, dva (2) člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev, izvoli in
odpokliče svet delavcev javnega podjetja, skladno s predpisi,
ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(3) Nadzorni svet med svojimi člani izvoli predsednika, ki
je iz vrst predstavnikov ustanovitelja in namestnika predsednika, ki je iz vrst članov, ki jih izvoli svet delavcev.

(1) Organi javnega podjetja so:
– ustanovitelj,
– nadzorni svet in
– direktor.
(2) Poslovodja javnega podjetja je direktor.
1. Ustanovitelj
15. člen
(pristojnosti ustanovitelja)
(1) Ustanovitelj kot edini družbenik odloča o vseh vprašanjih, ki v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, sodijo
v pristojnost ustanovitelja ter o drugih vprašanjih, določenih z
zakoni ali tem odlokom.
(2) Ustanovitelj odloča zlasti o:
– sprejemu in spremembah akta o ustanovitvi,
– določitvi posebnih pogojev za izvajanje dejavnosti javnih
služb ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo
izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala podjetja,
– statusnih spremembah podjetja,
– vstopu novih družbenikov v podjetje,
– zadolževanju in dajanju poroštev podjetja, o prometu z
nepremičninami ter o investicijah, kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil ustanovitelj ter istočasno višina
posojila za posamezno investicijo oziroma vrednost, ki naj se

17. člen
(delo nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah.
(2) Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov.
(3) Glasovanje na sejah nadzornega sveta je javno, če ni
določeno drugače.
(4) Vsak član nadzornega sveta ima en (1) glas. Odločitev
na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina
oddanih glasov članov.
(5) Nadzorni svet se mora sestati najmanj trikrat letno.
(6) O sklepih sej nadzornega sveta se piše zapisnik.
Nadzorni svet na vsaki naslednji seji pregleda uresničevanje
sklepov prejšnje seje.
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(7) Strokovna opravila za nadzorni svet opravljajo strokovne službe javnega podjetja.
(8) Seja nadzornega sveta se lahko izvede tudi korespondenčno, pod pogoji in na način, kot to določa poslovnik
nadzornega sveta.
18. člen
(konstituiranje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet se konstituira najkasneje v tridesetih
dneh po izvolitvi članov nadzornega sveta.
(2) Z rednim delom začne najkasneje v desetih dneh po
konstituiranju.
19. člen
(predsednik in namestnik predsednika nadzornega sveta)
(1) Predsednik nadzornega sveta predstavlja svet, sklicuje in vodi njegove seje ter podpisuje zapisnike in sprejete
sklepe. Pobudo za sejo nadzornega sveta lahko podata tudi
ustanovitelj in direktor javnega podjetja, predsednik pa je zavezan vedno sklicati sejo na posebno zahtevo ustanovitelja.
(2) V odsotnosti predsednika nadzornega sveta opravlja
zadeve iz njegove pristojnosti namestnik predsednika.
20. člen
(mandat članov nadzornega sveta)
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih (4) let
in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
21. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet opravlja naslednje naloge:
– nadzira vodenje poslov javnega podjetja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo
javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– daje navodila in smernice za delo direktorja javnega
podjetja,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost in druge kazalce uspešnosti poslovanja javnega podjetja,
– pripravlja predloge za ustanovitelja in izvršuje njegove
sklepe,
– imenuje delovna telesa in določa njihove pristojnosti,
– sprejema poslovnik nadzornega sveta,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– predlaga družbo za revidiranje računovodskih izkazov,
– sprejema plane, programe dela in razvoja, zaključni
račun ter akte javnega podjetja, razen če ni z zakonom ali tem
odlokom drugače predpisano,
– sprejema program za obvladovanje kakovosti poslovanja,
– odloča o pritožbah kot drugostopenjski organ,
– na zahtevo direktorja daje mnenje o posameznih večjih
poslovnih odločitvah,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakoni, odlokom in
sklepi ustanovitelja,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube, ki ju
predloži direktor, ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za
ustanovitelja,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame
stališče,
– daje predlog ustanovitelju za imenovanje in odpoklic
direktorja,
– daje predlog ustanovitelju glede postavitve prokurista in
poslovnega pooblaščenca,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– izvaja ocenjevanje direktorja za določitev spremenljivega dodatka na osnovi s pogodbo o zaposlitvi določenih meril,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in
drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino,
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– predlaga uveljavljanje zahtevkov javnega podjetja proti
direktorju v zvezi s povračilom škode nastale pri poslovanju
javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli
informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak član nadzornega
sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot
organu.
(3) Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča
direktorja javnega podjetja, ustanovitelja in občinski svet ustanovitelja.
(4) Nadzorni svet lahko zahteva, da o posameznem vprašanju v imenu ustanovitelja odloči občinski svet ustanovitelja.
(5) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za
svoje delo s poslovnikom.
22. člen
(plačilo članom nadzornega sveta)
Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni
do nagrade in do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi s
pripravami in udeležbo na seji, v skladu z določili Pravilnika
o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
organov Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/07, 28/15,
7/19). Če se višina sejnine uredi z internim aktom javnega
podjetja, ta ne sme presegati višine sejnine Nadzornega
odbora Občine Laško.
3. Direktor javnega podjetja
23. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
(1) Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega
podjetja in ga zastopa brez omejitev.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je direktor
dolžan, kadar to ni zajeto v poslovnem načrtu, ki ga je potrdil
ustanovitelj in z njim seznanil občinski svet, pridobiti predhodno
odločitev občinskega sveta ustanovitelja glede:
– zadolževanja javnega podjetja, kadar višina posojila
presega 25 % vrednosti sredstev javnega podjetja v preteklem
letu,
– dajanja poroštva javnega podjetja, za vrednost, ki presega 25 % vrednosti sredstev javnega podjetja v preteklem letu,
– prometa z nepremičninami, če je vrednost prometa za
posamezno nepremičnino višja od 25 % vrednosti sredstev
javnega podjetja v preteklem letu,
– investicije, ki presega 25 % vrednosti sredstev javnega
podjetja v preteklem letu,
– odtujitve, obremenitve in pridobitve premičnega premoženja, katerega vrednost presega 5 % vrednosti sredstev
javnega podjetja v preteklem letu,
– izvajanja investicijskih ter vzdrževalnih del, ki posamično presegajo vrednost 10 % vrednosti sredstev javnega
podjetja v preteklem letu in niso v poslovnem načrtu.
(3) Direktor javnega podjetja:
– zastopa in predstavlja javno podjetje v okviru pristojnosti,
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, načrt in
program razvoja,
– izdela poslovni načrt javnega podjetja in ga predloži v
sprejem ustanovitelju,
– sestavi letno poročilo skupaj s predlogom o uporabi
bilančnega dobička oziroma predlogom o kritju izgube in ga
predlaga v preveritev nadzornemu svetu ter v sprejem ustanovitelju,
– sprejema akt o organizaciji procesov in sistemizaciji
delovnih mest javnega podjetja,
– odloča o vprašanjih iz delovnih razmerij,
– imenuje vodilne delavce in sklepa z njimi pogodbe o
zaposlitvi,
– izvršuje sklepe ustanovitelja ter nadzornega sveta javnega podjetja,

Stran

6750 /

Št.

89 / 1. 7. 2022

Uradni list Republike Slovenije

– daje poročilo o rezultatih poslovanja po periodičnem
obračunu,
– pripravlja predloge za statusne spremembe javnega
podjetja in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično-tehnoloških postopkih,
– odgovarja za zakonitost dela javnega podjetja,
– sprejema splošne akte oziroma pravilnike javnega podjetja,
– določa cene za storitve, ki niso v pristojnosti ustanovitelja oziroma občinskega sveta ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon v razmerjih do
ustanovitelja in nadzornega sveta javnega podjetja ter odloča
o drugih zadevah.
(4) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v
skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo
o zaposlitvi, v kateri se določijo tudi kriteriji za ugotavljanje
uspešnosti direktorja.

– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
(3) Razrešitev lahko predlaga nadzorni svet, župan ali
občinski svet.

24. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje naslednje
a) splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila
obsojena na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest
mesecev,
– oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
b) posebne pogoje:
– da ima najmanj 7. stopnjo izobrazbe,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– od tega ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj z opravljanjem vodilnih nalog,
– da predloži program razvoja javnega podjetja.

28. člen

25. člen
(postopek imenovanja direktorja)
(1) Postopek imenovanja direktorja se vodi v skladu z
določili Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o gospodarskih
družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah.
(2) Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa.
(3) Razpis za prosto delovno mesto objavi občinska uprava v lokalnih medijih in na spletni strani javnega podjetja. Čas
za prijavo je 15 dni. Kandidati morajo vloge, ki jim priložijo
izjave in dokazila v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji, poslati priporočeno na naslov javnega podjetja v zaprti pisemski
ovojnici s pripisom »ne odpiraj – za razpis direktorja« oziroma
skladno z objavljenim javnim razpisom.
(4) Župan imenuje razpisno komisijo, ki po izteku razpisnega roka prispele vloge odpre, pregleda in samo popolne
vloge posreduje županu, ki opravi izbor.
(5) Direktorja na predlog župana imenuje občinski svet.
(6) Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je
lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(7) Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem sklene ustanovitelj,
podpiše pa jo župan.
26. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Postopek razrešitve direktorja se vodi v skladu z
določili Zakona o delovnih razmerjih, Zakona o gospodarskih
družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah.
(2) Direktorja razrešuje občinski svet pred potekom mandata:
– če tako zahteva direktor javnega podjetja,
– če je direktor deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanovitelja ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom
ali pogodbo o zaposlitvi,

27. člen
(opravljanje funkcije direktorja po razrešitvi
ali poteku mandata)
Občinski svet lahko do izbire novega direktorja določi vršilca dolžnosti direktorja, ki se imenuje največ za dobo enega leta.
VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA
(financiranje dejavnosti javnega podjetja)
(1) Viri za financiranje gospodarskih javnih služb so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev
plačujejo uporabniki (cena storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja
javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakoni ali predpisi občine.
(2) Dejavnosti javnega podjetja, ki se izvajajo kot gospodarska javna služba so:
– vzdrževanje občinskih cest in pomembnejših javnih poti,
– vzdrževanje javnih površin,
– vzdrževanje kanalizacije,
– vzdrževanje vodovoda,
– zbiranje in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– 24 urna dežurna služba in
– čiščenje grezničnih gošč.
(3) Dejavnosti javnega podjetja, ki se financirajo s cenami
storitev po tržnih načelih so:
– upravljanje stanovanj,
– pogrebna dejavnost,
– tržne dejavnosti na področju komunalnih storitev, cest, vodovoda, kanalizacije in na drugih področjih iz dejavnosti podjetja.
29. člen
(cene storitev)
Uporabniki gospodarskih javnih služb plačujejo storitve po
ceni, ki se oblikuje na način in po postopku, ki ga določa zakon,
podzakonski predpis ali predpis lokalne skupnosti.
IX. DOBIČEK IN IZGUBA
30. člen
(postopek sprejema letnega poročila)
(1) Letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o kritju izgube v skladu s predpisi pripravi direktor javnega podjetja in ga posreduje v obravnavo in
preveritev nadzornemu svetu javnega podjetja, ki o rezultatih
preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja.
(2) Po pridobitvi poročila s strani nadzornega sveta, direktor posreduje letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega
dobička oziroma predlog o kritju izgube v sprejem ustanovitelju.
31. člen
(vodenje računovodstva)
Javno podjetje vodi računovodstvo po načelih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in drugi predpisi ter
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skladno s slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za
javna podjetja.
32. člen
(kritje izgube)
(1) Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.
(2) O načinu pokrivanja izgube odloča ustanovitelj na
podlagi predloga direktorja in poročila nadzornega sveta.
(3) Izguba se krije:
– iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let,
– iz zakonskih in drugih rezerv iz dobička,
– iz kapitalskih rezerv,
– iz sredstev občinskega proračuna družbenika,
– z zmanjšanjem osnovnega kapitala,
– z drugimi načini v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital javnega
podjetja ne sme zmanjšati pod zakonski minimum.
(5) Če je izguba nastala kot posledica enostranskih odločitev ustanovitelja in njihovega vpliva na poslovanje javnega
podjetja, pa jih ustanovitelj kljub opozorilom nadzornega sveta
ni bil pripravljen sprejeti, jo pokriva ustanovitelj.
X. POSLOVNA SKRIVNOST
33. člen
(poslovna skrivnost)
(1) Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki
ureja poslovne skrivnosti.
(2) Ustanovitelj, člani nadzornega sveta, direktor in delavci javnega podjetja so dolžni varovati poslovno skrivnost
javnega podjetja kot je določena v aktih javnega podjetja ali v
posebnih sklepih.
(3) Za druga vprašanja glede poslovne skrivnosti in dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti se uporabljajo predpisi,
ki urejajo poslovne skrivnosti in predpisi, ki urejajo delovna
razmerja.
XI. PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI
34. člen
(pravica do obveščenosti)
(1) Ustanovitelj, nadzorni odbor občine in nadzorni svet
javnega podjetja imajo pravico do obveščenosti o poslovanju
javnega podjetja v skladu z zakonom.
(2) Direktor je dolžan na zahtevo organov iz prejšnjega
odstavka glede poslovanja pisno poročati in jim omogočiti
vpogled v poslovne knjige ali dokumentacijo.
XII. SPLOŠNI AKTI
35. člen
(akt o ustanovitvi podjetja)
Po izpolnitvi vseh sestavin skladno z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, se ta odlok šteje za akt o ustanovitvi
enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo Komunala Laško
d.o.o., s poslovnim naslovom Podšmihel 1/e, 3270 Laško,
matična številka 5255317000, ki ga sprejme občinski svet
ustanovitelja podjetja.
36. člen
(splošni akti)
(1) Splošna akta javnega podjetja sta:
– pravilnik o delovnih razmerjih in
– pravilnik o plačah.
(2) Akta sprejme nadzorni svet na predlog direktorja
podjetja.
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(3) Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji javnega podjetja je splošni akt, ki ureja notranjo organiziranost javnega
podjetja in ga sprejme direktor javnega podjetja.
(4) Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.
XIII. ČAS TRAJANJA IN NAČIN PRENEHANJA
37. člen
(čas trajanja javnega podjetja)
Javno podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
38. člen
(prenehanje delovanja javnega podjetja)
Javno podjetje preneha
– v primerih, določenih z zakonom in
– če tako sklene ustanovitelj.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(uporaba predpisov)
(1) Za vprašanja glede delovnih razmerij se uporabljajo
predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
(2) Za vprašanja glede sodelovanja zaposlenih pri upravljanju javnega podjetja se uporabljajo predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(3) Za vprašanja glede delovanja sindikata javnega podjetja se uporabljajo predpisi, ki urejajo delovanje sindikatov.
(4) Za vsa druga vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.
(5) V primeru, da so določbe tega odloka v neskladju s
kogentnimi določbami drugih predpisov, se ti kogentni predpisi
neposredno uporabljajo.
40. člen
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta)
Direktor in člani nadzornega sveta opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata.
41. člen
(organiziranost in splošni akti javnega podjetja)
Javno podjetje mora po potrebi prilagoditi svojo organiziranost in v primeru neskladja uskladiti splošne akte javnega
podjetja v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do takrat
se uporabljajo dosedanji splošni akt, če niso v nasprotju z
določili tega odloka.
42. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:
– Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Laško p.o. (Uradni list RS, št. 60/95, 12/01, 94/09, 51/12 in 67/16),
– Statut Javnega podjetja Komunala Laško z dne 9. 7.
1996 s spremembami in dopolnitvami sprejetimi na občinskem
svetu (Uradni list RS, št. 51/12 in 67/16).
43. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022
Laško, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini
Laško
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2206.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1743/2 in 1744, obe k.o. 1028 Sedraž

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07
– ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13,
8/15, 6/18 – Odl. US) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na
20. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
260. in 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 199/21) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 20. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Laško

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
parc. št. 1743/2 in 1744, obe k.o. 1028 Sedraž

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2022 v Občini Laško.

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– katastrska občina 1028 SEDRAŽ parcela 1743/2
(ID 2657602), ID znak: parcela 1028 1743/2, do celote 1/1 in
– katastrska občina 1028 SEDRAŽ parcela 1744
(ID 3161113), ID znak: parcela 1028 1744, do celote 1/1.

2. člen
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 drugega kroga 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. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane
občinskega sveta, 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 o zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in
računskemu sodišču.
4. člen
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 dobljen glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen
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 Laško v
roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-03/2022
Laško, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

2. člen
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa izgubijo status
javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa
občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status ter se
vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe javnega prava:
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična številka
5874505000, v deležu 1/1.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-02/2022-10503-II
Laško, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek

LJUBLJANA
2207.

Ugotovitveni sklep o sprejetju Akta
o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA

Na podlagi 5. člena Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA (Uradni list RS, št. 98/15) je Svet RCERO LJUBLJANA
na 16. dopisni seji dne 23. 6. 2022 soglasno sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1. Svet RCERO LJUBLJANA je na svoji 16. dopisni seji
ugotovil, da je Akt o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA (v
nadaljevanju: Akt) sprejel Občinski svet Občine Tržič na svoji
seji dne 16. 6. 2022.
2. Upoštevaje sprejem Akta v Občini Tržič se uskladi
odstotek glasov županov občin članic Sveta RCERO LJUBLJANA, določen glede na število prebivalcev tako, da se odstotek
glasov, ki ga ima pri sprejemanju odločitev Sveta RCERO
LJUBLJANA vsak župan, spremeni, kot sledi:
– župan Mestne občine Ljubljana: 39,30 % glasov,
– župan Občine Brezovica: 1,71 % glasov,
– župan Občine Dobrova - Polhov Gradec: 1,05 % glasov,
– župan Občine Dol pri Ljubljani: 0,85 % glasov,
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– župan Občine Horjul: 0,40 % glasov,
– župan Občine Medvode: 2,25 % glasov,
– župan Občine Škofljica: 1,55 % glasov,
– župan Občine Ig: 1,03 % glasov,
– župan Občine Velike Lašče: 0,60 % glasov,
– župan Občine Vodice: 0,66 % glasov,
– župan Občine Kamnik: 4,01 % glasov,
– župan Občine Komenda: 0,87 % glasov,
– župan Občine Cerklje na Gorenjskem: 1,05 % glasov,
– župan Občine Grosuplje: 2,85 % glasov,
– župan Občine Ivančna Gorica: 2,35 % glasov,
– župan Občine Dobrepolje: 0,52 % glasov,
– župan Občine Ribnica: 1,29 % glasov,
– župan Občine Loški potok: 0,24 % glasov,
– župan Občine Sodražica: 0,30 % glasov,
– župan Občine Bloke: 0,21 % glasov,
– župan Občine Gorenja vas - Poljane: 1,03 % glasov,
– župan Občine Žiri: 0,67 % glasov,
– župan Občine Šmartno pri Litiji: 0,76 % glasov,
– župan Občine Vrhnika: 2,36 % glasov,
– župan Občine Borovnica: 0,62 % glasov,
– župan Občine Log - Dragomer: 0,49 % glasov,
– župan Občine Idrija: 1,57 % glasov,
– župan Občine Cerkno: 0,61 % glasov,
– župan Občine Trebnje: 1,79 % glasov,
– župan Občine Mokronog - Trebelno: 0,42 % glasov,
– župan Občine Mirna: 0,36 % glasov,
– župan Občine Šentrupert: 0,39 % glasov,
– župan Občine Ajdovščina: 2,64 % glasov,
– župan Občine Vipava: 0,77 % glasov,
– župan Mestne občine Kranj: 7,59 % glasov,
– župan Občine Jezersko: 0,09 % glasov,
– župan Občine Preddvor: 0,51 % glasov,
– župan Občine Šenčur: 1,18 % glasov,
– župan Občine Naklo: 0,72 % glasov,
– župan Občine Postojna: 2,23 % glasov,
– župan Občine Domžale: 4,92 % glasov,
– župan Občine Mengeš: 1,13 % glasov,
– župan Občine Trzin: 0,52 % glasov,
– župan Občine Lukovica: 0,80 % glasov,
– župan Občine Moravče: 0,73 % glasov in
– župan Občine Tržič: 2,01 % glasov.
3. Predsednik Sveta RCERO LJUBLJANA sklep objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 84-SRLn/2022
Ljubljana, dne 23. junija 2022
Predsednik
Sveta RCERO LJUBLJANA
Zoran Janković

MEDVODE
2208.

Odlok o spremembi in dopolnitvi
Odloka o ureditvi mirujočega prometa
v Občini Medvode

Na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo,
161/21), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 – ZPrCP-F), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 –
odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. US,
175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP,
123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 9. člena Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US,
57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314,
101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO,

Št.

89 / 1. 7. 2022 /

Stran

6753

96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17, 21/18 – popr.,
61/20 – ZDLGPE, 80/20 – ZIUOOPE, 174/20 – ZIPRS2122,
189/20 – ZFRO, 187/21 – ZIPRS2223, 207/21, 44/22 – ZVO-2)
ter 10. in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS,
št. 51/14, 55/14, 17/18, 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 24. seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi
mirujočega prometa v Občini Medvode
1. člen
V Odloku o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 78/15) se dopolni 6. člen tako, da se
dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Rezervirane parkirne površine, kjer je obvezna uporaba dovolilnice, so določene z Odredbo o določitvi javnih
parkirnih površin v Občini Medvode.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki parkira na rezerviranih parkirnih površinah brez uporabe
dovolilnice.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 34. člena Odloka o ureditvi
mirujočega prometa v Občini Medvode, ki se po novem glasi:
»(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za kršitev
katerih je predpisana globa, opravlja medobčinski inšpektorat
in redarstvo.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-92/2015-6
Medvode, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

2209.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja PD 15/1 Žlebe (ID 1246)

Na podlagi 118., 119. in v povezavi s 115. členom Zakona
o urejanju prostora-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena
Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno
prečiščeno besedilo, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski
svet Občine Medvode na 24. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja PD 15/1 Žlebe (ID 1246)
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja PD 15/1
Žlebe, ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2019, št. projekta 1906.
(2) OLN je prostorski izvedbeni akt s katerim se podrobneje načrtuje prostorska ureditev v območju enote urejanja
prostora GB 17 in določa pogoje za graditev in poseganje v
prostor.
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2. člen
(vsebina odloka)

Odlok o spremembah in dopolnitvah OLN ima:
I. splošne določbe
II. spremembe in dopolnitve
III. končne določbe.
3. člen
(sestavni deli)
Sestavni deli odloka o spremembah in dopolnitvah OLN so:
Besedilni del: odlok o spremembah in dopolnitvah OLN
Grafični del:
Karta 1.0 Izsek iz kartografskega dela OPN Občine
Medvode s prikazom lege OLN
Karta 4.0 Območje OLN z obstoječim parcelnim
stanjem
Karta 6.0 Ureditvena situacija in prometna situacija
Karta 7.0 Ureditve za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanja narave, ureditve za obrambo,
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstvo pred požarom
Karta 8.0 Načrt komunalne, energetske
in telekomunikacijske ureditve
Priloge:
3.1
Izvleček iz OPN Občine Medvode
3.2
Izhodišča
3.3
Prikaz stanja prostora
3.4
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
3.5
Smernice in mnenja
3.6
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega
akta
3.7
Povzetek za javnost
3.8
Celovita presoja vplivov na okolje
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»6. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje
in gradnjo proizvodnega objekta)
(1) Proizvodni objekt (objekt št. 1) je zgrajen vzporedno
z lokalno cesto na severu, na jugozahodni strani je zgrajen
prizidek in na vzhodni strani je načrtovan prizidek (objekt št. 2).
(2) Tlorisni in višinski gabariti:
– tlorisne dimenzije glavnega objekta so do 65,80 x 40,80 m,
– tlorisne dimenzije zahodnega prizidka so do 25,00 x
20,00 m,
– tlorisne dimenzije vzhodnega prizidka (objekt št. 2 na
vzhodu – podaljšek delavnice) so načrtovane do 10,60 m x
30,10 m,
– dopustno je povečati obstoječi tehnološki prostor za
prezračevanje.
Višine zgornjega roba venca objektov so:
– poslovni del objekta je do 7,45 m,
– proizvodni del objekta je do 7,05 m,
– zahodni prizidki so do višine 9,20 in 10,66 m nad terenom,
– vzhodni prizidek (objekt št. 2) je dopusten do višine
6,80 m.
Pri vseh merah so dopustna odstopanja do +10 %.
(3) Kota urejenega terena in pritličja:
– kota urejenega terena pri vhodu v objekt in kota pritličja
je 340,16 m. Kota tal prizidka je usklajena s koto tal proizvodnega dela objekta.
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(4) Proizvodni del objekta je pritličen, poslovni del objekta
in prizidek obsegata pritličje in nadstropje, vzhodni prizidek
objekt št. 2 pa je prav tako pritličen.
(5) Vhodi in uvozi so na zahodni, jugozahodni, južni in
vzhodni fasadi.
(6) Oblikovanje:
– fasada: toplotno izolirane fasadne plošče svetlo sive
barve, steklo.
Nad vhodi so dopustni nadstreški, strehe so ravne z minimalnim naklonom.«
5. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»7. člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo
skladiščnega objekta – objekt št. 3)
(1) Objekt je predviden na jugovzhodni strani proizvodnega objekta.
(2) Objekt je namenjen samo za skladišče. V skladišču ni
dopustno garažirati, servisirati in popravljati kamionov.
(3) Tlorisni in višinski gabariti:
– tlorisne dimenzije objekta so do 13 m x 36,00 m;
– dopustna višina objekta (sleme) je do 10,00 m.
Pri vseh merah so dopustna odstopanja do +10 %.
(4) Kota manipulativnega prostora in kota tal objekta sta
v nivoju tal proizvodnega objekta.
(5) Vhodi v objekt so možni iz V, S in Z smeri.
(6) Oblikovanje:
– fasada mora biti iz fasadne pločevine z AB podstavkom,
barvno usklajena s proizvodnim objektom.
(7) Do izgradnje objekta je dopusten skladiščni šotor
tlorisnih dimenzij 30,00 x 10,00 m in višino 5,00 m, z možnimi
odstopanji glede na dimenzije proizvajalca.«
6. člen
Za 7. členom se doda 7.a člen z naslednjo določbo:
»7.a člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo nadstrešnice –
objekt št. 4.1.)
(1) Objekt nadstrešnica z oznako 4.1 je predvidena na
južnem delu skladiščno-poslovno-proizvodnega objekta št. 1.
(2) Nadstrešnica nad prometnimi manipulacijskimi prostori med posameznimi objekti je namenjena zaščiti pred vremenskimi neprilikami.
(3) Tlorisni in višinski gabariti:
– tlorisne dimenzije so razvidne v grafičnih prikazih,
– višina nadstreška je do 6,80 m.
Pri vseh merah so dopustna odstopanja do +10 %.
(4) Kota manipulativnega prostora pod nadstrešnico je
enaka koti tal proizvodnega objekta z dopustnimi odstopanji.
(5) Etažnost nadstrešnice je P.
(6) Oblikovanje: – streha naj bo iz pločevine ali podobnih
prosojnih materialov z 2 %–4 % naklonom za odvod meteornih
voda, dopustni so svetlobniki.«
7. člen
Za 7.a členom se doda 7.b člen odloka z naslednjo določbo:
»7.b člen
(lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo nadstrešnice –
objekt 4.2)
(1) Objekt nadstrešnica z oznako 4.2 je predvidena na
vzhodnem delu skladiščno-poslovno-proizvodnega objekta
št. 1 s prizidkom št. 2 in jih povezuje s skladiščnim objektom
št. 3.
(2) Nadstrešnica nad prometnimi manipulacijskimi prostori med posameznimi objekti je namenjena zaščiti pred vremenskimi neprilikami.
(3) Tlorisni in višinski gabariti:
– tlorisne dimenzije so do 14,00 m x 40,00 m),
– višina nadstreška je do 6,80 m.
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Pri vseh merah so dopustna odstopanja do +10 %.
(4) Kota manipulativnega prostora pod nadstrešnico je
enaka koti tal proizvodnega objekta z dopustnimi odstopanji.
(5) Etažnost nadstrešnice je P.
(6) Oblikovanje: – streha naj bo iz pločevine ali podobnih
prosojnih materialov z 2 %–4 % naklonom za odvod meteornih
voda, dopustni so svetlobniki.«

Št.

10. člen
Za 17. členom (varstvo voda) se doda nov 17.a člen, ki
se glasi:
»17.a člen
(varstvo pred poplavami)
(1) Razredi poplavne nevarnosti in omilitveni ukrepi so
določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in
potrjenih strokovnih podlag. Razredi poplavne nevarnosti so
prikazani na karti 7.
(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte
razredov poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih
ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati
predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in
izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri
tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje
ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.
(3) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo poplavno ogroženost, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev
načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne
ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe
posega v prostor.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega
člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in
dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem
voda, ter posegi in dejavnosti v skladu ter pod pogoji, ki jih
določajo predpisi o vodah.«
3. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni inšpektorat.
12. člen
Odlok je javno objavljen na internetni strani Občine Medvode in je na vpogled na Občini Medvode.
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13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-11/2019-37
Medvode, dne 22. junija 2022
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole

8. člen
Dopolni se 13. člen z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»(5) Parkirne površine se lahko dodatno uredijo na manipulativnih površinah in ob cestah v območju OLN.«
9. člen
Dopolni se 15. člen v drugem odstavku tako, da se glasi:
»(2) Kanalizacija:
– kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu,
– odpadne komunalne vode iz proizvodnega objekta in
stanovanjskih hiš se bodo odvajale v predvideno kanalizacijo
s čistilno napravo,
– iztok očiščene vode iz čistilne naprave je v vodotok,
po dograditvi javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi
objekti priključiti na novozgrajeno kanalizacijo,
– padavinske vode s streh objektov št. 1, 2, 3 in nadstrešnic 4.1 in 4.2 se odvajajo po padavinski kanalizaciji v požarni
bazen, padavinske vode s streh objektov št. 5 in 6 se bodo
odvajale preko peskolova in padavinske kanalizacije v potok,
– padavinske vode z utrjenih površin ob proizvodnem
objektu se odvajajo v padavinsko kanalizacijo preko peskolovov in lovilcev olj. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje
peskolovov in lovilcev olj,
– očiščene odpadne in padavinske vode se morajo pred
izpustom v potok ustrezno zadržati (zatravitev, travne plošče,
zadrževalni bazen, suhi zadrževalnik …).«
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NOVA GORICA
2210.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 –
Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
24. junija 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 –
Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 –
Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 167/21) se v 12. členu v prvem odstavku spremeni peta
alineja tako, da se glasi:
»– znanje angleškega jezika na višji ravni,«.
2. člen
V 18. členu se v prvem odstavku spremeni šesta alineja
tako, da se glasi:
»– znanje angleškega jezika na višji ravni,«.
3. člen
V 19. členu se v prvem odstavku spremeni četrta alineja
tako, da se glasi:
»– znanje slovenskega jezika na osnovni ravni in angleškega jezika na višji ravni,«.
4. člen
V 21. členu se v prvem odstavku spremeni četrta alineja
tako, da se glasi:
»– znanje slovenskega jezika na osnovni ravni in angleškega jezika na višji ravni,«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 610-0026/2021-151
Nova Gorica, dne 24. junija 2022
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič
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PIRAN

2211.

Obvezna razlaga točke 3.4 12. člena Odloka
o spremembi zazidalnega načrta Lucija I.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list
RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) in
114. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni
list RS, št. 36/11, 43/14, 68/18 in 73/19) in v skladu z odločbami
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO) je Občinski svet Občine Piran na 31. redni seji dne
23. maja 2022 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
točke 3.4 12. člena Odloka o spremembi
zazidalnega načrta Lucija I.
(Uradne objave, Primorske novice, št. 54/2001)
V Odloku o spremembi zazidalnega načrta Lucija I.
(Uradne objave, Primorske novice, št. 54/2001) se točka 3.4
12. člena, ki se nanaša na Gostinski objekt, razlaga tako,
da je v predvidenem objektu predvidena pretežno gostinska
namembnost, dopuščene pa so tudi trgovska, poslovna in
športno-rekreacijska namembnost (kot dopolnilne).
Površine in namembnosti se računajo ter merijo v skladu
z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-33/2022
Piran, dne 23. maja 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo
17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della
RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18) e l’art. 114
del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano
(Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 36/11, 43/14, 68/18 e 73/19)
e in conformità con le disposizioni della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – Sentenza della C. cost.
e 14/15 – ZUUJFO), nella 31a seduta ordinaria del 23/5/2022
ha approvato la seguente

INTERPRETAZIONE AUTENTICA
del punto 3.4 dell’articolo 12 del Decreto sulla
modifica al piano di edificazione Lucia I
(Bollettino Ufficiale Delle Primorske novice,
n. 54/2001)
Nel Decreto sulla modifica al piano di edificazione Lucia
I (Bollettino Ufficiale Delle Primorske novice, n. 54/2001) il
punto 3.4 dell’articolo 12, che riguarda la Struttura ristorativa, è interpretato nel senso che nella struttura pianificata è
prevista prevalentemente la destinazione d’uso ristorativa,
tuttavia sono ammesse altresì le destinazioni d’uso commerciale, imprenditoriale e sportivo-ricreativa (come complementari).
Le superfici e le destinazioni d’uso sono calcolate e misurate conformemente al Regolamento sulla classificazione degli
impianti (Gazzetta Ufficiale della RS n. 37/18).
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L’interpretazione autentica è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 3505-33/2022
Pirano, 23 maggio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

2212.

Odlok o gospodarskih javnih službah
v Občini 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 gospodarskih javnih službah
v Občini Piran,
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 31. redni
seji dne 23. maja 2022.
Št. 007-2/2022
Piran, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 17. člena Statuta Občine Piran
(Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17
in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 31. redni seji dne
23. maja 2022 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Piran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini
Piran, način in oblike njihovega izvajanja, strokovno-tehnične,
organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v
zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini
Piran, če ni drugače urejeno z odlokom o izvajanju posamezne
javne službe.
2. člen
(javne službe)
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe, in dejavnosti, ki so na podlagi pogojev,
določenih z zakonom, kot izbirne lokalne gospodarske javne
službe določene z odlokom.
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II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
3. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva, ter v skladu z vsakokrat
veljavnimi predpisi Evropske unije. Kadar za posamezno vrsto
gospodarske javne službe tehnični, organizacijski ter drugi
standardi in normativi niso določeni za celotno državo, se do
takšne ureditve, predpišejo z odlokom.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in
izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so na podlagi pogojev, določenih z zakonom, določene z odlokom.
5. člen
(obvezne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Na območju Občine Piran se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. redno vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. 24‑urna dežurna pogrebna služba,
10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Na območju Občine Piran oziroma na geografsko zaokroženih območjih občine, ki so določena v posamičnih odlokih,
se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo
naslednje dejavnosti:
1. dejavnost javne razsvetljave in posodobitve ter vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Piran,
2. dejavnost distribucije toplote in dejavnost sistemskega
operaterja distribucije omrežja zemeljskega plina na območju
Občine Piran,
3. mestni linijski prevoz v občini,
4. urejanje javnih parkirnih površin in garažnih hiš,
5. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
6. redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in zbiranje
odpadkov s plovil ter redno vzdrževanje objektov za varnost
plovbe in plovnih poti, kot del enotnega upravljanja turističnih,
krajevnih, ribiških in drugih pristanišč (v nadaljevanju upravljanje pristanišč),
7. urejanje in vzdrževanje javnih kopališč kot javne
površine priobalnega zemljišča morja,
8. pokopališka dejavnost.
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(2) Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge
dejavnosti, ki jih na podlagi pogojev, določenih z zakonom,
določi občinski svet s sprejemom posameznega odloka.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)
(1) Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe
v naslednjih oblikah:
1. dejavnost oskrbe s pitno vodo se izvaja v javnem podjetju Rižanski vodovod Koper, d. o. o.,
2. dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode se izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran,
d. o. o.,
3. dejavnost zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
se izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
4. dejavnost prevoza komunalnih odpadkov se izvaja v
javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
5. dejavnost obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov se izvaja z dajanjem koncesije,
6. dejavnost odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov se izvaja z dajanjem koncesije,
7. dejavnost urejanja in čiščenja javnih površin se izvaja
v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
8. dejavnost rednega vzdrževanje občinskih javnih cest
izvaja v nesamostojnem režijskem obratu,
9. dejavnost 24-urne dežurne pogrebne službe se skupaj
s pokopališko dejavnostjo izvaja v javnem podjetju OKOLJE
Piran, d. o. o.,
10. dejavnost pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih
živali v zavetišču se izvaja z dajanjem koncesije,
11. dejavnost javne razsvetljave in posodobitve ter vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Piran se izvaja z dajanjem
koncesije,
12. dejavnost distribucije toplote in dejavnost sistemskega
operaterja distribucije omrežja zemeljskega plina na območju
Občine Piran se izvaja z dajanjem koncesije,
13. dejavnost mestnega linijskega prevoza v občini se
izvaja z dajanjem koncesije,
14. dejavnost urejanja javnih parkirnih površin in garažnih
hiš se izvaja v javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
15. dejavnost urejanja in čiščenja javnih tržnic se izvaja v
javnem podjetju OKOLJE Piran, d. o. o.,
16. dejavnost upravljana pristanišč se izvaja bodisi s podeljevanjem koncesije bodisi v javnem podjetju OKOLJE Piran,
d. o. o., pri čemer se lahko s posameznim odlokom izvajanje
gospodarskih javnih služb, ki jih ureja Pomorski zakonik, loči
od upravljanja pristanišča,
17. dejavnost urejanja in vzdrževanja javnih kopališč se
izvaja bodisi z dajanjem koncesije bodisi v javnem podjetju
OKOLJE Piran, d. o. o.
(2) Če to narekujejo razlogi ekonomičnosti, racionalnosti
oziroma drugi razlogi, lahko občina dejavnosti zagotavlja tudi
v drugi obliki, kot je opredeljena v prvem odstavku tega člena,
kar se opredeli v posamičnem odloku o izvajanju posamezne
gospodarske javne službe.
(3) Razmejitev med koncesionarjem in javnim podjetjem
kot izvajalcem gospodarske javne službe iz 16. in 17. točke
prvega odstavka tega člena in odstopanja od oblik izvajanja
iz prvega odstavka se določijo v posameznem odloku glede
na geografsko zaokroženo območje, ki je predmet izvajanja te
gospodarske javne službe.
V. STROKOVNO‑TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
8. člen
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge)
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na
področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja
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pristojni organ občine, če ni s posameznim odlokom preneseno
na izvajalca gospodarske javne službe.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
9. člen
(varstvo uporabnikov javnih dobrin)
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet
Občine Piran ustanovi telo za varstvo uporabnikov javnih
dobrin Občine Piran, ki daje pripombe in predloge v zvezi
z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom
lokalne skupnosti, ki so jih dolžni o svojih stališčih in ukrepih
obvestiti.
(2) Sestavo, delovno področje in pristojnosti telesa določi
Občinski svet Občine Piran s posebnim aktom o ustanovitvi,
če ni s posamičnim odlokom drugače določeno. Z aktom o
ustanovitvi se lahko določi telo za varstvo uporabnikov javnih
dobrin za posamezno gospodarsko javno službo ali za več
gospodarskih javnih služb skupaj.
(3) Do ustanovitve telesa za varstvo uporabnikov javnih
dobrin izvaja naloge tega telesa Odbor za gospodarske javne
službe občinskega sveta.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
10. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
11. člen
(oblikovanje cen)
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14. člen
(1) Vsi odloki, s katerimi so posamezne gospodarske
javne službe urejene, ostajajo še naprej v veljavi. Do sprejema
odlokov, v katerih se bodo podrobneje uredila vsa vprašanja
vezana na izvajanje posamezne gospodarske javne službe,
za katere odloki še niso sprejeti, se v prehodnem obdobju do
31. 12. 2024 ta vprašanja uredijo s pogodbo med Občino Piran
in izvajalcem gospodarske javne službe.
(2) Do drugačne ureditve se Odlok o pristanišču Piran
(Uradne objave, Primorske novice, št. 17/09; Uradni list RS,
št. 43/14, 14/17) in Odlok o pristanišču Portorož (Uradne objave, Primorske novice, št. 44/01, 14/17) šteje za koncesijski akt
skladno z določili Pomorskega zakonika, pogodba o najemu
pristaniške infrastrukture pa za koncesijsko pogodbo.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2022
Piran, dne 23. maja 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07
– Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della
RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)

EMANA IL SEGUENTE DECRETO
sui servizi pubblici di rilevanza economica
nel Comune di Pirano,

(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov
izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki
je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom in predpisi
Evropske unije. Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec javne službe in ga s potrebno dokumentacijo predloži
občinskemu svetu v potrditev, razen če ni določanje cen s
posameznim odlokom kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrinah.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim
se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrinah.

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 31ª seduta ordinaria del 23 maggio 2022.

12. člen

DECRETO
sui servizi pubblici di rilevanza economica
nel Comune di Pirano

(sredstva proračuna)
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih
uporabniki niso določljivi ali je to povezano z nesorazmernimi
stroški ali katerih uporaba ni izmerljiva.

N. 007-2/2022
Pirano, 23 giugno 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli
articoli 3 e 4 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) e l’art. 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 23/5/2022 approva il seguente

I. DISPOSIZIONI GENERALI

13. člen

Articolo 1

(prenehanje veljavnosti)

(Contenuto del Decreto)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Piran (Uradne objave,
Primorske novice, št. 6/95, 35/95, 10/01, 15/06, 17/09; Uradni
list RS, št. 84/11, 31/18).

Il presente Decreto disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica nel Comune di Pirano, le modalità e le forme
di esecuzione degli stessi, le funzioni tecnico-professionali di
sviluppo e organizzative, la protezione degli utenti, il finanzia-

Uradni list Republike Slovenije
mento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e altre
questioni relative all’esecuzione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica nel Comune di Pirano, eccetto quando
il decreto sull’esecuzione del singolo servizio pubblico non
stabilisca diversamente.
Articolo 2
(servizi pubblici)
Le attività svolte quali servizi pubblici locali di rilevanza
economica, definite dalla legge come servizi pubblici locali di
rilevanza economica obbligatori e le attività che, in base alle
condizioni stabilite dalla legge, sono definite dal Decreto quali
servizi pubblici locali di rilevanza economica facoltativi.
II. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
Articolo 3
(modalità di esecuzione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica)
(1) I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono forniti sulla base degli standard tecnici, di approvvigionamento, di
costo, organizzativi e altri prescritti nonché delle norme previste
dal governo e dai ministeri competenti nonché in conformità
con la normativa dell’Unione Europea in vigore di volta in volta.
Quando per un determinato tipo di servizio pubblico di rilevanza
economica le normative e gli standard tecnici, organizzativi e
altri non sono stabiliti per tutto il Paese, vengono prescritti con
decreto fino a tale regolamentazione.
(2) Il comune, a mezzo di decreti individuali, regolamenta
dettagliatamente le modalità di esecuzione dei singoli o di più
servizi pubblici locali di rilevanza economica.
III. SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
Articolo 4
(servizi pubblici locali di rilevanza economica
obbligatori e facoltativi)
(1) I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono
obbligatori e facoltativi.
(2) I servizi pubblici locali di rilevanza economica obbligatori sono stabiliti dalla legge.
(3) I servizi pubblici locali di rilevanza economica facoltativi sono stabiliti dal decreto in base alle condizioni prescritte
dalla legge.
Articolo 5
(servizi pubblici locali di rilevanza economica obbligatori)
(1) Sul territorio del Comune di Pirano sono servizi pubblici locali di rilevanza economica obbligatori le seguenti attività:
1. erogazione dell’acqua potabile,
2. smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane
e piovane,
3. raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani,
4. trasporto di rifiuti urbani,
5. trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani,
6. deposito di materiali di risulta, residui della lavorazione
o smaltimento dei rifiuti urbani,
7. sistemazione e pulizia delle superfici pubbliche,
8. manutenzione ordinaria delle strade pubbliche comunali,
9. servizio onoranze funebri reperibile 24 ore su 24,
10. assistenza, cura e sistemazione degli animali abbandonati nel rifugio.
(2) Sono servizi pubblici locali di rilevanza economica
obbligatori altresì attività non stabilite al comma precedente se
così previsto dalla legge.
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Articolo 6
(servizi pubblici locali di rilevanza economica facoltativi)
(1) Sul territorio del Comune di Pirano ovvero nelle aree
geografiche circoscritte definite nei rispettivi decreti sono svolte
quali servizi pubblici locali di rilevanza economica facoltativi le
seguenti attività:
1. illuminazione pubblica e rinnovamento nonché manutenzione dell’illuminazione pubblica nel Comune di Pirano,
2. distribuzione di calore e attività del gestore del sistema
di distribuzione della rete del gas naturale sul territorio del
Comune di Pirano,
3. trasporto urbano di linea nel comune,
4. sistemazione delle aree di parcheggio pubbliche e
degli autosilo,
5. sistemazione e pulizia dei mercati pubblici,
6. manutenzione ordinaria dell’infrastruttura portuale e
raccolta di rifiuti dai natanti nonché manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza navale e delle vie navigabili come
parte della gestione unitaria di porti turistici, locali, pescherecci
e altri (nel prosieguo: gestione del porto),
7. sistemazione e manutenzione degli stabilimenti balneari pubblici quali aree pubbliche di terreno sul lungomare,
8. attività cimiteriale.
(2) Possono essere svolte come servizi pubblici facoltativi
anche altre attività stabilite dal Consiglio comunale in base
alle condizioni previste dalla legge con l’adozione del relativo
decreto.
IV. FORME DI FORNITURA DI SERVIZI PUBBLICI
Articolo 7
(forme di fornitura di servizi pubblici)
(1) Il Comune provvede ai servizi pubblici locali di rilevanza economica nelle seguenti forme:
1. l’attività di erogazione dell’acqua potabile viene svolta
dall’Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.,
2. l’attività di smaltimento e depurazione delle acque
reflue urbane e piovane viene svolta dall’Azienda pubblica
OKOLJE Piran d.o.o.,
3. l’attività di raccolta di determinati tipi di rifiuti urbani
viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
4. l’attività di trasporto di rifiuti urbani viene svolta
dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
5. l’attività di trattamento di determinati tipi di rifiuti urbani
viene svolta concedendo la concessione,
6. l’attività di discarica delle risulte da recupero o rimozione dei rifiuti urbani viene svolta concedendo la concessione,
7. l’attività di sistemazione e pulizia delle aree pubbliche
viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
8. l’attività di manutenzione regolare delle strade pubbliche comunali viene svolta da un’azienda non autonoma,
9. l’attività di servizio onoranze funebri reperibile 24 ore
su 24 insieme all’attività cimiteriale viene svolta dall’Azienda
pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
10. l’attività di assistenza, cura e sistemazione degli animali abbandonati nel rifugio viene svolta concedendo la concessione,
11. l’attività di illuminazione pubblica e rinnovamento nonché manutenzione dell’illuminazione pubblica nel Comune di
Pirano viene svolta concedendo la concessione,
12. l’attività di distribuzione di calore e attività del gestore del sistema di distribuzione della rete del gas naturale sul
territorio del Comune di Pirano viene svolta concedendo la
concessione,
13. l’attività di trasporto urbano di linea nel comune viene
svolta concedendo la concessione,
14. l’attività di sistemazione delle aree di parcheggio
pubbliche e degli autosilo viene svolta dall’Azienda pubblica
OKOLJE Piran d.o.o.,
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15. l’attività di sistemazione e pulizia dei mercati pubblici
viene svolta dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o.,
16. l’attività di gestione dei porti viene svolta sia concedendo la concessione sia dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran
d.o.o., tenendo conto che lo svolgimento dei servizi pubblici di
rilevanza economica, stabiliti dal Codice marittimo, si possono
separare dalla gestione dei porti mediante il relativo decreto,
17. l’attività di sistemazione e manutenzione delle aree
balneari pubbliche viene svolta sia concedendo la concessione
sia dall’Azienda pubblica OKOLJE Piran d.o.o..
(2) Quando così richiesto per motivi di economia, razionalità o altri, il Comune può provvedere alle attività altresì
in forma diversa da quella definita nel primo comma del
presente articolo, il che viene definito con il relativo decreto
sullo svolgimento di ciascun servizio pubblico di rilevanza
economica.
(3) La delimitazione tra concessionario e azienda pubblica
quali esecutori di servizi pubblici di rilevanza economica di cui
ai punti 16 e 17 del primo comma del presente articolo e le
deroghe alle forme di esecuzione di cui al primo comma, sono
stabilite dal relativo decreto tenendo conto delle aree geografiche circoscritte oggetto di esecuzione di tale servizio pubblico
di rilevanza economica.
V. FUNZIONI TECNICO-PROFESSIONALI DI SVILUPPO
ED ORGANIZZATIVE
Articolo 8
(funzioni tecnico-professionali di sviluppo e organizzative)
I compiti tecnici e professionali, organizzativi e di sviluppo
nel settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel
comune sono svolti dall’organo comunale competente eccetto
quando un singolo decreto non preveda il trasferimento del
servizio pubblico di rilevanza economica al gestore.
VI. PROTEZIONE DEGLI UTENTI DI BENI
DI PUBBLICO DOMINIO
Articolo 9
(protezione degli utenti di beni pubblici)
(1) Per proteggere gli utenti di beni pubblici il Consiglio
comunale del Comune di Pirano istituisce un organo per la
protezione degli utenti di beni pubblici del Comune di Pirano
che presenta le proprie osservazioni e i commenti relativi
all’esecuzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
agli organi competenti degli enti locali che hanno l’obbligo di
comunicare le proprie posizioni e misure.
(2) Il Consiglio comunale del Comune di Pirano definisce
la composizione, l’area di lavoro e le competenze dell’organo
con apposito atto di costituzione salvo se il relativo decreto
non preveda diversamente. L’atto di costituzione può definire
l’organo per la protezione degli utenti di beni pubblici per singolo servizio pubblico di rilevanza economica o per più servizi
pubblici di rilevanza economica congiuntamente.
(3) Fino alla costituzione dell’organo per la protezione
degli utenti di beni pubblici, i compiti di tale organo sono svolti
dal Comitato per i servizi pubblici di rilevanza economica del
Consiglio comunale.
VII. FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA
Articolo 10
(finanziamento dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica)
I servizi pubblici locali di rilevanza economica sono finanziati:
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– dal prezzo dei beni pubblici,
– dai mezzi di bilancio,
– da altre fonti stabilite dalla legge o da decreto comunale.
Articolo 11
(formulazione delle tariffe)
(1) Gli utenti per utilizzare i beni pubblici, che sono misurabili in base al singolo utente o ai gruppi individuabili di utenti,
corrispondono il prezzo del prodotto o del servizio che può essere anche in forma di tariffa, tassa, indennizzo o risarcimento.
(2) Le tariffe sono formulate o determinate nel modo e
secondo la procedura stabilita dalla legge e dalle ordinanze
adottate sulla base della stessa oppure dal decreto comunale in
conformità con la legge e le normative dell’Unione Europea. La
proposta di tariffa per ciascun servizio è elaborata dal fornitore
del servizio pubblico ed è sottoposta all’approvazione insieme
alla necessaria documentazione al Consiglio comunale, salvo
quando la formulazione delle tariffe è conferita come potere pubblico agli esecutori dei servizi pubblici di rilevanza economica.
(3) Le tariffe possono essere stabilite in modo differenziato a seconda della categoria degli utenti e della quantità di beni
pubblici utilizzati e offerti.
(4) Le tariffe possono essere sovvenzionate. L’atto che
determina il sovvenzionamento delle tariffe, determina altresì
l’ammontare e la fonte delle sovvenzioni. Le sovvenzioni possono essere differenziate a seconda delle categorie degli utenti
e della quantità di beni pubblici utilizzati e offerti.
Articolo 12
(fondi di bilancio)
Sono finanziati dal fondi di bilancio i servizi pubblici di
rilevanza economica che garantiscono beni pubblici i cui utenti
non sono determinabili oppure quando ciò è connesso a costi
sproporzionati oppure il cui utilizzo non è misurabile.
Articolo 13
(cessazione della validità)
Dal giorno di entrata in vigore del presente Decreto cessa
di avere effetto il Decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske
novice, nn. 6/95, 35/95, 10/01, 15/06, 17/09; Gazz. UFF. RS,
nn. 84/11, 31/18).
Articolo 14
(1) Tutti i decreti che disciplinano i singoli servizi pubblici di
rilevanza economica continuano ad essere in vigore. Fino all’approvazione dei decreti che disciplinano dettagliatamente tutte le
questioni relative all’esecuzione di ciascun servizio pubblico di
rilevanza economica per il quale non sono ancora stati adottati
decreti, tali questioni sono regolamentate nel periodo transitorio
fino al 31/12/2024 con contratto stipulato tra il Comune di Pirano
e l’esecutore del servizio pubblico di rilevanza economica.
(2) Fino a diversa disposizione, il Decreto sul porto di Pirano (Bollettino Ufficiale Delle Primorske novice, n. 17/09; Gazz.
Uff. RS, nn. 43/14, 14/17) e il Decreto sul porto di Portorose
(Bollettino Ufficiale Delle Primorske novice, n. 44/01, 14/17) sono
considerati atti di concessione in conformità con le disposizioni
del Codice marittimo, mentre il contratto di locazione dell’infrastruttura portuale è considerato quale contratto di concessione.
Articolo 15
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-2/2022
Pirano, 23 maggio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
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Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev
v Občini Ribnica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) in 62. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20)
je Občinski svet Občine Ribnica na 23. redni seji dne 23. 6.
2022 sprejel

PRAVILNIK
o štipendiranju deficitarnih poklicev
v Občini Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Občina Ribnica podeljuje štipendije za deficitarne poklice
(v nadaljevanju: štipendija) za srednješolske izobraževalne
programe in poklicna področja, ki so opredeljena v Politiki štipendiranja sprejeti s strani Vlade Republike Slovenije.
Ta pravilnik določa splošne in posebne pogoje za dodelitev štipendij, upravičence do štipendij, pravice in obveznosti
štipenditorja in štipendista, vire financiranja ter postopek podeljevanja štipendij za deficitarne poklice, ki jih Občina Ribnica
podeljuje dijakom iz Občine Ribnica, ki se vpisujejo oziroma
so vpisani v programe srednjega poklicnega in strokovnega
izobraževanja na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje.
2. člen
(namen štipendiranja)
Štipendije se podeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja
izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo
zaposljivost v lokalnem okolju ter tistih področij izobraževanja,
za katere ni dovolj zanimanja.
3. člen
(deficitarni poklici)
Občina Ribnica pred izvedbo javnega razpisa določi kateri
so aktualni deficitarni poklici za prihodnje šolsko leto. Seznam
deficitarnih poklicev, katere bo občina štipendirala v posameznem šolskem letu, se določi na podlagi aktualnih podatkov Zavoda RS za zaposlovanje – Urad za delo Ribnica ter na podlagi
morebitnih dogovorov o štipendiranju deficitarnih poklicev s
sosednjimi občinami.
4. člen
(viri financiranja)
Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz vsakoletnega
proračuna občine.
II. UPRAVIČENCI, POGOJI ZA PRIDOBITEV
IN VIŠINA ŠTIPENDIJ
5. člen
(splošni pogoji za pridobitev štipendije)
Štipendija se lahko podeli dijakom, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
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– so državljani Republike Slovenije;
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Ribnica;
– imajo status dijaka in so prvič vpisani v posamezni letnik
izobraževalnega programa srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja;
– niso v delovnem razmerju;
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
RS za zaposlovanje;
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
– ne prejemajo kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije ter druge občinske štipendije;
– se ne vpisuje ponovno v isti letnik izobraževalnega
programa.
Štipendijo po tem pravilniku lahko pridobijo upravičenci, ki
so pred dopolnjenim 18. letom starosti prvič vpisani v programe
poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja, za
katere uveljavljajo pravico do štipendije.
Upravičenci, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem šolskem letu ponovno
prijavijo na razpis.
6. člen
(posebni pogoji za pridobitev štipendije)
Občina Ribnica pri objavi javnega razpisa lahko določi
naslednje posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
za pridobitev štipendije za deficitarne poklice:
– raven oziroma stopnja izobraževanja,
– letnik izobraževanja,
– smer ali področje izobraževanja.
7. člen
(višina štipendije in obdobje izplačevanja)
Višina posamezne mesečne štipendije za deficitarne poklice za dijake se določi v javnem razpisu. Višina štipendije se
lahko spreminja glede na razpoložljiva sredstva v sprejetem
proračunu občine za tekoče leto.
Štipendije po tem pravilniku se upravičencem podelijo za
obdobje enega šolskega leta.
Dijakom se štipendije po tem pravilniku izplačujejo od
1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta.
Štipendije se izplačujejo mesečno, na transakcijski račun
upravičenca, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za
pretekli mesec.
Upravičenec lahko prejema štipendijo le eno šolsko leto
za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ
8. člen
(javni razpis za dodelitev štipendij)
Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za
dodelitev štipendij za deficitarne poklice, ki se objavi na spletni
strani Občine Ribnica.
V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja
štipendij.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo;
– določitev upravičencev do štipendij;
– pogoje in merila za dodelitev štipendij;
– navedba okvirne višine razpisanih proračunskih sredstev, ki so na voljo za štipendije;
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij;
– navedbo obdobja za katerega se podeljujejo štipendije;
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– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije;
– rok za prijavo na javni razpis;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa;
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o
javnem razpisu;
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
V besedilu javnega razpisa so lahko določeni tudi drugi
elementi javnega razpisa v kolikor so ti potrebni za ustrezno
obravnavo vlog in izvedbo postopkov za dodelitev štipendij.
9. člen
(prijava za dodelitev štipendije)
Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu,
določenem v javnem razpisu. K prijavi za dodelitev štipendije
morajo biti priložena še naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
– dokazilo o učnem uspehu (spričevalo) za preteklo šolsko leto,
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
10. člen
(razpisna komisija)
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik
in dva člana komisije.
Strokovna komisija opravlja naslednje naloge:
– pred objavo javnega razpisa pripravi nabor deficitarnih
poklicev in ravni izobrazbe, ki se bodo štipendirale po tem
pravilniku za prihodnje šolsko leto v skladu 2. členom tega
pravilnika;
– odpiranje prispelih prijav;
– pregled prispelih prijav z vidika pravočasnosti in popolnosti prijav;
– priprava seznama nepopolnih prijav za poziv na dopolnitev;
– ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagateljev
prijav;
– vrednotenje prispelih prijav v skladu s kriteriji iz javnega
razpisa, razpisne dokumentacije in tega pravilnika;
– priprava predloga upravičencev do štipendije za deficitarne poklice po tem pravilniku.
11. člen
(postopek odločanja o prepoznih, nepopolnih
in neupravičenih prijavah)
Prijave, ki prispejo po izteku razpisnega roka, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
V kolikor je prijava nepopolna ali nerazumljiva se vlagatelja pozove na dopolnitev prijave v roku osmih dni od prejema
poziva. V kolikor vlagatelj v navedenem roku ne dopolni prijave
oziroma je prijava po dopolnitvi še vedno nepopolna, se prijava
s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
V kolikor razpisna komisija ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje razpisnih pogojev za dodelitev štipendije za deficitarne
poklice po tem pravilniku, se prijava z odločbo zavrne. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in da mu
razpisana štipendija neupravičeno ni bila dodeljena, lahko v
8 dneh od prejema odločbe vloži pritožbo pri županu Občine
Ribnica. Odločitev župana je dokončna.
12. člen
(postopek dodelitve štipendije)
O dodelitvi štipendije odloča direktor občinske uprave ali
pooblaščena oseba z odločbo, na podlagi predloga upravičencev
do štipendij za deficitarne poklice, ki ga pripravi razpisna komisija.
Zoper odločbo o dodelitvi štipendije lahko vlagatelj vloži
pritožbo pri županu v osmih dneh po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
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13. člen
(merila za dodelitev štipendije)
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega
razpisa, bodo izbrani v skladu z naslednjimi merili:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne
šole,
– višja povprečna ocena v predhodnem zaključenem letniku,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v predhodnem zaključenem letniku.
V kolikor imajo vlagatelji enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma v predhodnem zaključenem letniku in skupna vrednost štipendij za te vlagatelje
presega vrednost razpisanih proračunskih sredstev po razpisu,
se kot prednostni kriterij upošteva datum in ura oddaje vloge
na javni razpis.
Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, ne
presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne razvrščajo po merilih,
štipendija pa se podeli vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Povprečna ocena v zaključenem razredu osnovne šole
oziroma v predhodnem zaključenem letniku ter izbirnih predmetov v zaključenem letniku se določi tako, da se izračuna
povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje štipendij ter
vsa zahtevana dokumentacija po tem pravilniku se podrobneje
določijo v javnem razpisu.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA
IN ŠTIPENDISTA
14. člen
(pogodba o štipendiranju)
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije skleneta
Občina Ribnica in upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, pisno pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati najmanj višino
štipendije, čas prejemanja štipendije, opredelitev izobraževalnega programa in podrobno opredelitev pravic in obveznosti
pogodbenih strank.
V kolikor upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe
o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije.
V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev
štipendije.
15. člen
(obveznosti štipendista)
Štipendist je dolžan po vsakem zaključenem šolskem
letu za katerega je prejemal štipendijo, in sicer najkasneje do
15. oktobra, predložiti občini naslednja dokazila:
– dokazilo o doseženem učnem uspehu,
– dokazilo o vpisu v višji razred ali letnik ali končanju
izobraževanja,
– druga dokazila, ki so opredeljena v javnem razpisu in
pogodbi.
Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan štipenditorju v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala
na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo,
zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja;
– spremembo smeri in področja izobraževalnega programa;
– zdravstvene indikacije, ki bi lahko vplivale na uspešnost
zaključka izobraževanja;
– neizpolnjevanje obveznosti zaradi višje sile;
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti;
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šča;

– spremembo naslova stalnega in začasnega prebivali-

– če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj oziroma soustanovitelj zavoda.
16. člen
(prenehanje pravice do štipendije in vračilo štipendije)
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred pretekom roka
določenega v pogodbi o štipendiranju, v kolikor:
– po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskim letom;
– ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa;
– iz neupravičenih razlogov ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik;
– je štipendijo pridobil na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali v roku 15 dni od dneva nastanka spremembe
ne sporoči spremembe, ki vpliva na prenehanje pravice do
štipendije;
– sklene pogodbo o štipendiranju z drugim štipenditorjem
(kadrovska ali občinska štipendija za nadarjene);
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost;
– postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj
oziroma soustanovitelj zavoda;
– je kršil obveznosti, kot jih določa 15. člen tega pravilnika.
Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z
zamudnimi obrestmi v proračun Občine Ribnica, v roku enega
meseca, ko izgubi pravico do štipendije zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Štipendisti, katerim je prenehala pravica do štipendije
zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena, ne morejo
kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine za dodelitev
štipendije po tem pravilniku.
17. člen
(oprostitev vračila štipendije)
Izjemoma lahko komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v primerih iz prejšnjega člena v celoti ali delno, zaradi
težkega socialnoekonomskega stanja štipendista oziroma njegove družine ali nastopa invalidnosti ter drugih bolezni.
Štipendist mora vložiti prošnjo za oprostitev vračila štipendije ter k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na
predlog komisije odloči župan občine.
18. člen
(prenehanje pravice do štipendije brez obveznosti
vračila štipendije)
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Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov
in študentov v Občini Ribnica

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) in 62. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20)
je Občinski svet Občine Ribnica na 23. redni seji dne 23. 6.
2022 sprejel

PRAVILNIK
o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov
v Občini Ribnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vrste štipendij za nadarjene dijake in
študente, ki jih podeljuje Občina Ribnica, vire sredstev financiranja, splošne in posebne pogoje za dodelitev štipendij, upravičence do štipendij, pravice in obveznosti štipenditorja in štipendista ter postopek podeljevanja štipendij po tem pravilniku.
2. člen
(vrste štipendij)
Občina Ribnica podeljuje štipendije za:
– nadarjene dijake in dijakinje (v nadaljevanju: dijaki),
poklicnega, strokovnega ali splošnega srednješolskega izobraževanja, ki so dosegli zahtevan šolski uspeh in se izobražujejo
v Republiki Sloveniji;
– nadarjene študente in študentke (v nadaljevanju: študenti), 1. bolonjske stopnje dodiplomskih študijskih programov,
ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji;
– nadarjene študente 2. bolonjske stopnje podiplomskih
študijskih programov magistrskega in enovitega magistrskega
študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji;
– umetniško-raziskovalno nadarjene dijake in študente;
– športno nadarjene dijake in študente;
– nadarjene dijake in študente, ki aktivno delujejo v lokalnem okolju.
3. člen

Štipendistu preneha pravica do štipendije brez obveznosti
vračila prejetih zneskov štipendij v kolikor:
– nima več stalnega prebivališča na območju Občine
Ribnica in je izpolnil vse obveznosti do štipenditorja v skladu s
prvim odstavkom 15. člena tega pravilnika;
– zaradi zdravstvenih razlogov izobraževanja ne more
zaključiti oziroma nadaljevati.

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja nadarjenih dijakov in študentov do višje ravni izobraževanja,
spodbujanju pridobivanja dodatnih znanj in kompetenc na različnih področjih ter izboljšanju zaposljivosti in aktivnemu vključevanju mladih v lokalno okolje.

V. KONČNA DOLOČBA

(viri financiranja)

19. člen

Sredstva za štipendiranje se zagotovijo iz vsakoletnega
proračuna občine.

(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022
Ribnica, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

(namen štipendiranja)

4. člen

II. UPRAVIČENCI, POGOJI ZA PRIDOBITEV
IN VIŠINA ŠTIPENDIJ
5. člen
(upravičenci do štipendije)
Štipendije lahko pridobijo osebe s statusom dijaka oziroma osebe s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene
v tem pravilniku.
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6. člen

(pogoji za pridobitev štipendije)
Štipendija se lahko podeli dijakom in študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije;
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Ribnica;
– imajo status dijaka in so vpisani od vključno drugega
letnika srednješolskega izobraževanja oziroma status študenta
in so vpisani od vključno drugega letnika visokošolskega in
univerzitetnega izobraževanja;
– niso v delovnem razmerju;
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
RS za zaposlovanje;
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti;
– so vsestransko dejavni in se odlikujejo z ustvarjalnostjo
na izven šolskih področjih v občini;
– ne prejemajo Zoisove štipendije ali druge štipendije za
izjemne dosežke ter nadarjene dijake in študente.
Štipendijo po tem pravilniku lahko pridobijo upravičenci,
ki so pred dopolnjenim 18. letom starosti prvič vpisani v program poklicnega, strokovnega ali splošnega srednješolskega
izobraževanja, za katere uveljavljajo pravico do štipendije ali
upravičenci, ki so pred dopolnjenim 25. letom starosti prvič vpisani v program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija,
za katere uveljavljajo pravico do štipendije v Republiki Sloveniji.
Upravičenec lahko prejme občinsko ali drugo vrsto štipendije v skladu s pozitivno zakonodajo.
Kadar gre za izobraževanje za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, se lahko štipendije, ob smiselni uporabi meril
in pogojev določenih v tem pravilniku, izjemoma podelijo tudi
za vpis v prvi letnik izobraževanja. V tem primeru se upošteva
uspeh v zadnjem letniku predhodne stopnje izobraževanja.
Upravičenci, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem šolskem oziroma
študijskem letu ponovno prijavijo na razpis.
7. člen
(višina štipendije)
Višina štipendij po tem pravilniku znaša:
– 80 eurov mesečno za dijake
– 100 eurov mesečno za študente.
Višina štipendije se lahko spreminja glede na razpoložljiva
sredstva v sprejetem proračunu občine za tekoče leto. Višina
posamezne štipendije za dijake in študente se nato določi v
javnem razpisu.
8. člen
(obdobje izplačevanja štipendij)
Štipendije po tem pravilniku se upravičencem podelijo za
obdobje enega šolskega/študijskega leta.
Dijakom se štipendije izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta, študentom pa od
1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.
Izjemoma se lahko štipendije podelijo tudi študentom z
absolventskim stažem, vendar največ za obdobje 6 mesecev.
Štipendije se izplačujejo mesečno, na transakcijski račun
upravičenca, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za
pretekli mesec.
Upravičenec lahko prejema štipendijo le eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ
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V javnem razpisu se določijo vrste, višina in število štipendij, podrobnejši pogoji in merila ter postopek podeljevanja
štipendij.
Objava javnega razpisa za dodelitev štipendij mora vsebovati:
– ime in sedež štipenditorja;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– podatke o vrsti, višini in številu štipendij, ki se razpisujejo;
– določitev upravičencev do štipendij;
– pogoje in merila za dodelitev štipendij;
– navedba okvirne višine proračunskih sredstev, ki so na
razpolago za štipendiranje;
– način vložitve prijave za dodelitev štipendij;
– navedbo obdobja za katerega se podeljujejo štipendije;
– naslov, na katerega je potrebno vložiti prijavo za dodelitev štipendije;
– rok za prijavo na javni razpis;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa;
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o
javnem razpisu;
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
V besedilu javnega razpisa so lahko določeni tudi drugi
elementi javnega razpisa v kolikor so ti potrebni za ustrezno
obravnavo vlog in izvedbo postopkov za dodelitev štipendij.
10. člen
(prijava za dodelitev štipendije)
Prijave za dodelitev štipendije se vložijo na obrazcu,
določenem v javnem razpisu. K prijavi za dodelitev štipendije
morajo biti priložena še naslednja dokazila:
– potrdilo o vpisu v izobraževalni program;
– dokazilo o učnem uspehu (spričevalo) za dijake ali
študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih) za študente
preteklega letnika izobraževanja;
– dokazila o dosežkih na posameznem področju v preteklem šolskem oziroma študijskem letu, izdanega s strani
institucije oziroma odgovorne osebe;
– življenjepis z opisom kariernih ciljev;
– druga dokazila, zahtevana v javnem razpisu.
Za potrebe izračuna povprečne ocene so kandidati dolžni
zagotoviti ustrezno pretvorbo ocen, v primeru, ko njihove ocene
ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo
predpisi Republike Slovenije, s področja šolstva.
11. člen
(razpisna komisija)
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik
in dva člana komisije.
Strokovna komisija opravlja naslednje naloge:
– odpiranje prispelih prijav;
– pregled prispelih prijav z vidika pravočasnosti in popolnosti prijav;
– priprava seznama nepopolnih prijav za poziv na dopolnitev;
– ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagateljev
prijav;
– vrednotenje prispelih prijav v skladu s kriteriji iz javnega
razpisa, razpisne dokumentacije in tega pravilnika;
– priprava predloga upravičencev do štipendije za nadarjene dijake in študente.

9. člen

12. člen

(javni razpis za dodelitev štipendij)

(postopek odločanja o prepoznih, nepopolnih
in neupravičenih prijavah)

Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za
dodelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom, ki se
objavi na spletni strani Občine Ribnica.

Prijave, ki prispejo po izteku razpisnega roka, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
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Št.

V kolikor je prijava nepopolna ali nerazumljiva se vlagatelja pozove na dopolnitev prijave v roku osmih dni od prejema
poziva. V kolikor vlagatelj v navedenem roku ne dopolni prijave
oziroma je prijava po dopolnitvi še vedno nepopolna, se prijava
s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
V kolikor razpisna komisija ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje razpisnih pogojev za dodelitev štipendije za nadarjene dijake in študente po tem pravilniku, se prijava z odločbo zavrne.
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in da
mu razpisana štipendija neupravičeno ni bila dodeljena, lahko
v 8 dneh od prejema odločbe vloži pritožbo pri županu Občine
Ribnica. Odločitev župana je dokončna.
13. člen
(postopek dodelitve štipendije)
O dodelitvi štipendije odloča direktor občinske uprave
z odločbo, na podlagi predloga upravičencev do štipendij za
nadarjene dijake in študente, ki ga pripravi razpisna komisija.
Zoper odločbo o dodelitvi štipendije za nadarjene dijake in
študente lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v osmih dneh
po prejemu odločbe. Odločitev župana je dokončna.
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15. člen
(uspeh predhodnega šolskega leta)
Število točk za povprečno oceno dijaka, ki se vpisuje v
višji letnik srednješolskega izobraževanja:
Povprečna ocena

Število točk

nad 4,8

5

od 4,5 do 4,8

4

od 4,2 do 4,4
3
Pri dijakih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna
povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem šolskem letu.
Povprečna ocena se določi na eno decimalno število
natančno. Decimalno število na mestu stotin se od 6 dalje
zaokroži navzgor. Kot dokazilo se upošteva potrdilo o uspehu
zadnjega šolskega leta.
16. člen
(uspeh predhodnega študijskega leta)
Število točk za povprečno oceno študenta, ki se vpisuje
v višji letnik:

14. člen

Povprečna ocena

Število točk

(merila za ocenjevanje uspeha in dosežkov kandidatov)

od 9,7 do 10

5

Merila za dodelitev štipendij so: učni oziroma študijski
uspeh predhodnega letnika izobraževanja na isti stopnji in
dosežki na posameznem področju.
Vsako merilo je ovrednoteno s točkami.
Štipendija se dodeli tistim dijakom oziroma študentom, ki
na podlagi meril iz tega pravilnika dosežejo najvišje število točk.
V primeru doseganja istega števila točk se med prejem
niki z istim številom točk uporabi najprej izločitveno merilo po
katerem imajo prednost dijaki/študentje višjega letnika, nato
merilo višje ocene in na koncu socialno-ekonomski status, če
je to potrebno.

od 9,1 do 9,6

4

od 8,6 do 9,0

3

od 8,1 do 8,5
2
Pri študentih se povprečna ocena določi tako, da se izračuna povprečje vseh ocen, doseženih v zadnjem študijskem
letu.
Povprečna ocena se določi na eno decimalno število
natančno. Decimalno število na mestu stotin se od 6 dalje zaokroži navzgor. Kot dokazilo se upošteva potrdilo o opravljenih
izpitih zadnjega študijskega leta.

17. člen
(doseženi rezultati na posameznih področjih)
Merilo za ocenjevanje doseženih rezultatov vlagatelja

Število točk

Prvo mesto oziroma zlato priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju

5

Drugo mesto oziroma srebrno priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju

4

Tretje mesto oziroma bronasto priznanje (ekipno ali posamično) doseženo na državnem ali mednarodnem tekmovanju

3

Sodelovanje na državni ali mednarodni predstavitvi, kongresu, konferenci, razstavi in podobno na področju umetnosti,
družboslovja, naravoslovja, tehnike, znanosti in drugo

3

Zlato, srebrno ali bronasto priznanje na tekmovanju ali natečaju regijskega ali lokalnega pomena

3

Uvrstitev v finale tekmovanja ali natečaja državnega ali mednarodnega pomena

4

Uvrstitev v finale tekmovanja ali natečaja regijskega ali lokalnega pomena

3

Avtorska dela na glasbenem, likovnem, literarnem, strokovnem ali znanstveno raziskovalnem področju

4

Umetniški ali kulturni nastopi, samostojno vodenje projektov, organizacija javnih prireditev, javne objave
in predstavitve lastnega avtorskega prispevka oziroma samostojnih del

5

Priznanja, nagrade in drugi javni dosežki na nivoju občine

3

Aktivno prostovoljstvo na območju Občine Ribnica (točke se ne seštevajo):
– v preteklem letu opravljeno prostovoljno delo v obsegu več kot 60 ur
– v preteklem letu opravljeno prostovoljno delo v obsegu od 31 do 60 ur
– v preteklem letu opravljeno prostovoljno delo v obsegu do 30 ur

5
3
1

Aktivno članstvo v društvih (aktivno sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi dogodkov/projektov
ter programa dejavnosti društva)

5

Upravičenci so lahko po vsakem posameznem merilu iz zgornje tabele točkovani samo enkrat.
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IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA
IN ŠTIPENDISTA
18. člen
(pogodba o štipendiranju)
Po dokončnosti odločbe o dodelitvi štipendije skleneta
Občina Ribnica in upravičenec, ki je pridobil pravico do štipendije, pisno pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati višino štipendije,
čas prejemanja štipendije in podrobno opredelitev pravic in
obveznosti pogodbenih strank.
Če upravičenec do štipendije ne podpiše pogodbe o štipendiranju v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi štipendije,
se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev štipendije. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka za dodelitev štipendije.
19. člen
(obveznosti štipendista)
Štipendist je dolžan po vsakem zaključenem šolskem oziroma študijskem letu, in sicer najkasneje do 15. oktobra, predložiti občini naslednja dokazila:
– dokazilo o učnem oziroma o študijskem uspehu,
– dokazilo o vpisu v višji razred ali letnik ali končanju
izobraževanja,
– druga dokazila, ki so opredeljena v javnem razpisu in
pogodbi.
Štipendist je v času prejemanja štipendije dolžan štipenditorju v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala
na štipendijsko razmerje, sporočiti vsako tako spremembo,
zlasti pa:
– prekinitev ali konec izobraževanja,
– spremembo izobraževalnega programa ali smeri študija,
– zdravstvene indikacije, ki bi lahko vplivale na uspešnost
zaključka izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo naslova stalnega in začasnega prebivališča,
– če postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj
oziroma soustanovitelj zavoda.
20. člen
(prenehanje pravice do štipendije in vračilo štipendije)
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred pretekom roka
določenega v pogodbi o štipendiranju, v kolikor:
– po svoji krivdi ali volji prekine izobraževanje med šolskim oziroma študijskim letom;
– ne obvesti občine o spremembi izobraževalnega programa;
– iz neupravičenih razlogov ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik;
– je štipendijo pridobil na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali v roku 15 dni od dneva nastanka spremembe
ne sporoči spremembe, ki vpliva na prenehanje pravice do
štipendije;
– sklene pogodbo o štipendiranju za nadarjene dijake in
študente z drugim štipenditorjem;
– sklene pogodbo o zaposlitvi ali začne opravljati samostojno registrirano dejavnost;
– postane družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj
oziroma soustanovitelj zavoda;
– je kršil obveznosti, kot jih določa 18. člen tega pravilnika.
Štipendist mora vrniti prejete zneske štipendije skupaj z
zamudnimi obrestmi v proračun Občine Ribnica, v roku enega
meseca, ko izgubi pravico do štipendije zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Štipendisti, katerim je prenehala pravica do štipendije
zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena, ne morejo
kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine za dodelitev
štipendije po tem pravilniku.

21. člen
(oprostitev vračila štipendije)
Izjemoma lahko komisija predlaga oprostitev vračila štipendije v primerih iz prejšnjega člena v celoti ali delno, zaradi
težkega socialnoekonomskega stanja štipendista oziroma njegove družine.
Štipendist mora vložiti prošnjo za oprostitev vračila štipendije ter k prošnji priložiti ustrezna dokazila. O oprostitvi na
predlog komisije odloči župan občine.
22. člen
(prenehanje pravice do štipendije brez obveznosti
vračila štipendije)
Štipendistu preneha pravica do štipendije brez obveznosti
vračila prejetih zneskov štipendij v kolikor:
– nima več stalnega prebivališča na območju Občine
Ribnica in je izpolnil vse obveznosti do štipenditorja v skladu s
prvim odstavkom 18. člena tega pravilnika;
– zaradi zdravstvenih razlogov izobraževanja ne more
zaključiti oziroma nadaljevati.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2022
Ribnica, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Ribnica
Samo Pogorelc

ROGAŠKA SLATINA
2215.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov občinskega sveta in župana Občine
Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022

Na podlagi 20. in 22. 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 16. člena Statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet
Občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
občinskega sveta in župana Občine Rogaška
Slatina za lokalne volitve 2022
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve župana
in v Občinski svet Občine Rogaška Slatina. Občinski svet šteje
20 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Rogaška Slatina se za volitve članov
občinskega sveta določijo tri volilne enote, v katerih se skupno
voli 20 članov občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne
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enote obsegajo eno ali več naselij ali njihovih delov. V vsaki
volilni enoti se voli najmanj pet članov občinskega sveta.

Občine Rogaška Slatina. Člani svetov krajevnih skupnosti se
volijo po večinskem načelu.

3. člen
Prva volilna enota obsega območje:
Aškerčeva ulica, Brestovec, Brestovška cesta, Cankarjeva
ulica, Cesta padlih aktivistov NOV, Ceste, Gabrce, Izletniška
ulica, Kajuhova ulica, Kamence, Kidričeva ulica, Knežec, Kot, Krpanova ulica, Kvedrova ulica, Lastine, Levstikova ulica, Mladinska ulica, Na livadi, Nimno, Plat, Pristavica, Prnek, Rajnkovec,
Rjavica, Sončna ulica, Sotelska cesta, Steklarska ulica, Strma
cesta, Tavčarjeva ulica, Tržišče, Ulica talcev, Ulica XIV. divizije,
Velike Rodne, Vid Ivanuševa ulica, Vinec, Zlatorogova ulica.
V prvi volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
Druga volilna enota obsega območje:
Celjska cesta, Cesta na Bellevue, Cesta na Boč, Cvetlični
hrib, Gozdna ulica, Gubčeva ulica, Ivanov hrib, Janina, Kačji
Dol, Linhartova ulica, Ločen dol, Lovska ulica, Male Rodne,
Na trati, Ob progi, Partizanska cesta, Plečnikova ulica, Pod
Bellevujem, Prešernova ulica, Prvomajska ulica, Ratanska vas,
Šlandrova ulica, Slomškova ulica, Spodnja cesta, Stritarjeva
ulica, Tekačevo, Topole, Tržaški hrib, Ulica Ele Peroci, Ulica
Kozara, Ulica Kozjanskega odreda, Ulica Zrinjskega, Vegova
ulica, Zdraviliški trg, Žibernik, Župančičeva ulica.
V drugi volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
Tretja volilna enota obsega območje:
Brezje pri Podplatu, Cerovec pod Bočem, Čača vas, Drevenik, Gabrovec pri Kostrivnici, Gradiški dol, Irje, Kamna Gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje,
Spodnje Sečovo, Spodnji Gabernik, Strmec pri Sv. Florijanu,
Sv. Florijan, Tuncovec, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica,
Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornji Gabernik.
V tretji volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.

2. člen
Svet krajevne skupnosti Kostrivnica ima enajst članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kostrivnica
se določijo štiri volilne enote in število članov, ki se volijo v
posamezni volilni enoti kot sledi:
Prva volilna enota obsega območje naselij: Drevenik,
Spodnja Kostrivnica in Zgornja Kostrivnica. V prvi volilni enoti
se volijo trije člani sveta.
Druga volilna enota obsega območje naselij: Gabrovec
pri Kostrivnici, Podturn, Spodnji Gabernik in Zgornji Gabernik.
V drugi volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Tretja volilna enota obsega območje naselij: Brezje pri
Podplatu, Kamna Gorca in Podplat. V tretji volilni enoti se volita
dva člana sveta.
Četrta volilna enota obsega območje naselij: Čača vas in
Zagaj pod Bočem. V četrti volilni enoti se volijo trije člani sveta.

4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine
Rogaška Slatina.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2022-1
Rogaška Slatina, dne 29. junija 2022
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

2216.

Odlok o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve
v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška
Slatina za lokalne volitve 2022

Na podlagi 109. 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 16. člena Statuta Občine Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
za lokalne volitve 2022
1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih
skupnosti in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti

3. člen
Svet krajevne skupnosti Sv. Florijan ima pet članov. Za
volitve članov Sveta krajevne skupnosti Sv. Florijan se določita
dve volilni enoti in število članov, ki se volijo v posamezni volilni
enoti, kot sledi:
Prva volilna enota obsega območje naselja Sv. Florijan. V
prvi volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Druga volilna enota obsega območje naselja Strmec pri
Sv. Florijanu. V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta.
4. člen
Svet Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina ima
devetnajst članov. Za volitve članov Sveta Mestne krajevne
skupnosti Rogaška Slatina se določi osem volilnih enot in
število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
Prva volilna enota obsega območja: Celjska cesta – del:
hišne številke: 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 36,
36a, 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
50a, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 in 67, Gozdna ulica
– del: hišne številke; 11, 13, 15, 17, 18 in 19, Gubčeva ulica,
Linhartova ulica – del (hišne številke): 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 6a in 7,
Lovska ulica, Na trati, Ob progi, Prešernova ulica, Tekačevo,
Ulica Kozjanskega odreda, Žibernik – del (hišne številke): 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41,
43, 45 in 47. V prvi volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Druga volilna enota obsega območje: Aškerčeva ulica,
Cankarjeva ulica, Izletniška ulica, Kidričeva ulica – del (hišne
številke 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26a, 27, 27a, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 46a, 48, 52, 54, 56, 56a,
56b, 66a, 75a), Mladinska ulica, Strma cesta, Tavčarjeva ulica,
Ulica Kozara, Ulica XIV. divizije, Vid Ivanuševa ulica in Zlatorogova ulica, Cesta na Bellevue, Cvetlični hrib, Ivanov hrib, Janina,
Ločen dol, Partizanska cesta, Pod Bellevuejem, Stritarjeva ulica
in Zdraviliški trg. V drugi volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Tretja volilna enota obsega območja: Brestovška cesta,
Cesta padlih aktivistov NOV, Kajuhova ulica, Kidričeva ulica
– del (hišne številke; 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49a, 51, 53, 55,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 67a, 68, 69, 71, 71a, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81a, 82, 83, 85, 87, 87a, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 95, 96, 97 in 98), Knežec, Kot, Krpanova ulica,
Kvedrova ulica, Lastine, Levstikova ulica, Na livadi, Rjavica,
Sončna ulica, Sotelska cesta, Steklarska ulica, Tržišče in Ulica
talcev. V tretji volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Četrta volilna enota obsega območja: Spodnje Sečovo,
Tuncovec, Cerovec pod Bočem, Irje – del (hišne številke: 27a,
28, 28a, 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 33a, 36, 36a, 36b, 36c, 36d,
36e, 36f, 36g, 36h, 36i, 37, 37b, 38, 39, 39a, 39b, 39c, 39d,
39e, 39g, 40, 41, 41a, 42, 43, 43a, 43b, 44a, 44b, 45, 45a, 45b,
46, 46a, 46b, 47 in 48, 48a in Zgornje Sečovo. V četrti volilni
enoti se volita dva člana sveta.
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Peta volilna enota obsega območje: Celjska cesta – del:
(hišne številke: 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 in 28a),
Cesta na Boč, Gozdna ulica – del (hišne številke: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 22 in 26); Linhartova ulica – del
(hišne številke 8, 8a, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26a,
28, 30 in 32); Plečnikova ulica, Prvomajska ulica, Ratanska
vas, Slomškova ulica, Spodnja cesta, Šlandrova ulica, Tržaški
hrib, Žibernik – del (hišne številke: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 in 34);
Župančičeva ulica, Ulica Ele Peroci, Vegova ulica – del (hišne
številke: 1, 3, 4, 6, 9, 10), Ulica Zrinjskega. V peti volilni enoti
se volita dva člana sveta.
Šesta volilna enota obsega območje: Brestovec, Kamence, Nimno, Prnek, Pristavica, Rajnkovec, Velike Rodne, Vinec.
V šesti volilni enoti se volita dva člana sveta.
Sedma volilna enota obsega območja: Ceste, Gabrce,
Kačji dol, Plat, Male Rodne in Topole. V sedmi volilni enoti se
volita dva člana sveta.
Osma volilna enota obsega območja: Gradiški Dol, Irje –
del (hišne številke 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 5a,
5b, 5c, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 7a, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 10a, 11, 11a,
11b, 11c, 12, 13, 13a, 14, 14a, 15, 17, 24, 24a, 24b, 24c, 25,
25a, 26, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 31a, 31b, 31c, 32, 33, 33b,
33c, 33d, 33e, 34, 35, 35a, 35b, 37a, 37c, 37d, 49, 49a in 50),
Linhartova ulica, del (hišne številke: 7a, 7b, 7c, 7d, 9, 9c, 9d,
23, 11, 13, 15, 17, 17a, 19, 21; Spodnje Negonje in Zgornje
Negonje, Vegova ulica – del (hišne številke): 14, 15, 15a, 16,
17, 18 in 19. V osmi volilni enoti se volita dva člana sveta.
5. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja Občinska
volilna komisija.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2022-1
Rogaška Slatina, dne 29. junija 2022
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič

Uradni list Republike Slovenije
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2217.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski
svet Občine Rogatec na 17. redni seji dne 28. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogatec
za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rogatec za leto 2022
(Uradni list RS, št. 16/21, 207/21 in 3/22; v nadaljevanju: Odlok)
se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:

Proračun 2022
5.115.782,20
3.317.194,86
2.623.704,60
2.249.765,00
301.400,00
72.539,60
0,00
693.490,26
310.724,03
2.550,00
3.560,00
12.200,00
364.456,23
124.684,96
99.142,46
0,00
25.542,50
0,00
0,00
0,00
1.673.902,38
1.645.539,55

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

28.362,83

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

5.914.839,36

40 TEKOČI ODHODKI

1.164.038,15

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

ROGATEC

Znesek
v evrih

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

417.002,58
65.571,76
595.752,82
2.501,90
83.209,09
1.702.800,83
23.100,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

806.287,27

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

146.641,82

413 Drugi tekoči domači transferi

726.771,74

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.900.643,19

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.900.643,19
147.357,19

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

48.930,05

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

98.427,14
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

Št.

–799.057,16

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

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

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

0,00

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

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

690.139,06
690.139,06

–266.880,06

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

532.177,10

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

799.057,16

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

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

SEVNICA
2218.

311.837,25
«

2. člen
V četrtem odstavku 8. člena Odloka se število »15.000«
nadomesti s številom »42.000«.
3. člen
V Odloku se spremeni drugi odstavek 10. člena, tako da
se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine
690.139,06 evrov in sicer za investicijo Izgradnja skoraj – nič
energetskega vrtca v Rogatcu, do višine 563.225,77 evrov, s
predhodnim soglasjem Ministrstva za finance ter za projekt
CRO-SI-SAFE Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih
služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije, do višine nepovratnih sredstev 126.913,29 evrov, s predhodnim
soglasjem Ministrstva za finance.«

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del Gospodarske cone Dolenji
Boštanj, del EUP DB10 (2)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 115. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21),
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) in 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 6/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet
Občine Sevnica na 32. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj,
del EUP DB10 (2)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

157.961,96
157.961,96

6769

Št. 410-0006/2022
Rogatec, dne 28. junija 2022

157.961,96

550 Odplačila domačega dolga

Stran

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

690.139,06

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

89 / 1. 7. 2022 /

(podlaga in predmet za OPPN)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj, del
EUP DB10 (2) (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje
M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., pod št. proj. 2002 in z
identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov: 1986.
(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Odlok o občinskem
prostorskem načrtu občine Sevnica, Uradni list RS, št. 94/12,
100/12 – popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18, 70/19; v nadaljevanju: OPN), in sicer na pobudo lastnikov večinskega dela
zemljišč na območju OPPN.
(3) Na območju OPPN se načrtuje gradnja stanovanjskih
in poslovnih objektov za potrebe opravljanja gospodarske dejavnosti lastnikov zemljišč (nadstrešek za potrebe skladiščenja
in ureditve za izvajanje transportne dejavnosti). V območje se
vključijo tudi zemljišča, potrebna za zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti območja.
(4) Določijo se robni pogoji za gradnjo, pri čemer se upoštevajo usmeritve za pripravo OPPN iz OPN, izkazan investicijski
interes in smiselno povzeti prostorski izvedbeni pogoji iz OPN.
2. člen
(pomen izrazov in kratic)
(1) Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji
pomen:
Kratica
Ue
EUP
Fz

Pomen kratice
Ureditvena enota
Enota urejanja prostora
Faktor zazidanosti

Stran
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Kratica
Fzp
GP
OPN

Pomen kratice
Faktor zelene površine
Gradbena parcela
Občinski prostorski načrt Občine Sevnica
Občinski podrobni prostorski načrt
OPPN
za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj,
del EUP DB10 (2)
(2) Etažnost objekta je določena s številom etaž nad terenom, pri čemer se kot etaža štejejo pritličje (P) in mansarda (M)
ali nadstropje (1).
(3) Faktor zazidanosti parcele se določi kot razmerje med
zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji.
(4) Faktor zelenih površin je razmerje med zelenimi površinami in celotno površino gradbene parcele stavbe.
(5) Gradbena meja je črta, ki je stavbe s svojim najbolj
izpostavljenim delom stavbe nad terenom ne smejo presegati,
lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjene v notranjost
zemljišča.
(6) Kolenčni zid je svetla višina zidu v podstrešju s koristno površino, merjeno v notranjosti prostora, in sicer do 1,4 m.
(7) Kubus pomeni volumen oblike kvadra oziroma kocke.
(8) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe. Obsega prostorsko medsebojno
povezano zemljišče, na, nad ali pod katerim je predvidena ali
se nahaja stavba, in drugo zemljišče, ki je trajno namenjeno
za redno rabo te stavbe. Gradbena parcela stavbe obsega tudi
zemljišče, na, nad ali pod katerim je predviden ali se nahaja
pomožni objekt stavbe, in zemljišče, ki je trajno namenjeno
redni rabi tega pomožnega objekta.
(9) Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki
je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja
enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
(10) Praviloma – izraz pomeni, da je treba upoštevati
določila odloka, vendar je dopustno odstopanje od njih, če jih
zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno upoštevati,
kar je treba obrazložiti in utemeljiti v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(11) Zelena streha je streha, ki jo pokriva vegetacijski sloj.
3. člen
(vsebina)
(1) OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela (v nadaljevanju: odlok) tudi grafični del ter priloge.
(2) Vsebina odloka določa:
1. opis prostorskih ureditev,
2. območje urejanja,
3. umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
4. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
5. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
6. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave,
7. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
9. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
10. obveznosti udeležencev graditve objektov,
11. usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del vsebuje naslednje načrte:
1. Območje OPPN
1.1 na topografski karti
na OPN
M 1:5000
na DOF in na geodetskem načrtu
M 1:2000
1.2 na geodetskem načrtu
M 1:1000
2. Vplivi in povezave
M 1:2000
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3. Ureditvena situacija
M 1:500
4. Prometne ureditve
M 1:500
5. Infrastruktura
M 1:500
6. Parcelacija
M 1:500
(4) OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz
hierarhično višjega prostorskega akta, izhodišča za pripravo
prostorskega izvedbenega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja nosilcev
urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in povzetek
za javnost.
(5) Glede na z OPPN-jem načrtovane ureditve in varovanja, okoljskega poročila za postopek celovite presoje vplivov
na okolje ni bilo potrebno izdelati, zato ni predmet obveznih
prilog.
II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
4. člen
(območje urejanja)
(1) Območje OPPN se nahaja v Gospodarski coni Dolenji
Boštanj, ki se nahaja v vzhodnem delu naselja Dolenji Boštanj,
ki leži zahodno od mesta Sevnice.
(2) Območje OPPN je z OPN opredeljeno kot del EUP z
oznako DB10, kjer je določena namenska raba CU – območja
centralnih dejavnosti.
(3) Območje OPPN je opredeljeno upoštevajoč izkazan
investicijski interes z zagotavljanjem infrastrukturne opremljenosti, in zajema le del EUP. Občina Sevnica je v preteklosti že
izdelala strokovno podlago za celotno območje EUP (navedena
v Prilogi 3 k OPPN). Območje OPPN predstavlja zaključeno
celoto in omogoča nadaljnjo pozidavo nepozidanih stavbnih
zemljišč zahodno in južno od območja OPPN.
(4) Območje OPPN sega:
– na severu do obstoječe pozidave,
– na vzhodu do G1 5/0333 Sevnica–Krško,
– na jugovzhodu do črpališča,
– na jugu do vključno predvidene nove javne ceste.
(5) Območje OPPN zajema zemljišča na parc. št. 256/1,
257/3, 257/4, 259/1, 260/4, 260/5, 261/2-del, 261/3, 262/2del, 262/3, 263/3, 264/7, 272/9, 272/10, 1032/6, 1032/8-del,
1032/12-del, 1032/16, 1032/17, 1032/18, 1032/27, 1032/31,
1032/32, 1032/33, 1032/34, 1032/35-del, 1032/36, 1032/37-del,
1032/38, 1032/41, 1032/42, 1032/43, 1032/44, 1032/45-del,
1032/46, 1032/47, 1032/48-del, 1032/49, 1032/50, 1032/51del, 1032/52, 1032/54-del, 1032/55-del, 1032/65-del, 1032/67del, 1032/68-del, 1032/70-del, 1032/73-del, 1032/76-del, 3758,
vse k.o. Boštanj, v skupni površini 1,06 ha.
(6) Za potrebe infrastrukturne opremljenosti območja
OPPN je potrebna naslednja gradnja izven območja OPPN:
nova TP in izvedba SN voda, priključevanje na kanalizacijsko
in vodovodno omrežje.
(7) Območje OPPN je razvidno iz načrta 1 grafičnega dela
»Območje OPPN«. V primeru razhajanja v navedbi parcelnih
številk, velja grafični prikaz območja OPPN.
5. člen
(vplivi in povezave)
(1) Teren na območju OPPN rahlo pada proti jugu. Območje je delno pozidano, ostala zemljišča so v kmetijski rabi (trajni
travniki, njiva, sadovnjak).
(2) Dostop do območja OPPN je iz LC – 372342 Boštanj–Dolenji Boštanj. Območje OPPN sega v varovalni pas
G1 5/0333 Sevnica–Krško, odsek Boštanj.
(3) Infrastruktura: Obstoječi objekt na območju OPPN
in objekti v neposredni bližini so komunalno opremljeni. Na
območju OPPN poteka mešan kanalizacijski sistem in komunikacijsko omrežje. Čez območje poteka prenosni plinovod
R42; MRP Sevnica–MRP Radeče, tlaka 50 barov. Vzhodno
od območja OPPN je predvidena izgradnja nove TP postaje.
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(4) Varovana območja: OPPN ne posega na varovana območja – varovanje narave, varstva kulturne dediščine, varstva
voda, gozdov, območja namenjena obrambi in varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Območje posega na območje
razreda preostale poplavne nevarnosti.
(5) Predvideni posegi ne bodo obremenilno vplivali na obstoječo rabo prostora in ne bodo predstavljali bistvene dodatne
obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno energetsko infrastrukturo v širšem območju. Vplivov novogradnje na
varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na
varnost pri uporabi ter na varnost pred hrupom, upoštevajoč
ustrezne ukrepe ni oziroma se stanje z izvedbo posegov ne
poslabšuje.
(6) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz
načrta 2 grafičnega dela »Vplivi in povezave«.
6. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dopustne vse vrste gradenj, ki jih
opredeljuje veljavni zakon o gradnji.
7. člen
(vrste objektov glede na namen po klasifikaciji objektov)
(1) Skladno z veljavnim predpisom o razvrščanju objektov
glede na namen uporabe je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:
a) v Ue 1 – k obstoječem poslovnem objektu se postavi
nadstrešnica za namene skladiščenja ter parkiranje vozil in
delovnih strojev, in sicer:
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12420 Garažne stavbe, od tega garaže in pokrita parkirišča,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega
skladiščne stavbe in pokrite skladiščne površine.
b) v Ue 2 – predvidena ureditev parkirišča za tovorna vozila ter gradnja spremljajočega objekta za opravljanje poslovne
dejavnosti z delavnico za vzdrževanje in servisiranje lastnih
tovornih vozil s platojem za pranje tovornih vozil za lastne
namene, in sicer:
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12420 Garažne stavbe, od tega garaže in pokrita parkirišča,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega
skladiščne stavbe in pokrite skladiščne površine,
– 21122 Samostojna parkirišča,
– 31130 Utrjene površine.
c) v Ue 3:
– 11100 Stanovanjske stavbe, od tega samostojne hiše,
– 12203 Druge poslovne stavbe.
d) v Ue 4:
– pripadajoči objekti h »glavni« parceli.
(2) Na celotnem območju OPPN je dovoljena gradnja
naslednjih gradbeno inženirskih objektov:
– 21121 Lokalne ceste in javne poti,
– 221 Daljinski (transportni) cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski prenosni) elektroenergetski vod,
– 222 lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
od tega:
– 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
– 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za
tehnološko vodo,
– 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen
zrak, od tega cevovod za daljinsko ogrevanje,
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),
– 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in
lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja,
– 22242 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja.
(3) Dovoljena je gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v 13. členu tega odloka.
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8. člen
(dopustne dejavnosti)
Območje je skladno z namensko rabo in usmeritvami za
pripravo OPPN namenjeno centralnim dejavnostim z bivanjem
ter proizvodnjo:
a) v Ue 1: območje je namenjeno širitvi obstoječe dejavnosti;
b) v Ue 2: območje je namenjeno izvajanju transportne
dejavnosti;
c) v Ue 3: območje je namenjeno bivanju in poslovni
dejavnosti.
– Delež spremljajočih dejavnosti v stanovanjski stavbi je
največ 50 % bruto etažne površine.
– V stanovanjski stavbi so dopustne tudi spremljajoče
dejavnosti, ki niso moteče za osnovno rabo, in sicer: storitvene,
poslovne dejavnosti, dejavnosti intelektualnih in umetniških
storitev, če so izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne
površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami,
– brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje
in bivalno okolje (npr. povečana stopnja hrupa in drugih emisij)
glede na obstoječe obremenitve in v skladu z dopustnimi mejami določenimi s predpisi,
– ne generirajo tovornega, niti večjega osebnega prometa.
d) v Ue 4: pripadajoče zemljišče h »glavni parceli«.
9. člen
(vrste objektov glede na zahtevnost)
V območju OPPN je dopustna gradnja manj zahtevnih
objektov ter nezahtevnih in enostavnih objektov pod pogoji
13. člena tega odloka.
III. MERILA IN POGOJI NAČRTOVANIH OBJEKTOV
IN POVRŠIN
10. člen
(zasnova in ureditvene enote)
(1) Zasnova območja izhaja iz izkazanih potreb v prostoru, zagotavljanju celostnega zagotavljanja infrastrukturnega
opremljanja in zaokroževanja prostorske enote.
(2) Območje OPPN je razdeljeno na štiri ureditvene enote:
a) Ue1 – predvidena gradnja skladiščnega objekta za
potrebe razvoja obstoječe dejavnosti;
b) Ue 2 – predvidena ureditev parkirišča za tovorna vozila
ter gradnja spremljajočega objekta za opravljanje poslovne
dejavnosti z delavnico za vzdrževanje in servisiranje lastnih
tovornih vozil s platojem za pranje tovornih vozil.
c) Ue 3 – predvidena gradnja pretežno enostanovanjskega ali poslovnega objekta.
d) Ue 4 – predvidena gradnja pripadajočih objektov h
»glavni« parceli.
(3) Določijo se robni pogoji in površina za razvoj objektov.
(4) Zasnova je razvidna iz načrta 3 grafičnega dela OPPN
»Ureditvena situacija«. Prikaz stavb je simbolne narave.
11. člen
(lokacijski pogoji in pogoji o velikosti objektov)
(1) Gradnja objektov je dopustna na površinah za razvoj
objekta. Na GP2 (Ue1) in GP4 (Ue2), v območju 5,0 m varovalnega pasu plinovoda, gradnja objektov ni dovoljena, razen
če je to nujno potrebno za gradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje,
nadzor ali vzdrževanje infrastrukture oziroma gospodarske javne infrastrukture po predpisih o graditvi objektov, če investitor
oziroma izvajalec del pridobi soglasje operaterja prenosnega
plinovoda pred začetkom izvajanja del.
(2) Odmiki gradbenih mej od parcelne meje so označeni
v grafičnem delu, in sicer po principu, da je pri stanovanjski
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gradnji odmik praviloma 4,0 m, drugje praviloma 2,0 m. Na meji
območja s črpališčem je odmik 3,0 m. V severnem delu Ue1
poteka gradbena meja v liniji obstoječega objekta.
(3) GP5 (Ue4) se določi kot pripadajoče zemljišče h GP1
ali h GP2 ali k zemljišču izven OPPN, ki na S meji z GP5. Površina za razvoj objekta na gradbeni parceli GP5 se združi s
površino za razvoj objekta »glavne« parcele.
(4) GP6 je pripadajoče zemljišče h GP1 ali h GP2 pod
pogojem, da se zagotovi nemoten dostop do GP1. Merila in
pogoji o legi objektov se smiselno upoštevajo pri združitvi
gradbenih parcel.
(5) Izven površine za razvoj objektov je dopustna gradnja
infrastrukturnih vodov, uvozov, ureditve utrjenih dvorišč ter
nezahtevnih in enostavnih objektov pod pogoji 13. člena tega
odloka.
(6) Vsi nadzemni objekti morajo biti odmaknjeni od parcele ceste najmanj 2,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost
in varnost na prometnih površinah.
(7) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da
so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni, sanitarni
in drugi pogoji in da je možno vzdrževanje, in raba objektov v
okviru gradbene parcele.
(8) Velikost objektov se določi z robnimi pogoji, in sicer
na površini za razvoj objekta, upoštevajoč gradbene meje,
etažnost in faktor zazidanosti, in sicer:
– Objekti etažnosti do P+M oziroma P+1.
– Usmerjenost glavnega objekta je v smeri JZ–SV.
– Etažna višina pritličja med nosilnima konstrukcijama je
do 4,5 m oziroma izjemoma več, kadar gre za pritličen objekt
in v kolikor to izhaja iz tehnološke potrebe dejavnosti, kar je
potrebno obrazložiti v projektni dokumentaciji.
– Etažna višina pritličja stanovanjske stavbe je do 3,0 m
svetle višine.
– Kota pritličja je največ 0,5 m nad terenom na mestu
vhoda.
– Kletne etaže niso dovoljene.
– Višina strešnega venca oziroma kapi največ do 7,0 m.
(9) Pripadajoče stavbe:
– Velikost pripadajoče stavbe mora izkazovati sekundarno
funkcijo – manjši gabariti.
– Pripadajoče stavbe so lahko le pritlične izvedbe.
– V Ue3 je dopustno graditi največ dve pripadajoči stavbi,
v Ue4 le eno v velikosti do 20 m2 zazidane površine.
– Pripadajoče stavbe, ki se po namenu klasificirajo pod
12420 (Garažne stavbe) in 12520 (skladišča, drvarnica) se
lahko združijo v enovito pripadajočo stavbo.
(10) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo:
– Fz max v 0,6, pri enostanovanjski gradnji v Ue3 pa 0,4.
– Fzp min določa v osmem odstavku 12. člen tega odloka.
(11) Lokacijski pogoji in dopustni gabariti objektov so razvidni iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Ureditvena situacija«.
12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov in površin)
(1) Skupni prostorsko izvedbeni pogoji:
– K osnovnem volumnu je dopustno dodajanje in odvzemanje kubusov;
a) Streha:
– Streha je ravna oziroma z minimalnim naklonom.
– Strehe dodanih volumnov so ravne ali enakega naklona
kot streha osnovnega volumna.
– Dovoljeni so svetlobni pasovi ali svetlobne kupole.
b) Fasada:
– Oblikovanje ter horizontalna in vertikalna členitev fasad,
strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov so enostavni.
– Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli
na fasadah (kot so večkotni in polkrožni izzidki, stolpiči, fasadni
pomoli in tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij
(stebrišča, loki idr.).
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– Fasada naj bo v odtenkih svetlih, toplih, zemeljskih barv
ali v beli barvi. Dovoljene so barvne kombinacije za poudarek
posameznega dela fasade(dodani ali odvzeti kubusi, vhod).
– Prepovedana je uporaba barv, ki so v prostoru izrazito
moteče in neavtohtone (npr. signalne barve, citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, modra, turkizno
modra).
– Na fasadi je poleg stekla dopustna kombinacija maksimalno dveh materialov – omet, les, fasadne plošče, opeka.
– Dopustne so zazelenjene strehe in terase ter zelene
vertikalne fasade.
– Prepovedana je uporaba svetlobo odbijajočih materialov
(npr. glazirana kritina, fasadne obloge).
c) Objekt, ki je kot celota dan na trg kot proizvod:
– Dopustna je postavitev objekta, ki je kot celota dan na
trg kot proizvod (šotor, kontejner), pri čemer mora upoštevati
pogoje o velikosti in legi objekta, kot določa 11. člen tega odloka, in smiselno upoštevati oblikovne pogoje 12. člena tega
odloka, in sicer: usmerjenost objekta, streha ravna ali dvokap
nica (z naklonom, kot ga ima proizvod). Takšen objekt je lahko
postavljen kot glavni objekt.
(2) Ue 1 in Ue2:
– Na delu površine objekta so dopustne tudi vmesne
etaže za poslovne prostore, garderoba in podobne namene, ki
ne potrebujejo velike etažne višine.
(3) Ue3:
– Streha na GP3 je lahko tudi v naklonu do 6°.
– Streha na GP1 se izvede kot simetrična dvokapnica z
naklonom 35°, brez čopov in frčad in kritino kot sosednji objekt,
lahko v kombinaciji z ravno streho.
(4) Ue4:
– Oblikovni pogoji za pripadajoče stavbe, kot so navedeni
v šestem odstavku tega člena.
(5) Postavitev zunanjih enot naprav:
– Fotovoltaični sistemi se praviloma izvedejo le kot del
strehe ali fasade.
(6) Pripadajoče stavbe:
– Oblikovnost pripadajočih stavb mora izkazovati sekundarno funkcijo – oblikovno skromnejše stavbe, enostaven pravokotni volumen.
– Ravna streha, lahko zazelenjena, lahko transparentna.
– Pogoji za oblikovanje fasad veljajo smiselno enako kot
za stanovanjski objekt.
– V kolikor se pripadajoča stavba dotika glavnega objekta,
se le ta loči vizualno ali z zamikom iz glavne fasade.
– V Ue3 je k posameznemu glavnem objektu dopustna
postavitev samo enega objekta iste namembnosti.
(7) Uvozi in utrjene površine:
a) Ue1 in Ue2:
– Zunanje manipulativne površine in parkirišča morajo po
velikosti zadoščati potrebam objekta. Dimenzioniranje parkirnih
mest je opredeljeno v 16. členu tega odloka. Na območju manipulacije tovornjakov mora biti povozna površina ustrezno utrjena.
b) Ue3:
– Zaradi zagotavljanja čim večjega deleža zelenih površin, se utrjene tlakovane površine načrtujejo v najmanjši možni
velikosti, ki še izpolnjuje funkcijo – dovoz, parkirišča.
– Dovozi na parcele se asfaltirajo ali tlakujejo v širini najmanj 3,5 m, s poglobljenimi robniki in ustreznimi uvoznimi radiji.
– Parkirišče je asfaltirano, tlakovano ali izvedeno s travnatimi rešetkami, z najmanj 2 parkirnima mestoma in prostorom
za ustavljanje vozil. Praviloma se zagotovi še tretje parkirno
mesto, ki je sestavni del hortikulturne ureditve – travne rešetke,
leseni tramovi ali drugi površinski materiali kombinirani s površinami trave (razen betonsko satovje), kar velja tudi za vsako
nadaljnje parkirno mesto.
– V primeru dodatne dejavnosti v objektu morajo biti vse
manipulativne in parkirne površine za potrebe dejavnosti na
pripadajoči parceli, dodatno število parkirnih mest se določi v
skladu z določili nadrejenega prostorskega akta OPN ali drugega predpisa za predmetno dejavnost.
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(8) Nepozidane in neutrjene površine:
– Postavitev ograj je določena v 13. členu tega odloka.
– Območje se zazeleni v čim večji možni meri, tako zaradi
ponikanja meteorne vode kot zaradi privlačnosti prostora. Fzp
pri Ue1 in Ue2 je min 15 %, v Ue3 pa 30 %.
– Na parceli objekta je potrebno zagotoviti najmanj
20 dreves/ha.
– Rastlinske vrste na zelenih površinah s koreninami ne
smejo segati v območje komunalnih vodov (odmik dreves od
posameznih vodov najmanj 1,5 m, od vodovoda in kanalizacije
pa najmanj 2,0 m) ali preglednostnega trikotnika.
– Nasipavanje terena v sklopu gradnje objekta (npr. utrjene in manipulativne površine na GP4) je dopustno pod pogoji
upravljavca plinovoda.
– Izvedejo se izravnave terena na mestih, kjer je to potrebno zaradi navezave na cestno omrežje. Pri preoblikovanju
terena se upošteva načelo čim bolj smotrne prerazporeditve
mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja
urejanja. Višinske razlike na zemljišču naj bodo prioritetno
urejene s travnatimi brežinami.
(9) Varstvo krajinskih značilnosti:
– Kote objektov in cestišč se v največji možni meri prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena. Razlike v nivoju terena se
rešujejo z brežinami.
– Za zasaditev živih mej in druge vegetacije se uporabi
avtohtone rastlinske vrste.
– Posegi v krajino so sprejemljivejši z določili o zasaditvi
dreves.
13. člen
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)
(1) Skladno z veljavnim predpisom o razvrščanju objektov
glede na namen uporabe je dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov s pretežnim namenom, ki so
kot pripadajoč objekt k enostanovanjski stavbi, in sicer:
a) Ue1 in Ue2:
1 Stavbe
12203 Druge poslovne stavbe, od tega:
– skladiščne stavbe.
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega:
– skladiščne stavbe,
– rezervoar za plin (podzemni, za lastne potrebe),
– rezervoar za vodo (podzemni, za lastne potrebe).
12420 Garažne stavbe, od tega:
– garaže,
– pokrita parkirišča (nadstrešnica),
– kolesarnice.
2 Gradbeno inženirski objekti
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega:
– ograja.
32120 Urbana oprema, od tega:
– objekti za oglaševanje in informacijski panoji.
b) Ue3:
1 Stavbe
11100 Enostanovanjske stavbe, od tega:
– letna kuhinja,
– zunanji pokrit dnevni prostor (nadstrešnica, senčnica).
12420 Garažne stavbe, od tega:
– garaže,
– pokrita parkirišča (nadstrešnica),
– kolesarnice.
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, od tega:
– rezervoar za vodo (podzemni, za lastne potrebe),
– rezervoar za plin (podzemni, za lastne potrebe),
– pomožni objekt, namenjen shranjevanju različnih
predmetov (npr. kot drvarnica, lopa).
2 Gradbeno inženirski objekti
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega:
– bazen za kopanje (največ 40 m2).
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22223 Vodni stolpi in vodnjaki, od tega vodnjaki
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega:
– ograja.
32120 Urbana oprema, od tega:
– objekti za oglaševanje in informacijski panoji.
(2) Lega in oblikovnost nezahtevnih in enostavnih objektov se izvaja smiselno pod pogoji o legi pripadajoče stavbe,
navedenimi v 11. členu in o oblikovnosti pripadajoče stavbe,
navedenimi v 12. členu, v kolikor ni drugače navedeno v tem
členu.
(3) Lega nezahtevnih in enostavnih objektov na zemljišču:
– Najbolj izpostavljen del nezahtevnih ali enostavnih
objektov, ki so po definiciji stavbe, mora biti od meje sosednjih
parcel oddaljen min. 2,0 m, lahko tudi manj, če s tem soglaša
lastnik sosednjega zemljišča. Minimalni odmik ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov od parcelne meje je 0,5 m.
(4) Ograje:
– Medsosedske ograje se praviloma postavijo na mejo
zemljiških parcel, s čimer morata lastnika mejnih parcel soglašati. V primeru, ko lastnika sosednjih zemljišč o postavitvi ograje na parcelno mejo ne soglašata, je lahko ograja postavljena
največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar
tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.
– Odmik ograj od cestišča ne sme biti manjši od 1,5 m,
v Ue2 pa ne manj kot 0,5 m od cestišča, pri tem pa morajo
ureditve omogočati uvoz na gradbeno parcelo brez oviranja
prometa na javni cesti.
– Ograje so maksimalne višine 2,0 m, kar velja tudi za
zelene ograje (žive meje).
– Ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika.
– Masivne zazidane ograje niso dopustne.
– Oblikovnost ograj v nizu ob isti prometnici morajo biti
oblikovno poenotene ali zazelenjene.
(5) Prevzemno in zbirno mesto komunalnih odpadkov se
uredita pod pogoji 21. člena tega odloka.
(6) Objekti za oglaševanje: Dopustno je le oglaševanje
dejavnosti v območju OPPN ob upoštevanju predpisov lokalne
skupnosti za postavljanje objektov za oglaševanje, reklamiranje
in obveščanje.
14. člen
(pogoji za obstoječe objekte)
V Ue1 stojita poslovno skladiščni objekt in nadstrešek za
parkiranje vozil in delovnih strojev, oba z gradbenim dovoljenjem. Dopustne so vse vrste gradenj, kot jih določa 6. člen tega
odloka. Pri tem se smiselno upošteva oblikovnost obstoječega
legalnega objekta.
IV. POGOJI ZA GOSPODARSKO JAVNO IN DRUGO
INFRASTRUKTURO
15. člen
(infrastruktura splošno)
(1) Obstoječe stanje infrastrukturne opremljenosti je navedeno v 5. členu tega odloka in prikazano na načrtu 4 grafičnega
dela OPPN » Vplivi in povezave«.
(2) Za zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč se
izvede nova javna cesta, rekonstruira se obstoječa dostopna
cesta, predvidi se izgradnja sekundarnih infrastrukturnih vodov
– za vodovod in mešano kanalizacijo. Iz obstoječe TP zahodno
od območja OPPN se predvidi nov SN vod in elektroenergetsko omrežje za območje OPPN in za še nepozidan del južno
in zahodno od območja OPPN. Predvidi se priključevanje na
komunikacijsko omrežje.
(3) Praviloma se infrastruktura predvidi v koridorjih cest.
Upoštevati je potrebno predpisane in priporočene odmike med
posameznimi infrastrukturnimi vodi pri vzporednem poteku in na
območjih križanj. Odmiki od cest in infrastrukturnih koridorjev
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morajo omogočati nemoteno funkcioniranje in vzdrževanje infrastrukturnih objektov. Kjer bo infrastruktura izvedena v vozišču,
morajo biti jaški na sredini voznega pasu. Prečkanja cest, uvozov,
dvorišč se izvedejo v zaščitnih ceveh, ki omogočajo kasnejše
rekonstrukcije in obnove brez posegov v cestno telo.
(4) Sajenje dreves v varovalnih območij infrastrukture je
dopustno pod pogoji, navedenimi v šestem odstavku 12. člena
tega odloka.
(5) Vodomerne jaške, elektro omarice, omarice komunikacijskih in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako,
da so javno dostopne.
(6) Infrastrukturni priključki posamezne gradbene parcele
stavbe so predmet projektne dokumentacije, prav tako tudi
pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji.
16. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Območje OPPN sega v varovalni pas državne ceste
G1 5/0333 Sevnica–Krško, odsek Boštanj. Najbližja predvidena
stavba je od roba cestišča odmaknjena 25 m.
(2) Dostop do območja OPPN se zagotavlja s priključevanjem na lokalno cesto LC – 372342 Boštanj–Dolenji Boštanj, ki
ima status javnega dobra.
(3) Obstoječa cesta na območju OPPN, ki je v večji
meri v makadamski izvedbi, se ukinja. Predvidi se nova javna
cesta in rekonstruira obstoječa dostopna pot do obstoječega
objekta.
(4) Nova javna cesta se priključuje na LC v km 0+240. Ob
cesti se predvidi enostranski pločnik, ločen in dvignjen od cestišča. Cesta se dimenzionira za merodajno vozilo priklopnika
z minimalnim karakterističnim prečnim profilom:
Vozni pas:
2 x 2,50 m =
5,00 m
Pločnik:
1,25 m
Bankina:
2 x 1,0 m =
2,00 m
Skupaj:
8,25 m
(5) Za zagotavljanje dostopnosti območja OPPN in nepozidanega območja južno in zahodno od območja OPPN se
predvidijo uvozi in rekonstruira navezava obstoječe dostopne
ceste z minimalnim karakterističnim prečnim profilom:
Vozni pas:
2 x 2,00 m =
4,00 m
Bankina:
2 x 0,75 m =
1,50 m
Skupaj:
5,50 m
(6) Uvozi na posamezno parcelo se v projektu načrtujejo
na način, da zagotavljajo zadosten zavijalni radij za merodajno
vozilo. Obračanje tovornih vozil se zagotavlja znotraj manipulativnih površin posamezne gradbene parcele.
(7) Predvidi se cestna razsvetljava ob pločniku nove dostopne ceste, s priključevanjem na obstoječi vod JR ob desnem
robu lokalne ceste LC – 372342 Boštanj–Dolenji Boštanj.
(8) Na posamezni gradbeni parceli je potrebno zagotoviti
zadostno število parkirnih mest glede na vrsto in obseg dejavnosti na podlagi veljavnih standardov (za enostanovanjsko
stavbo 2–3 parkirna mesta), upoštevajoč določbe 12. člena
tega odloka.
(9) Prometne ureditve so prikazane na načrtu 4 grafičnega dela OPPN »Prometne ureditve«.
17. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)
(1) Severovzhodno od območja OPPN ob regionalni cesti poteka vod javnega vodovodnega sistema. Obstoječi vod
poteka tudi severozahodno od območja OPPN in deloma čez
območje OPPN, ki se pred gradnjo na GP1 prestavi v parcelo
dostopne ceste.
(2) Predvidi se nov sekundarni vod z mestom priključevanja na obstoječi vod ob regionalni cesti in potekom v koridorju
med Ue1 in Ue2, ter v južni bankini nove javne ceste, kjer se
zanka s priključevanjem tudi na prestavljen vodovod.
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(3) Vodovod mora biti dimenzioniran tudi za potrebe napajanja nepozidanih stavbnih zemljišč južno in zahodno od
območja OPPN z upoštevanjem zagotavljanja zadostne požarne vode za hidrantno omrežje. V vseh vejah vodovodnega
omrežja mora biti zagotovljen stalen pretok vode. Mrtvi rokavi,
kjer voda večino časa ni v gibanju, niso dovoljeni. Natančnejši
potek, dimenzioniranje in tehnične karakteristike omrežja se
določijo v fazi izdelave projektne dokumentacije.
(4) Priključevanje objektov na vodovodno omrežje je obvezno. Merilno mesto je v vodomernem jašku, ki mora biti
lociran izven objekta, na vedno dostopnem mestu, čim bližje
oskrbovalnemu cevovodu, na robu parcele lastnika. Način in
mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo pod pogoji
upravljavca.
(5) Ob obstoječi dostopni cesti se nahaja hidrant. Dopustna je nadgradnja hidrantnega omrežja praviloma z nadzemnimi hidranti, ki so priklopljeni na vodovodno omrežje. Hidrantno
omrežje mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za
gašenje požara Razporeditev in postavitev hidrantov se izvede
v skladu z veljavnimi predpisi. Lahko se razširi z lastnim internim omrežjem objekta.
(6) Potek vodovoda in hidratnega omrežja je razviden iz
načrta 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
18. člen
(čiščenje in odvajanje voda)
(1) Severovzhodno od območja OPPN potekata dva voda
javnega kanalizacijskega sistema (mešani vod), in sicer od
naselja Boštanj eden do črpališča, drugi do pretočnega bazena
(RBDV D6). Območje OPPN minimalno sega v varovalni pas.
Obstoječi mešani vod poteka tudi na območju OPPN v obstoječi dostopni cesti.
(2) Predvidi se nov sekundarni vod z mestom priključevanja na obstoječi vod južno od nove predvidene TP in potekom
v južni bankini nove javne ceste, s čimer se omogoči po potrebi tudi napajanje južnega nepozidanega dela izven območja
OPPN ter potekom v koridorju med Ue2 in Ue3. Zahodni nepozidani del izven območja OPPN se priključuje na obstoječi
mešani vod.
(3) Kanalizacijski vod mora biti dimenzioniran tudi za
potrebe napajanja nepozidanih stavbnih zemljišč južno in zahodno od območja OPPN. Zaradi podtalnice je potrebno graditi vzgonsko varno. V kanal se lahko priključujejo le odpadne
vode, katerih kvaliteta mora ustrezati veljavnim predpisom.
Natančnejši potek, dimenzioniranje in tehnične karakteristike
omrežja se določijo v fazi izdelave projektne dokumentacije.
(4) Priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje je
obvezno. Način in mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo pod pogoji upravljavca.
(5) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti zadrževanje
in čim razpršeno odvajanje padavinske vode s pozidanih in
tlakovanih površin.
(6) Padavinske vode s streh posameznega objekta (ali
več objektov skupaj) se odvajajo v lokalni zbiralnik padavinske
vode, ki bo dimenzioniran tako, da bo imel funkcijo zadrževanja voda in zmanjšanja hipnega odtoka padavinskih voda
ter v kapaciteti odvisni od površine streh in možnosti uporabe
padavinske vode v povezavi z vrsto dejavnosti za tehnološko,
požarno, sanitarno vodo, za pranje vozil in zunanjih površin
ter za zalivanje zelenih površin. Odvečne vode se odvajajo
v ponikalnice upoštevajoč geološke razmere. Le te morajo
biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin,
da ne bo ogrožena stabilnost zemljišča in ne bo povzročena
škoda tretji osebi. Možnost ponikanja padavinskih voda se ob
upoštevanju sestave tal reši v fazi izdelave projektne dokumentacije. Odvečne vode se izjemoma lahko odvaja v javni mešani
kanalizacijski sistem, če s tem pod določenimi pogoji soglaša
upravljavec sistema.
(7) Odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin (z vozišč, parkirišč, manipulativnih prostorov) se omogoči
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s prečnimi in vzdolžnimi nakloni preko vtočnih jaškov in kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih voda. Padavinske
odpadne vode iz cest, parkirišč in ostalih utrjenih povoznih
površin je treba pred izpusti predhodno očistiti na standardnih
lovilcih olj oziroma na način, da se zagotovi ustrezna čistost
vode skladno z veljavnimi predpisi.
(8) Potek kanalizacijskega omrežja je razviden iz načrta 5
grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
19. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Elektro energetsko omrežje:
– Za potrebe napajanja objektov na območju OPPN
in nepozidanega dela južno in zahodno od območja OPPN
se predvidi v bližini črpališča nova transformatorska postaja
TP 20/0,4 kV z možnostjo vgradnje transformatorja priključne
moči do 1 x 1000 kVA, ki pa jo lahko doseže postopamo glede
na dejansko dinamiko pozidave prispevnega območja in predvidenih potreb po odjemni moči. Vključitev nove transformatorske
postaje se izvede z vzankanjem v obstoječ SN 20 kV kablovod,
ki povezuje TP Dolenji Boštanj in TP Termoglas. Za potrebe
povezave TP se položi elektrokabelska kanalizacija, ki bo povezovala obstoječi elektro kabelski jašek EKJ8 in predvideno
TP20/0,4 kV, in sicer v parceli nove javne ceste.
– Vzporedno s SN vodom, ki povezuje transformatorski
postaji, se predvidi tudi NN elektroenergetski vod za potrebe
črpališča ter predvidenih objektov v območju OPPN ter za
nepozidana stavbna zemljišča zahodno in južno od območja
OPPN. Obstoječi vod do črpališča se opusti.
– Način in mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvede
pod pogoji upravljavca. Uporabnik se na NN elektro omrežje priključuje preko elektro omaric, ki so locirane pod pogoji
15. člena tega odloka.
(2) Plinovodno omrežje:
– Preko območja OPPN poteka prenosni plinovod R42;
MRP Sevnica–MRP Radeče s tlakom 50 bar. Pri pripravi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati zakonske in podzakonske akte, ki natančneje opredeljujejo postopke in dovoljene posege v varovalnem (2 x 65 m) oziroma varnostnem
pasu (2 x 5 m) prenosnega plinovodnega omrežja, in sicer,
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – UPB, 65/20,
158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE), Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega
plina (Uradni list RS, št. 55/15 in 80/17), Pravilnih o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih za posege v
območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 12/10,
45/11 in 17/14 – EZ-1).
– Na območju varnostnega pasu plinovoda poteka obstoječa cesta ter manipulativne površine in nezahtevni objekt
na Ue1.
– Za potrebe infrastrukturnega opremljanja območja
OPPN se predvidijo infrastrukturna prečkanja (vodovod, kanalizacija, NN kablovod, komunikacijski vod) obstoječega plinovoda. Najmanjši prosti odmik pri križanju komunalnih vodov
s plinovodom znaša 0,5 m, pri vzporednem poteku mora biti
odmik najmanj 1,0 m. Pri lociranju jaškov komunalne infrastrukture se upošteva najmanj 2,5 m odmika od plinovoda.
V slučaju poteka pod plinovodom se v projektu obdela zaščita
plinovoda (posedanje materiala, zaščita izolacije plinovoda
pred poškodbo, opiranje sten izkopa). Pri prečkanju kanalizacije nad plinovodom se med revizijskima jaškoma predvidi
plinotesna izvedba kanalizacije. Pri križanju s plinovodom se
komunalne vode kot so javna razsvetljava, elektro in ptt kabli
položi v zaščitno cev dolžine najmanj 3,0 m na vsako stran plinovoda. V primeru prečkanja plinovoda, ki je katodno zaščiten
z instalacijo v kovinski izvedbi (npr. električni kabli s kovinskim
opletom, itd.), se predvidi zaščitni ukrep (npr. merilno mesto
za merjenje napetostne interference in izvedba meritev po
končanih delih) oziroma se navede, zakaj le-ta ni potreben.
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Morebitni ozemljitveni sistem mora biti oddaljen najmanj 3,0 m
od plinovoda.
– Na območju Ue2 se nad plinovodom predvidi parkirno
manipulativno površino.
– Za del plinovoda pod novimi povoznimi površinami je
potrebno izdelati statični izračun prenosa obremenitev v smeri
proti plinovodu glede na prometne obremenitve in obremenitve
v fazi izvedbe glede na geološko sestavo terena v sodelovanju
z geološkim strokovnjakom. Če izračun pokaže prekomerne
obremenitve plinovoda, se obdela ustrezno dimenzionirana
zaščita plinovoda.
– Nasipavanje terena v sklopu gradnje objekta (npr. utrjene in manipulativne površine na GP4) je dopustno pod pogoji
upravljavca plinovoda, in sicer nadkritje plinovoda mora biti
najmanj 1,3 m. Poznejše nasipavanje terena ali dviganje višine
nadkritja nad 3,0 m je dopustno le na podlagi predhodno izdelane analize vpliva dodatne obremenitve zaradi teže zemljine.
– Pri hortikulturnih vertikalnih zasaditvah (drevje ali drevju podobna zasaditev), postavitvi ograje in njenih stebričkov,
elektro in drugih drogov, reklamno informacijskih tabel oziroma
logotipov in podobno se upošteva najmanj 2,5 m odmika od
plinovoda.
– V primeru kasneje izkazanega interesa po izvedbi distribucijskega omrežja, se le-ta izvede prioritetno v koridorju
cestnega telesa.
(3) Obnovljivi viri:
– Za ogrevanje in drugo uporabo je možno tudi izkoriščanje obnovljivih virov energije.
– Postavitev elementov za izkoriščanje sončne energije
določa četrti odstavek 12. člena tega odloka.
(4) Potek elektroenergetskega in plinovodnega omrežja
je razviden iz načrta 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
20. člen
(komunikacijsko omrežje)
(1) Na vzhodnem robu območja OPPN poteka primarni
optični komunikacijski vod. Obstoječi vod poteka tudi obstoječi dostopni cesti. O obstoječem občinskem širokopasovnem
omrežju na območju OPPN ni podatka.
(2) Obstoječe omrežje se nadgradi z vodi po koridorju
cest na način, da se omogoči priključevanje gradbenih parcel
v območju OPPN in tudi priključevanje nepozidanih stavbnih
zemljišč južno in zahodno od območja OPPN.
(3) Način in mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo pod pogoji upravljavca.
(4) Potek komunikacijskega omrežja je razviden iz načrta 5
grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
21. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Uredi se individualen odvoz komunalnih odpadkov s
prevzemnega mesta ob javni cesti.
(2) Prevzemno mesto za posodo mora ustrezati funkcionalnim, estetskím in higiensko-tehničnim ter požarno-varstvenim pogojem in ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih
površinah.
(3) Prevzemno mesto za odvoz komunalnih odpadkov se
uredi na prostem izven dvorišča in je lahko oddaljeno največ
5 metrov od roba prometne poti smetarskega vozila. Dovozna
pot do prevzemnega mesta ne sme imeti stopnic, robnikov ali
drugih ovir in mora biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v
dnevnem času, v vseh vremenskih razmerah in mora prenesti
osne obremenitve posebnega komunalnega vozila, kar mora
biti razvidno iz projektne dokumentacije.
(4) V času do predvidnega prevzema mešanih komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki
so nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih.
(5) Prevzemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, vendar
mora biti primerno urejeno, v skladu z veljavnimi predpisi, mora
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biti na utrjeni površini (asfalt, beton, plošče, tlak) in ga mora
urediti uporabnik sam.
V. PARCELACIJA IN PROSTORSKI UKREPI
22. člen
(parcelacija in prostorski ukrepi)
(1) Gradbene parcele so določene glede na obstoječo
lastniško in parcelno strukturo, potek parcele nove javne ceste in rekonstrukcijo dostopne ceste obstoječega objekta ter
zagotavljanja dostopa do nepozidanih stavbnih zemljišč izven
območja OPPN.
(2) Na območju OPPN se cesti določita kot javno dobro.
(3) Parcelacija je razvidna iz načrta 6 grafičnega dela
OPPN »Parcelacija«.
(4) Prostorski ukrepi niso predvideni.
VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE,
NARAVE IN OKOLJA
23. člen
(ohranjanje kulturne dediščine in narave)
(1) Na območju OPPN se ne nahaja nobeno od območij
varstva kulturne dediščine.
(2) Na območju OPPN se ne nahaja nobeno od vrst območij varovanja narave.
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu
za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč,
kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni
vodja naj o dinamiki gradbenih del obvesti pristojno območno
enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj
10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke
ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v
skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja,
lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za
arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin, oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga
raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
24. člen
(varovanje voda)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov
oziroma njihovih varstvenih pasov.
(2) Predvideni so običajni zaščitni ukrepi za varstvo voda
skladno z veljavno zakonodajo – ustrezen način odvajanja in
čiščenja padavinskih in odpadnih vod.
25. člen
(varovanje okolja)
(1) Predvideni so običajni zaščitni ukrepi za varstvo okolja. Projektiranje ureditev mora biti skladno z veljavnimi predpisi
s področja varstva okolja, narave, voda ipd. Upoštevati je potrebno varstvo naravnih vrednot, varovanje pred onesnaženjem
voda – varstvo podtalnice in vodnih virov, varstvo in kvaliteto
zraka, varstvo pred hrupom, ravnanje z odpadki, varovanje
pred elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaževanjem ipd.
(2) Varovanje pred onesnaženjem zraka: Na območju
OPPN in v njegovi neposredni okolici ni pomembnejših virov
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zračnih emisij. Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati
mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z veljavnimi predpisi,
ki urejajo to področje.
(3) Varovanje pred prekomernim hrupom: Območje centralnih dejavnosti sodi, vezano na določila OPN, med območje
III. stopnje varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa in je dovoljena
mejna raven hrupa 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi. Zaščito
pred morebitnim prekomernim hrupom zaradi prometa regionalne ceste, mora zagotoviti investitor gradnje sam.
(4) Ravnanje z odpadki: Povzročitelji odpadkov med gradnjo in v času obratovanja objektov morajo upoštevati veljavne
predpise, ki določajo ravnanje z odpadki.
(5) Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem: Mejne
vrednosti obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je potrebno upoštevati
veljavne predpise. Območje OPPN sodi v območje I. stopnje
varstva pred sevanjem.
(6) Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem: Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno oglaševanje, ki
svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije
svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja ter zmanjševanja porabe
električne energije.
(7) Varovanje tal in plodne zemlje: Pri zemeljskih delih
se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti
za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini.
(8) Varovanje krajinskih značilnosti: določa 12. člen tega
odloka.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
IN VAROVANJEM ZDRAVJA
26. člen
(obramba in varstvo pred nesrečami)
(1) Obramba: Na območju urejanja niso potrebni ukrepi s
področja obrambe.
(2) Ukrepi ogroženih območij: Območje OPPN se nahaja
na poplavnem območju razreda preostale poplavne nevarnosti,
zaradi katerih ni posebnih omejitev glede vrste dejavnosti ali
posegov v prostor. Območje OPPN se ne nahaja na drugih
ogroženih območjih – ne na drugih poplavnih območjih, ne na
erozijsko ogroženem območju in ne na plazljivem ali plazovitem
območju.
(3) Protipotresna varnost: Pri gradnji objektov in vseh
zaradi njih potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila
predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za projektni potresni pospešek tal (g) je 0,175.
Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani skladno z
veljavnimi predpisi o odpornosti in stabilnosti objektov.
(4) Nevarnost razlitja nevarnih snovi: glede na namenskost stavb se ne predvideva pojavnost tovrstne nevarnosti.
(5) V času gradnje in med izvajanjem dejavnosti je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno
onesnaženje podzemne in površinske vode, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
27. člen
(požarnovarstvene zahteve)
(1) Intervencijske poti se zagotovijo na obstoječih cestah.
Dovozi do posameznih objektov na območju zazidave morajo
biti urejeni tako, da omogočajo dovoz gasilskim in interventnim
vozilom, delovno površino za intervencijska vozila in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
(2) Požarna voda se zagotavlja s hidrantnim omrežjem.
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(3) Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objekte, odmiki med objekti, lega objektov, nosilnost konstrukcije,
preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in
sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi,
naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje in
drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo
objektov in naprav ter njihovo rabo in se podrobneje določijo v
projektni dokumentaciji.
28. člen
(varovanje zdravja)
(1) Pri gradnji stanovanjskih objektov in delovnih prostorov je treba upoštevati merila za osvetlitev, osončenje in druge
zahteve v skladu s predpisi.
(2) Bivalnim stanovanjskim prostorom je treba z ustreznimi odmiki zagotoviti vsaj minimalni dnevni čas neposrednega
osončenja, ki znaša:
– dne 21. decembra najmanj eno uro,
– dne 21. marca, 21. junija in 23. septembra najmanj tri ure.
(3) Če leži načrtovani objekt južno, jugovzhodno ali jugozahodno od obstoječe stanovanjske stavbe, mora biti razmik
med robom kapi načrtovanega objekta in zunanjim zidom (fasado) obstoječe sosednje stanovanjske stavbe najmanj 1,5 višine
kapi načrtovanega objekta.
(4) Dostop do javnih površin mora omogočati dostop in
uporabo gibalno oviranim osebam skladno s predpisi in dobro
prakso.
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– Za gradnjo stanovanjske stavbe na GP3 zadošča obstoječ dostop do izgradnje celotne prometne in druge infrastrukture.
– Pred izgradnjo nove javne ceste se omogoči začasno
ureditev dostopa do Ue2, primerno za tovorna vozila.
(5) Infrastruktura:
Glede na razpoložljive kapacitete obstoječega elektro
energetskega omrežja je mogoče priključitev objektov v omrežje pred izgradnjo nove transformatorske postaje in s tem gradnja vodov, ki niso prikazani v grafičnem delu.
(6) Parcelacija
– Dopustno je odstopanje od prikazane parcelne meje
cest, ki se natančneje določijo v fazi izdelave projektne dokumentacije za komunalno opremo območja.
31. člen
(zagotavljanje izgradnje infrastrukture)
(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, razen če je z drugimi predpisi drugače določeno.
(2) Občina Sevnica lahko gradnjo komunalne opreme s
pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka.
(3) Gradnjo elektro energetske infrastrukture zagotovi
Elektro Celje d.d. v dogovoru z Občino Sevnica.
32. člen
(obveznosti udeležencev graditve objektov)

VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času gradnje so predmet k projektu.

29. člen

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(etapnost in faznost izvedbe prostorske ureditve)
(1) Etapnost izvajanja se nanaša na zagotavljanje komunalne opremljenosti in na celovito in funkcionalno zaključene
ureditve.
(2) Cesti se lahko izvajata v ločenih etapah. Pločnik se
lahko izvede v kasnejši fazi od izgradnje samega cestišča,
najkasneje do gradnje ureditev na nepozidanem stavbnem
zemljišču južno od območja OPPN.
30. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se
pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične
rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo
biti v nasprotju z javnim interesom.
(3) Zasaditev:
– Na GP4 se v faktor zazidanosti ne šteje utrjena površina –
površina parkirišča. Dopustno je odstopanje od določenega min.
št. dreves, v kolikor po zelenih površinah potekajo infrastrukturni
vodi, zaradi katerih se izključuje možnost zasaditve dreves.
– Na GP4 je dopustno odstopanje od tretje alineje osmega odstavka 12. člena, ki navaja pogoj zagotavljanja minimalnega števila dreves na posamezni parceli, v kolikor to zaradi
velike površine utrjenih površin, ki jih zahteva vrsta dejavnosti,
in zaradi potekov infrastrukturnih vodov ni mogoče umestiti,
kar je potrebno grafično prikazati in utemeljiti v projektni dokumentaciji.
(4) Promet:
– Dopustna so odstopanja od mikrolokacije prikazanih
uvozov na gradbene parcele.

33. člen
(dopustni posegi pred izvedbo ureditev)
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
34. člen
(vpogled akta in nadzorstvo)
(1) OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem
oddelku za prostor Občine Sevnica.
(2) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
35. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN oziroma za pripravo celovitih sprememb
in dopolnitev OPN)
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega
in urbanističnega urejanja, kot je opredeljeno v tem odloku.
Prenesejo se v prostorsko izvedbene pogoje v OPN.
36. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
ID PA: 1986
Št. 3505-0009/2020
Sevnica, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk
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Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne
stanovanjske pozidave Krmelj

Na podlagi tretjega odstavka 165. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
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) in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 –
UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 32. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja individualne
stanovanjske pozidave Krmelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske
pozidave Krmelj (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli območje oprem
ljanja, novo komunalno opremo, ki je bila zgrajena na območju
opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za
novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec
na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje in novo kana-
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lizacijsko omrežje za odvajanje padavinskih in komunalnih
odpadnih voda. Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za to območje opremljanja pa
se uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Sevnica (v nadaljevanju: Splošni
odlok Občine Sevnica).
(3) Splošni odlok Občine Sevnica se uporablja tudi pri
vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena
in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov,
odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na
obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede
oprostitev in načina plačila.
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje programa opremljanja je eno za
vsako vrsto nove komunalne opreme posebej in zajema območje parcel št. 621/5, 622/3, 622/8, 622/9, 622/14-del, 622/20,
vse k.o. 1389-Goveji dol.
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični
prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo
oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa in nova komunalna oprema)
(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala funkcioniranje predvidenih objektov. Nova
komunalna oprema se bo navezala na že obstoječo komunalno
opremo na robu območja opremljanja oziroma v neposredni
bližini. Gre za obstoječe cestno omrežje, obstoječe vodovodno
in kanalizacijsko omrežje in obstoječe javne površine, v skladu
z določili Splošnega odloka Občine Sevnica.
(2) Na območju opremljanja je načrtovana izgradnja nove
javne dovozne ceste, nove kanalizacije za odvajanje padavinskih odpadnih voda in nove kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Vodooskrba območja bo zagotovljena
iz novega vodovodnega omrežja, ki bo potekalo od naselja
Hinjce do centra naselja Krmelj, pri čemer pa gre za projekt
zagotavljanja izboljšane vodooskrbe širšemu območju naselja
Krmelj in ni vezan na prostorsko ureditev območja opremljanja
ter ni predmet programa opremljanja.
III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne
opreme so sledeči:

Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo v EUR
Komunalna oprema
1. nova cestna infrastruktura
2. nova kanalizacija za odvajanje padavinskih odpadnih
voda
3. nova kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih
voda
Skupaj

Drugi viri in
nepovratna
proračunska sredstva
(v EUR)
108.582
45.441

Skupni stroški
(v EUR)

Obračunski stroški
(v EUR)
63.141

16.711

16.711

0

12.393
137.686

12.393
74.545

0
63.141

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
(časovni načrt)
Predvidena je izvedba v dveh fazah, pri čemer 1. faza
predvideva izgradnjo opornega zidu, ceste v makadamski obliki
in kanalizacije ter predajo te komunalne opreme v upravljanje
upravljavcema najkasneje do konca leta 2024. Druga faza
predvideva dokončanje asfaltne prevleke na cesti in postavitev
cestne razsvetljave ter predajo te komunalne opreme v upravljanje upravljavcu najkasneje do konca leta 2027.
8. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo nove cestne infrastrukture
na območju opremljanja bosta zagotavljala zasebni investitor
z lastnimi sredstvi (oporni zidovi, cesta v makadamski obliki) in
Občina Sevnica s sredstvi občinskega proračuna (kanalizacija
za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, asfaltna prevleka
ceste, cestna razsvetljava). Investitor mora pred začetkom del
obvezno skleniti pogodbo o opremljanju z Občino Sevnica.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(izračun komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo)
Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:
KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) = znesek komunalnega prispevka za posamezno
vrsto nove komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene parcele stavbe s posamezno vrsto nove komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površine
objekta s posamezno vrsto nove komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo,
i=
posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j=
posamezno obračunsko območje.
10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,7:0,3.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna
površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja stavbe.
11. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena
tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove
komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
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Tabela 2: obračunski stroški na enoto za novo komunalno
opremo
CpN(ij)
(EUR/m2)

CtN(ij)
(EUR/m2)

1. nova cestna infrastruktura
2. nova kanalizacija za odvajanje
padavinskih odpadnih voda
3. nova kanalizacija za odvajanje
komunalnih odpadnih voda

12,53

35,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj

12,53

35,36

Izračun

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega
odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno
komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Sevnica, na
podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:
– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe kanalizacijsko omrežje,
– obstoječe urejene javne površine.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni
nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske
pozidave Krmelj velja sledeče:
– 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).
V. SUBVENCIONIRANJE PRIKLJUČEVANJA
NA KOMUNALNO OPREMO
13. člen
(subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo)
Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo
stanovanjske hiše, ki ima mlado družino ali je mladi investitor,
se subvencionira komunalni prispevek v skladu s posebnim
občinskim predpisom o subvencijah za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Sevnica.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0075/2022
Sevnica, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk
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Št.
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Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne
stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod

Na podlagi tretjega odstavka 165. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 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) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski
svet Občine Sevnica na 32. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja individualne
stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske
pozidave OPPN Studenec-vzhod (v nadaljevanju: program
opremljanja).

Uradni list Republike Slovenije
čje prostorskega akta, kot je opredeljeno v Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec-vzhod (OPPN-89-02) (Uradni list
RS, št. 16/19).
(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični
prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo
oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa in nova komunalna oprema)
(1) Na območju pred izvedbo infrastrukturnega opremljanja ne obstaja komunalna oprema, ki bi omogočala priključevanje predvidenih objektov na javno komunalno opremo, kot
je predvideno s prostorskim aktom. Novozgrajena komunalna
oprema se bo navezala na že obstoječo komunalno opremo
na območju opremljanja oziroma v neposredni bližini. Gre za
obstoječe cestno omrežje, obstoječe vodovodno omrežje in
javne površine, v skladu z določili Splošnega odloka Občine
Sevnica.
(2) Na območju opremljanja je načrtovana celostna infrastrukturna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt. To pomeni
javno cestno omrežje s pločnikom in razsvetljavo, vodovodno
omrežje, telekomunikacijsko omrežje in elektroenergetsko
omrežje.
III. INVESTICIJA V KOMUNALNO OPREMO

2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli območje oprem
ljanja, novo komunalno opremo, ki je bila zgrajena na območju
opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za
novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, ki ga zavezanec
na podlagi odločbe plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo cestno omrežje in novo vodovodno
omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja
zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Sevnica (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Sevnica).
(3) Splošni odlok Občine Sevnica se uporablja tudi pri
vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena
in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov,
odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na
obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede
oprostitev in načina plačila.
4. člen

6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne
opreme so sledeči:
Tabela 1: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno
opremo v EUR
Komunalna
oprema
1. nova cestna
infrastruktura
2. nova
vodovodna
infrastruktura
Skupaj

Skupni stroški
(v EUR)

Drugi viri
Obračunski
in nepovratna
stroški
proračunska
(v EUR)
sredstva (v EUR)

356.163

263.561

92.602

51.659
407.822

18.081
281.642

33.578
126.180

7. člen
(časovni načrt)
Izgradnja komunalne opreme in predaja v upravljanje
upravljavcem je predvidena najkasneje do konca leta 2027.
8. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komunalne opreme na območju opremljanja bo zagotavljala Občina
Sevnica iz proračuna.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen

(obračunsko območje)

(izračun komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo)

(1) Obračunsko območje programa opremljanja je eno
za vsako vrsto komunalne opreme posebej in obsega obmo-

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se obračuna po formuli:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) = znesek komunalnega prispevka
za posamezno vrsto nove komunalne
opreme na posameznem obračunskem
območju,
AGP =
površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) =
stroški opremljanja na m2 gradbene
parcele stavbe s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
DpN =
delež gradbene parcele stavbe
pri izračunu komunalnega prispevka
za novo komunalno opremo,
ASTAVBA =
bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) =
stroški opremljanja m2 bruto tlorisne
površine objekta s posamezno vrsto nove
komunalne opreme na posameznem
obračunskem območju,
DtN =
delež površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo,
i=
posamezna vrsta nove komunalne
opreme,
j=
posamezno obračunsko območje.
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– obstoječe cestno omrežje,
– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe urejene javne površine.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo
bremeni nova komunalna oprema iz programa opremljanja
stavbnih zemljišč za območje opremljanja individualne stanovanjske pozidave OPPN Studenec-vzhod velja sledeče:
– 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).
V. SUBVENCIONIRANJE PRIKLJUČEVANJA
NA KOMUNALNO OPREMO
13. člen
(subvencioniranje priključevanja na komunalno opremo)

10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe
(DpN) in deležem površine objekta (DtN) znaša 0,7:0,3.
(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna
površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja stavbe.

Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka za gradnjo stanovanjske hiše, ki ima mlado družino ali je mladi
investitor, se subvencionira komunalni prispevek v skladu
s posebnim občinskim predpisom o subvencijah za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Sevnica

11. člen

15. člen

(obračunski stroški na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena
tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziroma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto
nove komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:
Tabela 2: obračunski stroški na enoto za novo komunalno
opremo
CpN(ij)
(EUR/m2)

CtN(ij)
(EUR/m2)

1. nova cestna infrastruktura

11,06

37,21

2. nova vodovodna infrastruktura

4,01

13,49

Skupaj

15,07

50,70

Izračun

89 / 1. 7. 2022 /

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)
(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili
tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že
zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine Sevnica, na podlagi katerega se investitorjem odmeri komunalni
prispevek za:

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0076/2022
Sevnica, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

2221.

Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi v enoti urejanja prostora z oznako
KD15.od

Na podlagi prve alineje 127. člena in v povezavi s 128.
in 131. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 46/15, 8/15, 37/15, 44/18) je Občinski svet
Občine Sevnica na 32. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel
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SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
v enoti urejanja prostora z oznako KD15.od

Uradni list Republike Slovenije
ŠENTJUR
2222.

Zaključni račun proračuna Občine Šentjur
za leto 2021

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na prilagajanje in določanje natančne oblike in velikosti
območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, ki je po
določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 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.) določena
kot enota urejanja prostora z oznako KD15.od in namensko
rabo A (površine razpršene poselitve). Območje lokacijske
preveritve se nanaša na del zemljišč s parc. št. 42/1 in 40/4,
obe k.o. 1374 – Krajna Brda.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617,
13/18 in 195/20 – odl.US) in 124. člena Statuta Občine Šentjur
(Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in
54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 16. seji redni seji dne
21. junija 2022 sprejel

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
omogoči razširitev obstoječega stavbnega zemljišča z namensko
rabo A v površini 599,77 m2. Meja območja lokacijske preveritve
poteka zahodno do meje stavbnih zemljišč, južno do meje stavbnega zemljišča za cesto, na severu do gozdnega roba.
Na območju lokacijske preveritve se skupaj z območjem
obstoječih stavbnih zemljišč omogoči gradnja novega objekta
za bivalne namene, ob upoštevanju prostorsko izvedbenih
pogojev OPN.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjur za
leto 2021.

3. člen
V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se
sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo
vzpostavljen.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2877
Št. 3505-0010/2021
Sevnica, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šentjur za leto 2021

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2021
sestavljata 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 Šentjur 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
Ta zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2021
se vključno s splošnim delom objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na spletnih straneh Občine Šentjur.
Št. 410-0004/2022(220)
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

Uradni list Republike Slovenije

Št.

89 / 1. 7. 2022 /
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Št.

89 / 1. 7. 2022
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odločba
US; v nadaljevanju ZJF) in 118. člena Statuta Občine Šentjur
(Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in
54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji dne
21. junija 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2022 (Uradni list RS, št. 44/21, 161/21 in 207/21) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2022
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI

Rebalans
proračuna 2022
24.850.583,00
16.880.220,00
14.559.001,00

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

5.320.472,58
1.172.310,00
193.690,00
3.578.757,21
55.000,00
320.715,37
6.698.945,00
0,00
4.610.745,00

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

732.880,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.355.320,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

17.222.411,63
17.222.411,63
827.510,00

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

492.350,00

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

335.160,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–5.218.756,21

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

703 Davki na premoženje

971.100,00

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

704 Domači davki na blago
in storitve

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

340.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

2.321.219,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

700 Davki na dohodek in dobiček

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

13.247.901,00

1.473.128,00

711 Takse in pristojbine

20.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

32.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

796.091,00
2.045.000,00
18.000,00

2.027.000,00
0,00
0,00
5.925.363,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

3.426.071,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

2.499.292,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva iz drugih
evropskih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

0,00
0,00
30.069.339,21

0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

0,00

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

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

2.300.000,00

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

2.300.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

715.722,64

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

715.722,64

–3.634.478,85

Uradni list Republike Slovenije

Št.

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.584.277,36

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

5.218.756,21

Stanje sredstev na računih dne
31. 12. 2021

3.634.478,85
«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena tako, da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini
292.845,37 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni
strani Občine Šentjur.
Št. 410-0173/2020
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

2224.

Odlok o spremembi meje območja naselij
Repno in Goričica

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb /ZDOIONUS/
(Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 79//09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO)
in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11
– uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine
Šentjur na 16. redni seji dne 21. junija 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi meje območja naselij
Repno in Goričica

2225.

3. člen
Evidentiranje sprememb podatkov o območjih naselij v
registru prostorskih enot izvede pristojna enota Geodetske
uprave RS.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0178/2017(260)
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

Stran

6787

Odlok o spremembi meje območja naselij
Spodnje Slemene in Zgornje Slemene

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb /ZDOIONUS/
(Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 79//09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO)
in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11
– uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine
Šentjur na 16. redni seji dne 21. junija 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi meje območja naselij
Spodnje Slemene in Zgornje Slemene
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Spodnje Slemene (084) in Zgornje Slemene (119).
2. člen
Meja med naseljema Spodnje Slemene in Zgornje Slemene se spremeni tako, da se del naselja Zgornje Slemene (119)
izloči in pripoji naselju Spodnje Slemene (084). Novo nastale
meje območja so razvidne iz grafičnega elaborata GURS za
spremembo meje območja Spodnje Slemene (084) in Zgornje
Slemene (119), ki je priloga tega odloka in dosegljiv na vpogled
na pristojnem oddelku Občine Šentjur.
3. člen
Evidentiranje sprememb podatkov o območjih naselij v
registru prostorskih enot izvede pristojna enota Geodetske
uprave RS.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0178/2017(260)
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Goričica (023) in Repno (076).
2. člen
Meja med naseljema Podvine in Planinska vas se spremeni tako, da se del naselja Repno (076) izloči in pripoji naselju
Goričica (023). Novo nastale meje območja so razvidne iz
grafičnega elaborata GURS za spremembo meje območja Goričica (023) in Repno (076), ki je priloga tega odloka in dosegljiv
na vpogled na pristojnem oddelku Občine Šentjur.
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2226.

Odlok o spremembi meje območja naselij
Podvine in Planinska vas

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb /ZDOIONUS/
(Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 79//09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO)
in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11
– uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine
Šentjur na 16. redni seji dne 21. junija 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi meje območja naselij Podvine
in Planinska vas
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema
Podvine (066) in Planinska vas (057).
2. člen
Meja med naseljema Podvine in Planinska vas se spremeni tako, da se del naselja Planinska vas (057) izloči in pripoji

Stran

6788 /

Št.

89 / 1. 7. 2022

naselju Podvine (066). Novo nastale meje območja so razvidne
iz grafičnega elaborata GURS za spremembo meje območja
Podvine (066) in Planinska vas (057), ki je priloga tega odloka
in dosegljiv na vpogled na pristojnem oddelku Občine Šentjur.
3. člen
Evidentiranje sprememb podatkov o območjih naselij v
registru prostorskih enot izvede pristojna enota Geodetske
uprave RS.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0178/2017(260)
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

2227.

Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice
in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni
list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je
Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji 21. junija 2022
sprejel

SKLEP
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice
in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
Ugotovi se, da so nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1147 1291/7, katastrska občina 1147 Slivnica
pri Celju parcela 1291/7 (ID 7115987),
– parcela 1147 1291/9, katastrska občina 1147 Slivnica
pri Celju parcela 1291/9 (ID 7115989),
– parcela 1131 1487/3, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/3 (ID 1120332),
– parcela 1131 1487/6, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/6 (ID 2632046),
– parcela 1131 1487/7, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/7 (ID 2967159),
– parcela 1131 1487/8, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/8 (ID 783933),
– parcela 1131 1487/9, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/9 (ID 1288065),
– parcela 1131 1487/11, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/11 (ID 443853),
– parcela 1131 1487/12, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/12 (ID 3467200),
– parcela 1131 1488, katastrska občina 1131 Marija Dobje
parcela 1488 (ID 1623535),
– parcela 1153 1293/2, katastrska občina 1153 Paridol
parcela 1293/2 (ID 7237246),
– parcela 1153 1294/2, katastrska občina 1153 Paridol
parcela 1294/2 (ID 7237264),
– parcela 1153 1295/2, katastrska občina 1153 Paridol
parcela 1295/2 (ID 7237267),
– parcela 1128 1310/7, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/7 (ID 4678140),
– parcela 1128 1310/10, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/10 (ID 4678142),
– parcela 1128 1310/11, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/11 (ID 479641),
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– parcela 1128 1310/12, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/12 (ID 1319893),
– parcela 1128 1310/14, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/14 (ID 3334673),
– parcela 1128 1310/15, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/15 (ID 2327341),
– parcela 1128 1310/16, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/16 (ID 5181885),
– parcela 1128 1310/17, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/17 (ID 2327342)
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2.
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parcela 1147 1291/7, katastrska občina 1147 Slivnica
pri Celju parcela 1291/7 (ID 7115987),
– parcela 1147 1291/9, katastrska občina 1147 Slivnica
pri Celju parcela 1291/9 (ID 7115989),
– parcela 1131 1487/3, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/3 (ID 1120332),
– parcela 1131 1487/6, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/6 (ID 2632046),
– parcela 1131 1487/7, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/7 (ID 2967159),
– parcela 1131 1487/8, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/8 (ID 783933),
– parcela 1131 1487/9, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/9 (ID 1288065),
– parcela 1131 1487/11, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/11 (ID 443853),
– parcela 1131 1487/12, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1487/12 (ID 3467200),
– parcela 1131 1488, katastrska občina 1131 Marija Dobje
parcela 1488 (ID 1623535),
– parcela 1153 1293/2, katastrska občina 1153 Paridol
parcela 1293/2 (ID 7237246),
– parcela 1153 1294/2, katastrska občina 1153 Paridol
parcela 1294/2 (ID 7237264),
– parcela 1153 1295/2, katastrska občina 1153 Paridol
parcela 1295/2 (ID 7237267),
– parcela 1128 1310/7, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/7 (ID 4678140),
– parcela 1128 1310/10, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/10 (ID 4678142),
– parcela 1128 1310/11, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/11 (ID 479641),
– parcela 1128 1310/12, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/12 (ID 1319893),
– parcela 1128 1310/14, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/14 (ID 3334673),
– parcela 1128 1310/15, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/15 (ID 2327341),
– parcela 1128 1310/16, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/16 (ID 5181885),
– parcela 1128 1310/17, katastrska občina 1128 Ponikva
parcela 1310/17 (ID 2327342).
(2) Navedene nepremičnine postanejo last Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000, brez
javnopravnih omejitev.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-285(2510)
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

Uradni list Republike Slovenije
2228.

Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2980 (območje na delu parcelne
št. 304/1, k.o. 1130 – Vodule)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US,
v nadaljevanju ZUreP-2) v povezavi z 299. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju
ZUreP-3) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni
list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji 21. junija 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko
prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2980 (območje na delu parcelne
št. 304/1, k.o. 1130 – Vodule)
1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2900, ki se nanaša na del
zemljišča parc. št. 304/1, k.o. 1130 – Vodule, kot širitev obstoječega stavbnega zemljišča za 600 m2 osnovne velikosti EUP
VU18, kar predstavlja ustrezno površino po določilih ZUreP-2.
2. člen
Na delih zemljišč iz prvega člena tega sklepa se omogoči
širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve
po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak) za gradnjo novega
stanovanjskega objekta skladno z določili Odloka o izvedbenem
prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13,
48/18 in 58/19), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev EUP VU18, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se
sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo
vzpostavljen.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji,
Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega
načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora. V skladu s četrtim odstavkom 133. člena
ZUreP-2 Občina Šentjur vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

Št.

2229.

Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2900 (območje na delu parcelne
št. 780/3, k.o. 1130 – Vodule)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US,

Stran

6789

v nadaljevanju ZUreP-2) v povezavi z 299. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju
ZUreP-3) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je
Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji 21. junija 2022
sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko
prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2900 (območje na delu parcelne
št. 780/3, k.o. 1130 – Vodule)
1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2900, ki se nanaša na del
zemljišča parc. št. 780/3, k.o. 1130 – Vodule, kot širitev obstoječega stavbnega zemljišča EUP RZ26 za 600 m2 osnovne površine, kar predstavlja ustrezno velikost po določilih ZUreP-2.
2. člen
Na delih zemljišč iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev in preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča
(posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako
Ak) za gradnjo novega stanovanjskega objekta skladno z določili Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur
(Uradni list RS, št. 114/13, 48/18 in 58/19), ki se nanašajo na
obstoječo posamično poselitev EUP RZ26, ki s tem sklepom
spreminja velikost in obliko.
3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se
sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo
vzpostavljen.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji,
Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega
načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora. V skladu s četrtim odstavkom 133. člena
ZUreP-2 Občina Šentjur vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0002/2022(261)
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

Št. 3505-0006/2022(261)
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci
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2230.

Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2894 (območje delov parcelnih št. 327/8,
327/6, 667, 1373/1, k.o. 1150 – Kalobje)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US,
v nadaljevanju ZUreP-2) v povezavi z 299. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju
ZUreP-3) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je
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Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji 21. junija 2022
sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko
prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2894 (območje delov parcelnih št. 327/8,
327/6, 667, 1373/1, k.o. 1150 – Kalobje)
1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2924, ki se nanaša na
zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 327/8, 327/6, 667,
1373/1, k.o. 1150 – Kalobje, kot širitev obstoječega stavbnega
zemljišča EUP KO34 za 505,82 m2 osnovne površine, kar
predstavlja ustrezno velikost po določilih ZUreP-2.
2. člen
Na delih zemljišč iz prvega člena tega sklepa se omogoči
širitev in preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak)
za gradnjo novega stanovanjskega objekta skladno z določili Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur
(Uradni list RS, št. 114/13, 48/18 in 58/19), ki se nanašajo na
obstoječo posamično poselitev EUP KO34, ki s tem sklepom
spreminja velikost in obliko.
3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se
sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo
vzpostavljen.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji,
Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč,
ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora. V skladu s četrtim odstavkom
133. člena ZUreP-2 Občina Šentjur vodi evidenco lokacijskih
preveritev.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2022(261)
Šentjur, dne 21. junija 2022

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko
prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2924 (območje parc. št. *24, 128/3, 128/4,
k.o. 1126 – Dolga Gora)
1. člen
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2924, ki se nanaša na
zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. *24, 128/3, 128/4,
k.o. 1126 – Dolga Gora, se kot širitev obstoječega stavbnega
zemljišča EUP DG36 poveča za 133,11 m2 osnovne velikosti
EUP, kar predstavlja ustrezno površino po določilih ZUreP-2.
2. člen
Na zemljišču iz prvega člena tega sklepa se omogoči
širitev in s tem preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z
oznako Ak) za gradnjo novega enostanovanjskega objekta
skladno z določili Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13, 48/18 in 58/19), ki
se nanašajo na obstoječo posamično poselitev EUP DG36,
ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se
sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu
in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo
vzpostavljen.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji,
Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjeni obliki in
velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega
prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora. V skladu s četrtim
odstavkom 133. člena ZUreP-2 Občina Šentjur vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0010/2021(261)
Šentjur, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci

2231.

Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko
številko prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov 2924 (območje parc. št. *24, 128/3, 128/4,
k.o. 1126 – Dolga Gora)

Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US,
v nadaljevanju ZUreP-2) v povezavi z 299. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju
ZUreP-3) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je
Občinski svet Občine Šentjur na 16. redni seji 21. junija 2022
sprejel

TREBNJE
2232.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi volilnih enot in števila članov
svetov krajevnih skupnosti na območju
Občine Trebnje

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12,
68/17, 93/20 – odl. US) ter skladno s 17. členom Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je
Občinski svet Občine Trebnje na 22. redni seji dne 1. junija
2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
volilnih enot in števila članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Trebnje
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot in števila članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 80/06, 66/10, 73/10, 14/11 in 49/14) se 12. člen spremeni
tako, da se glasi:
»12. člen
Za volitve članov KS Trebnje se določi 7 volilnih enot,
v katerih se voli skupno petnajst (15) članov sveta krajevne
skupnosti.
V 1. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega mesto Trebnje z naslednjimi ulicami: Rimska cesta, Ulica Talcev, Trubarjeva ulica, Tomšičeva
ulica, Pekel, Pod Gradom, Odrga, Kidričeva ulica, Klemenčičeva ulica, Paradiž, Cviblje in Marof.
V 2. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Pristava in
Studenec.
V 3. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega mesto Trebnje z naslednjimi
ulicami: Goliev trg, Baragov trg, Gubčeva cesta, Kolodvorska
ulica, Ob Gozdu, Slakova ulica, Simončičeva ulica, Cankarjeva
ulica, Rožna ulica in Temeniška pot.
V 4. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega mesto Trebnje z naslednjimi
ulicami: Stari trg, Jurčičeva ulica, Dolenjska ulica, Maistrova
ulica, Ulica Herojev, Glavarjeva ulica, Pehanijeva ulica, Reber,
Praproče, Kresetova ulica, Režunova ulica.
V 5. volilni enoti se volijo trije (3) člani Sveta KS.
Ta volilna enota obsega mesto Trebnje z naslednjimi ulicami: Obrtniška ulica, Majcnova ulica, Prešernova ulica, Levstikova ulica, Vegova ulica, Ulica OF, Trdinova ulica, Kresna ulica,
Prijateljeva cesta, Valvazorjeva ulica, Vina Gorica, Podjetniška
ulica, Mirnska cesta, Pot na Hrib, Metelkova ulica, Industrijska
ulica in Ulica Velike Gorice.
V 6. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Dol pri Trebnjem,
Dolenje Medvedje selo, Gorenje Medvedje selo in Primštal.
V 7. volilni enoti se voli en (1) član Sveta KS.
Ta volilna enota obsega naslednja naselja: Grmada, Repče in Vrhtrebnje.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2022-4
Trebnje, dne 27. junija 2022
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

ŽUŽEMBERK
2233.

Odlok o predkupni pravici Občine Žužemberk

Na podlagi 199. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk
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(Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk
na 16. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Žužemberk (v nadaljevanju: občina) in način uveljavljanja
predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen
Območje predkupne pravice obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditveno območje naselij,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen
graditve objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov,
ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
– območje za dolgoročni razvoj naselij, kot je določen v
OPN.
3. člen
Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja
teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih
aktih.
Za ureditvena območja naselij se upoštevajo območja, kot
so določena v občinskem prostorskem načrtu.
4. člen
Pri obstoječih oziroma predvidenih objektih gospodarske
javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih
koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti
oziroma drugimi predpisi.
Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni ter vsi tisti, ki
so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z
veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE
5. člen
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na
nepremičninah na območju občine, določenih v 2. členu tega
odloka, razen v naslednjih primerih:
– če lastnik proda ali podari nepremičnino solastniku, svojemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju oziroma svojemu
sorodniku v ravni vrsti
– če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi
investitor gospodarske javne infrastrukture ali
– pri prodaji etažne lastnine.
6. člen
Lastnik nepremičnine, ki je v območju predkupne pravice,
mora nepremičnino pred prodajo najprej ponuditi v odkup občini kot nosilcu predkupne pravice. O ponudbi in pogojih prodaje,
vsebovanih v ponudbi, se lastnik nepremičnine z občino ni
dolžen pogajati.
Občina se o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe pisno izjavi v
15 dneh od njenega prejema. V izjavi o zavrnitvi ponudbe se
navedeta datum prejema ponudbe in ponujena cena.
Če občina v 15 dneh od prejema ponudbe ne predloži
izjave o njenem sprejetju, se šteje, da ni sprejela ponudbe. V
tem primeru lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri
čemer cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena občini.
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Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo nepremičnine drugi osebi veže prodajalca še tri mesece po tem,
ko je nepremičnino ponudil v odkup, vendar pa mora po preteku
tega roka nepremičnino z enako ali drugačno ceno ponovno
najprej ponuditi v odkup občini.
Če občina ne namerava uveljaviti predkupne pravice, se
o tem lahko izjavi že v lokacijski informaciji v skladu z 279. členom tega zakona, prodajalec pa v treh mesecih od njene izdaje
občini ni dolžen dati ponudbe za odkup niti ga v tem roku ne
zavezujejo določbe o višini cene pri prodaji drugi osebi.
Če gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije in občina ne uveljavlja predkupne pravice, poteka prodaja
kmetijskega zemljišča, kmetije ali gozda v skladu s predpisi, ki
urejajo kmetijska zemljišča in gozdove.
Prodajalec mora v primeru prodaje nepremičnine drugi
osebi notarju predložiti pisno ponudbo, ki jo je dal občini, in
izjavo občine, da ponudbe ni sprejela ali da ne uveljavlja predkupne pravice, ali dokazilo o tem, da je že preteklo 15 dni od
njegove ponudbe. Notar mora pred overitvijo podpisa preveriti,
ali je bila ponudba vložena in ali občina dejansko ni izdala
izjave v predpisanem roku.
Pogodba sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka,
je nična.
7. člen
Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica
občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
Prav tako se določbe tega odloka ne uporabljajo, če je
predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za
dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih, se druga
in četrta alineja 2. člena tega odloka ne uporabljata.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
predkupni pravici Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 96/03).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk
na 16. redni seji dne 23. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Žužemberk
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 115/21).
2. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
V drugem odstavku 16. člena se zbriše besedilo: »lastnikom obstoječih objektov, ki na novo pridobivajo kakšno vrsto
komunalne opreme« in na istem mestu nadomesti z »v primeru
odmere zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča«.
3. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Prvi odstavek 18. člena odloka se spremeni tako, da se
po novem glasi:
»(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo stavb, ki so enostavni objekti in se
štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.«
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-79/2020-9
Žužemberk, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

Št. 350-3/2022-2
Žužemberk, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Žužemberk
Jože Papež

2234.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Žužemberk

Na podlagi 230. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE), 21. 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) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk

KRANJ
2235.

Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih
dejavnosti v Mestni občini Kranj (uradno
prečiščeno besedilo – UPB2)

Na podlagi 131. člena Poslovnika Sveta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 44/21 – UPB2) je Mestni svet Mestne
občine Kranj na 36. seji dne 22. 6. 2022 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih
dejavnosti v Mestni občini Kranj, ki obsega:
– Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti
v Mestni občini Kranj, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 15/14 – UPB1)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 76/15), z dne 9. 10. 2015
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 52/17), z dne 22. 9. 2017

Uradni list Republike Slovenije
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 64/18), z dne 28. 9. 2018
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 68/19), z dne 18. 11. 2019
– Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 16/21), z dne 5. 2. 2021
– Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 41/21), z dne 19. 3. 2021
– Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 168/21), z dne 25. 10. 2021
– Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS,
št. 79/22), z dne 3. 6. 2022.
Št. 122-63/2022-2-40/30/04
Kranj, dne 22. junija 2022
Župan
Mestne občine Kranj
Matjaž Rakovec
Zanj
podžupan
Mestne občine Kranj
Janez Černe

ODLOK
o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti
v Mestni občini Kranj
(uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

Št.

2. člen
Socialno varstvena dejavnost v Mestni občini Kranj obsega preprečevanje socialne problematike in reševanje socialne
problematike posameznikov in družin.
3. člen
Socialno varstvene storitve so namenjene preprečevanju
socialnih stisk in težav in obsegajo aktivnosti in pomoč posamezniku in družini.
Socialno varstvene storitve, ki jih (so)financira MOK in so
zakonska obveza so:
– pomoč družini na domu,
– storitve v zavodih za odrasle,
– nevladne organizacije,
– razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino,
– stroški pokopa,
– območno združenje Rdečega križa Kranj.
MOK v skladu z Zakonom o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog za
spremljanje in koordinacijo preprečevanja uživanja prepovedanih drog in za izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje
uporabe prepovedanih drog lahko ustanovi lokalno akcijsko
skupino in za ta namen zagotovi sredstva za njeno delovanje.
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MOK zagotavlja sredstva za storitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena v skladu z vsakoletnim veljavnim
proračunom.
4. člen
MOK zagotavlja sredstva za financiranje socialno varstvenih storitev za občane, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v
MOK ter tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v MOK.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena
se stroški socialno varstvene storitve iz tretje alineje drugega
odstavka 2. člena v primeru prijave stalnega prebivališča na
naslovu javnega zavoda Doma upokojencev Kranj financirajo iz
proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu
navedenega zavoda.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se stroški socialno varstvene storitve iz šeste alineje 19. člena v primeru prijave stalnega prebivališča na naslovu javnega zavoda
Centra za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, financirajo iz
proračuna občine, v kateri je imel upravičenec prijavljeno stalno prebivališče pred prijavo stalnega prebivališča na naslovu
navedenega zavoda.
5. člen
Izvajalci storitev so naslednji:
– javni zavodi,
– zasebni zavodi,
– društva, ustanove – fundacije in druge neprofitne in
nevladne organizacije.
6. člen
Sredstva za financiranje storitev izvajalci pridobivajo iz
naslednjih virov:
– MOK,
– druge občine,
– pristojna ministrstva,
– Evropska sredstva,
– donacijska in sponzorska sredstva,
– drugo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v
Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: Odlok) določa vrste
socialno varstvenih storitev, financiranje, izvajalce, upravičence, pogoje in postopke za uresničevanje socialno varstvenih
storitev v Mestni občini Kranj (v nadaljnjem besedilu: MOK).
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II. DRUŽINSKI POMOČNIK
črtan
črtan
črtan
črtan

7. člen
8. člen
9. člen

III. POMOČ DRUŽINI NA DOMU
10. člen
Pomoč družini na domu je socialno varstvena storitev, ki
obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko pomoč družini na domu lahko
nadomesti institucionalno varstvo.
Socialna oskrba je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem
okolju, vendar se zaradi starosti, hude invalidnosti, kronične
bolezni ali težje telesne ali duševne motnje ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
11. člen
Javno službo za storitev pomoč družini na domu lahko
opravljajo javni socialno-varstveni zavodi (domovi za starejše
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ali centri za socialno delo) na podlagi neposredne pogodbe o
izvajanju in druge pravne osebe oziroma zasebniki v skladu s
predpisanimi standardi in normativi na podlagi koncesije, ki jo
podeli občinski upravni organ.
Za MOK opravlja javno službo za storitev pomoč družini
na domu javni zavod Dom upokojencev Kranj. Izvajanje in obseg financiranja javne službe se uredi z letno pogodbo. MOK
javno službo pomoči družini na domu sofinancira po dejanskih
stroških. Dom upokojencev Kranj sredstva pridobiva od: MOK,
drugih občin, države in uporabnikov.
MOK, z namenom pospeševanja javne službe pomoč družini na domu, v višini določeni z vsakoletnim veljavnim proračunom, zagotavlja dodatna sredstva za kritje stroškov prevoza,
ki Domu upokojencev Kranj nastanejo v zvezi z neposrednim
izvajanjem javne službe pomoč družini na domu.
12. člen
K ceni storitve pomoči družini na domu si mora izvajalec
socialno varstvene storitve pomoči družini na domu pridobiti
soglasje Sveta MOK.
Izvajalec socialno varstvene storitve pomoči na domu
opravlja storitev pomoči družini na domu skladno z veljavno
zakonodajo.
13. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila
storitve pomoči družini na domu, lastnik nepremičnine, se mu
prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je,
v korist MOK, ki zanj financira to storitev, vendar le v primeru,
če gre za nepremičnino na kateri uporabnik nima prijavljenega
stalnega prebivališča.
IV. STORITVE V ZAVODIH ZA ODRASLE, KADAR
JE UPRAVIČENEC OZIROMA DRUG ZAVEZANEC DELNO
ALI V CELOTI OPROŠČEN PLAČILA
14. člen
Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se
upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in
lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.
Institucionalno varstvo opravlja dom za starejše. Dom
za starejše lahko pri tem opravlja tudi institucionalno varstvo
za mlajše invalidne osebe, vendar se opravljanje teh storitev
organizira v posebni enoti.
Posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe opravlja posebni socialno
varstveni zavod za odrasle.
15. člen
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve iz prvega in
drugega odstavka prejšnjega člena odloča in vodi postopek
Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, in sicer za
nedoločen čas.
16. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila
storitve institucionalnega varstva lastnik nepremičnine, se mu z
odobritvijo storitve prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino,
katere lastnik je, v korist Mestne občine Kranj, ki zanj financira
omenjeno storitev.
V. SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI
17. člen
MOK za namene sodelovanja z nevladnimi organizacijami
in spodbujanja njihovih programov letno objavi javni razpis za
sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega
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varstva. Sofinancirani programi se izvajajo kot letni, triletni ali
štiriletni programi.
MOK programe nevladnih organizacij na področju socialnega varstva sofinancira v skladu z naslednjimi cilji:
– zagotavljanje normativnih in drugih pogojev za razvoj
področja socialno varstvene dejavnosti v okviru strategij, politik
in drugih ukrepov, ki vplivajo na socialno dejavnost,
– zagotavljanje finančne podpore različnim programom za
opravljanje in razvoj socialno varstvene dejavnosti.
Postopek dodelitve javnih sredstev in pritožbeni postopek
se vodita skladno z določili pravilnika, ki ureja postopke za
izvrševanje proračuna države, če ni s tem odlokom drugače
določeno. Javni razpis vodi 5 članska strokovna komisija, ki jo
imenuje župan MOK. V komisijo so imenovani 4 zunanji člani
in javni uslužbenec mestne uprave, ki je pristojen za področje
socialnega varstva. Javni razpis za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše in invalide se izvede posebej kot štiriletni
program.
Sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga strokovne komisije izda direktor mestne uprave. O pritožbi
zoper sklep odloča župan MOK.
18. člen
MOK na javnem razpisu sofinancira naslednje programe,
ki jih izvajajo nevladne organizacije:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s
področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in
drugi programi pomoči invalidom;
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter
programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in za njihove svojce;
– programi za delo z zasvojenimi;
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za
zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim
kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja;
– programi pomoči različnim starostnim skupinam in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, namenjeni
odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisnih programov;
– individualno družabništvo,
– programi pro bono za pomoč posameznikom namenjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk;
– program izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in
invalide.

goje:

18.a člen
Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje po-

– program, ki ga izvaja, se mora nanašati na območje
MOK in njene občane,
– zagotovljene mora imeti druge prostorske in organizacijske pogoje za uresničitev programa.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi pogoji,
ki jih mora v zvezi s sofinanciranjem programov izpolnjevati
nevladna organizacija.
18.b člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev, pridobljenih preko javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij,
izvaja občinski organ s področja socialnega varstva in drugi
pristojni nadzorni organi v skladu s predpisi o javnih financah.
Pri nadzoru je nadzorni organ upravičen do preverjanja vseh
relevantnih podatkov in dejstev ter vpogleda v poslovanje in
dokumentacijo nevladne organizacije, ki se nanaša na sofinan-
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ciranje. Če nevladna organizacija ne pošlje poročila o izvajanju
programa do roka, določenega v pogodbi ali, če se ugotovi, da
se program ni izvedel v skladu z načrtom izvedbe, oziroma so
bila sredstva nenamensko porabljena, MOK odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
VI. RAZVOJNI IN DOPOLNILNI PROGRAMI, POMEMBNI
ZA OBČINO
19. člen
Razvojni in dopolnilni programi, pomembni za občino, so
naslednji:
– enkratna socialna pomoč v MOK,
– novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov,
– nadstandardni program Varstveno delovnega centra
Kranj,
– nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne
službe,
– program Zavetišče za brezdomce,
– program Razdelilnice hrane,
– program Škrlovec, dnevni center za mlade in družine,
– program Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih,
– program Reintegracijski center,
– program Varna hiša Gorenjske,
– program Materinski dom,
– varovanje na daljavo,
– medgeneracijski center.
VI. 1
Enkratni denarni prispevek za novorojence v MOK
črtan
črtan
črtan

20. člen
21. člen

VI. 2
Enkratna socialna pomoč v MOK
22. člen
Upravičenci do enkratne socialne pomoči so občani MOK,
ki imajo:
– prijavljeno stalno prebivališče v MOK ali
– v primeru prijavljenega začasnega prebivališča tako
stalno kot začasno prebivališče v MOK,
in so se znašli v posebnih socialnih razmerah, tako da potrebujejo enkratno socialno pomoč, ker:
– jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (zaradi
težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne
nesreče ali drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale
njegovo preživetje ali preživetje članov njegove družine) nujno
potrebna pomoč,
– so izkoristili že vse zakonske možnosti za rešitev stiske,
z uveljavljanjem pravic iz zakona, ki ureja socialno varstvene
prejemke (denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna
pomoč) in pravice iz javnih sredstev,
– so brez lastnega dohodka ali njihov lastni dohodek ne
presega 40 % minimalnega dohodka na družinskega člana po
zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
Vlagatelju se enkrat letno dodeli enkratna socialna pomoč
zanj in za njegove družinske člane, pri čemer se za člane njegove družine štejejo osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju
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materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Enkratna denarna socialna pomoč se vlagatelju ne
dodeli, če:
– ne izpolnjuje kriterijev iz prvega odstavka tega člena,
– vloži vlogo v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vlagatelju
enkratna denarna socialna pomoč dodeli ne glede na višino
njegovih dohodkov, če za pomoč zaprosi iz razloga materialne
ogroženosti zaradi elementarne nesreče.
22.a člen
MOK daje s tem odlokom Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, javno pooblastilo za vodenje in odločanje v
upravnem postopku dodelitve enkratne socialne pomoči v MOK
na prvi stopnji.
V postopku dodelitve enkratne socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, pri ugotavljanju in odločanju
glede upravičenosti do enkratne socialne pomoči na podlagi
določb tega odloka smiselno uporablja tiste zakonske določbe,
ki urejajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Center
za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, preveri podatke iz
vloge in dokazil ter odloči o upravičenosti do dodelitve in višini
enkratne socialne pomoči z odločbo.
Zoper odločbo Centra za socialno delo Gorenjska, Enota
Kranj, je dopustna pritožba, ki se jo vloži na Center za socialno
delo Gorenjska, Enota Kranj. O pritožbi zoper odločbo Centra
za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, odloča župan MOK.
22.b člen
Vloga za dodelitev enkratne socialne pomoči se vloži pri
Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, na obrazcu:
»Vloga za dodelitev enkratne socialne pomoči iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj«. Vloga je dostopna na Centru za
socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, in na spletni strani MOK.
22.c člen
MOK letno, na podlagi pogodbe, zagotavlja Centru za
socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, sredstva za dodelitev
enkratne socialne pomoči v MOK, in sicer sredstva v višini
dodeljenih denarnih pomoči in sredstva za vodenje postopka,
to je zaposlenega delavca za polovični delovni čas. S pogodbo
se določijo medsebojne pravice in obveznosti. MOK zagotavlja
sredstva Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, do
višine sredstev zagotovljenih v vsakokratnem veljavnem proračunu MOK za tekoče proračunsko leto ter v skladu s pogodbo.
23. člen
Enkratna socialna pomoč je namenjena upravičencu in
članom njegove družine za:
– nakup šolskih potrebščin,
– plačilo šole v naravi in šolske prehrane,
– plačilo zdravstvenih storitev, potrebnih na podlagi dokazila zdravniške stroke, ki jih zdravstveno zavarovanje ne
pokriva ali jih ne pokriva v celoti,
– kritje stroškov bivanja (ozimnica, ogrevanje, komunalni
stroški, elektrika, najemnina),
– kritje stroškov ob elementarnih nesrečah,
– kritje stroškov drugih posebnih potreb upravičenca ali
članov njegove družine.
24. člen
Višina enkratne socialne pomoči se določa za vsak primer
posebej glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca,
upoštevajoč situacijo in potrebe upravičenca in članov njegove
družine.
Višina enkratne socialne pomoči znaša najmanj 50,00 €
in največ 250,00 €. V primeru, da gre za elementarno nesrečo
(požar, poplave, veter, potres, udar strele) lahko enkratna soci-
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alna pomoč znaša največ 900,00 €. Enkratna socialna pomoč
se upravičencu praviloma izplača v denarju, v utemeljenih
primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v naravi (boni,
naročilnice, plačila računov itd.)
VI. 3
Novoletna obdaritev socialno ogroženih
otrok in mladostnikov
25. člen
Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, izvede
vsakoletno dobrodelno novoletno obdaritev socialno ogroženih:
– otrok in mladostnikov, ki živijo doma in za katere starši iz
različnih razlogov ne zmorejo v zadostni meri zanje poskrbeti,
– otrok in mladostnikov, ki ne živijo doma in so nameščeni
bodisi v vzgojne zavode, stanovanjske skupine, zavode za
usposabljanje, v rejniške družine bodisi so vključeni v rehabilitacijo ali živijo pri skrbnikih,
– otrok, mladostnikov in odraslih oseb s posebnimi potrebami.
26. člen
Center za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, sredstva
za novoletno obdaritev iz prejšnjega člena pridobiva od MOK,
donatorjev in drugih občin.
VI. 4
Nadstandardni program Varstveno
delovnega centra Kranj
27. člen
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra
Kranj je namenjen odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju, ki so dodatno senzorno in gibalno ovirani in so vključeni
v javni zavod Varstveno delovni center Kranj. Vsebine nadstandardnega programa uporabnikom predstavljajo pomemben
prispevek v kakovost njihovega življenja tako na kulturnem in
športnem področju življenja kot tudi na področju vse-življenjskega učenja. V okviru nadstandardnega programa se uporabnikom nadgrajuje uresničevanje socialnega vključevanja
in potrjevanje v občutku pomembnosti za družbo. Programi so
namenjeni tudi razbremenjevanju družin.
28. člen
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra
Kranj obsega programe, ki se izvajajo izven zavoda kot enodnevno ali večdnevni programi.
– Športne igre so namenjene aktivnemu športnemu udejstvovanju, spodbujanju zdravja in ohranjanju osebnostne celovitosti preko gibal, čutil in čustev. Ozaveščanje telesa omogoča uporabnikom celostno doživljanje sebe, ponuja mu bolj
dejaven, zdrav, uravnovešen in odgovoren odnos do lastnega
telesa. Poleg tega je to priložnost za pridobivanje novih socialnih veščin in širjenje socialne mreže.
– Večdnevni programi (zimovanje, letovanje in letovanje
z individualnim spremstvom) so programi, ki poleg oddiha
uporabnika pomembno vplivajo tudi na razbremenitev družine.
Programi enakopravno vključujejo uporabnike v družbo, kjer
skozi konkretne socialne izkušnje v različnih vlogah pridobivajo
različne življenjske izkušnje za uporabo v vsakdanjem življenju.
Zlasti pa se potrdijo v samostojnosti, odraslosti in vlogi enakopravnega koristnika turističnih uslug.
– Večdnevne izobraževalne programe kot so lončarsko
kiparske delavnice in podobne ustvarjalne delavnice, preko
katerih uporabniki spoznavajo lokalno kulturno dediščino in
običaje.
29. člen
Nadstandardni program Varstveno delovnega centra
Kranj za MOK izvaja, za upravičence organizira in zagotovi
Varstveno delovni center Kranj. Sredstva za ta namen Varstveno delovni center Kranj pridobiva iz proračuna Mestne občine
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Kranj, z lastno zaposlitveno dejavnostjo in prodajo lastnih izdelkov, s prispevki posameznikov ter iz donacij.
MOK za izvajanje nadstandardnega programa Varstveno
delovnemu centru Kranj prenese v upravljanje nepremičnino –
zemljišče, ki v naravi predstavlja zelenico s športno gibalnim
parkom, na severozahodni strani poslovnega objekta Varstveno delovnega centra Kranj, Kidričeva cesta 51, Kranj.
VI. 5
Nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven
mreže javne službe
30. člen
Nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbo izven mreže javne službe opravljajo stanovanjske skupine in bivalne
skupnosti v skladu s predpisi, ki določajo merila in oprostitve
pri plačilih socialno varstvenih storitev za osebe s težavami v
duševnem zdravju in duševnem razvoju.
črtan

31. člen

32. člen
Če je uporabnik storitve, ki uveljavlja oprostitev plačila
storitve nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe lastnik nepremičnine, se mu z odobritvijo storitve
prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v
korist Mestne občine Kranj, ki zanj financira omenjeno storitev.
VI. 6
Program Zavetišče za brezdomce Kranj
33. člen
Zavetišče za brezdomce Kranj (v nadaljnjem besedilu:
Zavetišče) opravlja socialno varstveno storitev, ki ima obliko
dnevnega centra z nočno nastanitvijo in je namenjen izboljšanju trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom
upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod.
Zavetišče nudi osebno pomoč brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja, higiene, iskanja možnosti zaposlitve, aktivnega preživljanja prostega časa, druženja in s tem
širjenja socialne mreže.
34. člen
Uporabniki Zavetišča so materialno in socialno ogrožene
brezdomne osebe brez premoženja in so:
– državljani Republike Slovenije in osebe z dovoljenjem
za stalno bivanje v Republiki Sloveniji,
– državljani Republike Slovenije in osebe z dovoljenjem
za stalno bivanje v Republiki Sloveniji z zadnjim stalnim prebivališčem v MOK, ki so sedaj brez urejenega stalnega bivališča
oziroma brez urejenih veljavnih dokumentov,
– posamezniki, ki zaradi svojega načina življenja nimajo
več urejenih dokumentov, vendar že daljše obdobje (20 do
30 let) živijo v tem okolju in imajo v tem okolju razvito socialno
mrežo.
Prednost pri namestitvi v Zavetišče imajo občani s prijavljenim stalnim prebivališčem v MOK.
35. člen
O sprejemu, namestitvi ali odpustu stanovalcev odloča
vodja Zavetišča. Vodja Zavetišča lahko po potrebi oblikuje
posebno komisijo za sprejem, premestitev ali odpust, ki jo sestavljajo strokovni delavec Zavetišča, strokovni delavec Centra
za socialno delo Gorenjska in predstavnik MOK.
36. člen
Uporabniki Zavetišča, ki so občani MOK, so dolžni prispevati k svoji namestitvi v Zavetišče, in sicer:
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– uporabniki, ki prejemajo denarno socialno pomoč so
dolžni prispevati od dneva namestitve k plačilu storitve 75 %
denarne socialne pomoči. Uporabnik, ki nima urejene denarne
socialne pomoči, je dolžan s pomočjo strokovnih delavcev Zavetišča takoj po sprejemu urediti vse formalnosti za pridobitev
materialnih pravic,
– uporabniki, ki prejemajo pokojnino ali drug dohodek,
ki presega 25 % cene mesečne namestitve, prispevajo k stroškom namestitve celotno ceno mesečne namestitve,
– uporabniki, ki prejemajo pokojnino ali drug dohodek, ki
ne presega 25 % cene mesečne namestitve, prispevajo k stroškom namestitve sorazmerni znesek tako, da jim od pokojnine
oziroma dohodka ostane znesek žepnine v višini 25 % denarne
socialne pomoči.
Uporabniki Zavetišča, ki so niso občani MOK, so dolžni
prispevati k svoji namestitvi v Zavetišče celotno ceno mesečne
namestitve. V kolikor celotne cene mesečne namestitve ne
zmorejo plačati, mora namestitev za njih (do)plačati občina iz
katere prihajajo.
Prispevek uporabnikov je prihodek Zavetišča.
Ceno mesečne namestitve sprejme pristojni organ Zavetišča, ki si mora k ceniku pridobiti soglasje župana MOK.
37. člen
Zavetišče sredstva pridobiva iz proračuna države, proračuna MOK, evropskih sredstev, prispevka uporabnikov in
drugih virov. MOK zagotavlja Zavetišču sredstva za plačo zaposlenega delavca s srednješolsko izobrazbo, materialne stroške
in investicijske transfere.
38. člen
Program Zavetišča za MOK izvaja Center za socialno
delo Gorenjska.
MOK za izvajanje programa Zavetišča Centru za socialno
delo Gorenjska zagotavlja prostore s prenosom nepremičnine,
dela objekta na naslovu Sejmišče 4, Kranj, v upravljanje.
39. člen
Zavetišče preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Zavetišču ni več,
– v kolikor Zavetišče ne uspe pridobiti dovolj denarnih
sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– nima prostorskih pogojev za delovanje.
Sklep o prenehanju sodelovanja in sofinanciranja Zavetišča s strani MOK sprejme Svet MOK.
VI. 7
Program Razdelilnica hrane
40. člen
Program Razdelilnica hrane (v nadaljnjem besedilu: Razdelilnica) je socialno varstvena storitev, ki je namenjena:
– dnevnemu zagotavljanju hrane socialno najbolj izključenim posameznikom,
– zmanjševanju stiske vključenih v program,
– spodbujanju k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov,
– spodbujanju in razvijanju nekonfliktnih komunikacij in
vzajemnega neagresivnega vedenja,
– spodbujanju k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov,
– spodbujanju k delu pri urejanju okolice in prostorov.
41. člen
Uporabniki Razdelilnice so osebe, ki na Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, prejmejo napotnico.
Kriterije za pridobitev napotnice določi z navodilom Center
za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj.
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42. člen
Razdelilnica praviloma obratuje vse dni v letu. Ob delavnikih Razdelilnica zagotavlja tople obroke, ob dela prostih
dnevih pa Razdelilnica zagotavlja tople obroke ali lunch pakete.
Razdelilnica s podprogramom Viški hrane za namene zmanjševanja stisk zagotavlja viške hrane socialno najbolj izključenim
družinam oziroma posameznikov.
Razdelilnica v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila,
pridobi cenovno najugodnejšega izvajalca za zagotavljanje
prehrane.
Za uporabnike Razdelilnice, ki so občani MOK, je topel
obrok hrane oziroma lunch paket brezplačen.
Uporabniki Razdelilnice, ki so občani drugih občin, oziroma njihove občine, so dolžni plačati izvajalcu ceno toplega
obroka oziroma lunch paketa v celoti.
Prispevek uporabnikov je prihodek Razdelilnice.
Razdelilnica s podprogramom Viški hrane za namene
zmanjševanje stisk zagotavlja viške hrane socialno najbolj
izključenim družinam oziroma posameznikom.
43. člen
Razdelilnica sredstva pridobiva iz proračuna MOK, proračuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev
in drugih virov.
MOK zagotavlja Razdelilnici sredstva za materialne stroške, investicijske transfere, sredstva za potrebno število toplih obrokov ter sredstva za plačilo zaposlenega delavca s
srednješolsko izobrazbo za osnovni program. Z vsakoletnim
veljavnim proračunom MOK se lahko zagotovijo tudi sredstva
za zaposlenega delavca s srednješolsko izobrazbo za podprogram Viški hrane.
44. člen
Program Razdelilnica za MOK izvaja Center za socialno
delo Gorenjska, Enota Kranj.
MOK za izvajanje programa Razdelilnice Centru za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj zagotavlja prostore s prenosom nepremičnin, dela objekta na naslovu Sejmišče 4, Kranj,
in objekta na naslovu Vodopivčeva ulica 8, Kranj, v upravljanje.
45. člen
Razdelilnica preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Razdelilnici ni več,
– v kolikor Razdelilnica ne uspe pridobiti dovolj denarnih
sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– preneha delovati v prostorih MOK.
Sklep o prenehanju delovanja Razdelilnice sprejme Svet
MOK.
VI. 8
Program Škrlovec, dnevni center za mlade in družine
46. člen
Škrlovec, dnevni center za mlade in družine (v nadaljnjem
besedilu: Škrlovec) je namenjen mladim med okvirno 10. in
20. letom starosti ter njihovim skrbnikom. V prvi vrsti je Škrlovec
namenjen mladim z že znanimi težavami v procesu odraščanja
in mladim s težjim materialnim, socialnim ali kako drugače oteženim statusom ter njihovim svojcem, skrbnikom ali rejnikom,
prav tako pa se v dejavnosti Škrlovca lahko vključujejo tudi
mladi brez večjih življenjskih težav.
47. člen
Škrlovec izvaja program:
– dnevnega centra: svetovalno delo z otroki, mladostniki
in družino; prostočasne dejavnosti ob delavnikih (družabne,
športne, kreativno-umetniške in pogovorne delavnice); prostočasne dejavnosti v času počitnic (skupinsko preživljanje
zimskih, prvomajskih, poletnih, jesenskih in prednovoletnih

Stran

6798 /

Št.

89 / 1. 7. 2022

počitnic); koordinira Varne točke, sodeluje v okviru raznih Preventivnih programov za mlade; sodeluje z ne-vladnimi organizacijami; izvaja mednarodnih projektov; predstavlja Škrlovec
širši javnost,
– mobilne službe: strokovno delo z otroki, mladostniki in
družino neposredno na terenu v družini.
48. člen
Škrlovec sredstva pridobiva iz proračuna MOK, proračuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev
in drugih virov. MOK zagotavlja Škrlovcu sredstva za plačo
zaposlenega delavca za program dnevnega centra, sredstva
za plačo zaposlenega delavca za program mobilne službe,
materialne stroške in investicijske transfere.
49. člen
Program Škrlovec za MOK izvaja Center za socialno delo
Gorenjska, Enota Kranj.
MOK za izvajanje programa Škrlovec Centru za socialno
delo Gorenjska, Enota Kranj, zagotavlja prostore s prenosom
nepremičnine, objekta na naslovu Škrlovec 2, Kranj, v upravljanje.
50. člen
Škrlovec preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Škrlovcu ni več,
– v kolikor Škrlovec ne uspe pridobiti dovolj denarnih
sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– nima prostorskih pogojev za delovanje.
Sklep o prenehanju sodelovanja in sofinanciranja Škrlovca s strani MOK sprejme Svet MOK.
VI. 9
Program Center za odvisnosti
51. člen
Center za odvisnosti izvaja dva programa – Program za
pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in
Stanovanjsko skupino Katapult (v nadaljnjem besedilu: Center).
Center nudi svetovanje in organiziranje psihosocialne pomoči
posameznikom, ki imajo težave z različnimi oblikami zasvojenosti. Center zagotavlja sprejemno obliko obravnave, dnevno
obliko obravnave in bivalno obravnavo, to je stanovanjsko
skupino.
Uporabniki Centra so osebe s težavami z zasvojenostjo
od psihoaktivnih snovi oziroma drugimi oblikami nekemičnih
zasvojenosti in izkazujejo primerno psiho-fizično sposobnost in
so motivirani za sodelovanje v programu ter imajo željo po aktivnem vključevanju v socialno delovno okolje, učenju delovnih
in praktičnih navad, spremembi načina življenja, oziroma se pripravljajo za vstop v katerega izmed visokopražnih programov
(npr. komune ali terapevtske skupnosti) urejanja zasvojenega
načina življenja. Uporabniki programa so tudi partnerji in svojci
oseb s težavami z zasvojenim načinom življenja ter njim druge
pomembne osebe. Prednost obravnave v programu imajo občani s prijavljenim stalnim prebivališčem v MOK.
52. člen
Sprejemna oblika obravnave je prvi stik uporabnika s
Centrom. V sprejemnem delu uporabnik preživlja prosti čas,
se druži, pridobi različne informacije, se pogovori s strokovnim
delavcem Centra, naredi načrt za reševanje svoje problematike, si išče zaposlitev ipd.
Dnevna oblika obravnave je namenjena individualni in
skupinski obravnavi posameznikov, ki imajo težave z zasvojenostjo s prepovedanimi drogami.
Bivalna oblika obravnave oziroma stanovanjska skupina
je namenjena posameznikom, ki so bili najmanj mesec dni
vključeni v dnevno obliko obravnave in so dosegli določen
napredek v urejanju zasvojenosti.
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53. člen
Stroški dnevne obravnave so namenjeni psihosocialni
obravnavi oziroma izvajanju terapije, materialu za izvedbo individualnih in skupinskih vsebin ter prehrani (v programu dnevne
oblike obravnave je zagotovljen en topel obrok).
Uporabniki občin, ki sofinancirajo program Centra so dolžni prispevati k namestitvi v stanovanjsko skupino mesečno
70 % vrednosti denarne socialne pomoči.
Uporabniki občin, katere program Centra ne sofinancirajo,
so dolžni prispevati k namestitvi v stanovanjsko skupino mesečno 85% vrednosti denarne socialne pomoči.
Prispevek uporabnikov je prihodek Centra.
54. člen
Center sredstva pridobiva iz proračuna MOK, proračuna
države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in
drugih virov. MOK zagotavlja Centru sredstva za regres, prevoz in prehrano za tri zaposlene delavce, materialne stroške in
investicijske transfere.
55. člen
Program Centra za MOK izvaja Center za socialno delo
Gorenjska.
MOK za izvajanje programa Centra Centru za socialno
delo Gorenjska zagotavlja prostore s prenosom nepremičnine,
dela objekta na naslovu Sejmišče 4, Kranj, v upravljanje.
56. člen
Center preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Centru ni več,
– v kolikor Center ne uspe pridobiti dovolj denarnih sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– nima prostorskih pogojev za delovanje.
Sklep o prenehanju sodelovanja in sofinanciranju Centra
s strani MOK sprejme Svet MOK.
VI. 10
Program Reintegracijski center
57. člen
Program Reintegracijski center (v nadaljnjem besedilu:
Reintegracija) je namenjen pomoči pri socialni rehabilitaciji
oziroma ponovni vključitvi v okolje ter kot takšen predstavlja
ključni del obravnave zasvojenosti od psihoaktivnih substanc. V
sklopu individualne in skupinske obravnave Reintegracija nudi
pomoč pri ohranjanju abstinence, odpravljanju zasvojenskih
lastnosti, zastavljanju ciljev za naprej, vzpostavljanju odnosov
z bližnjimi in vzpostavljanju nove socialne mreže. Reintegracija
uporabniku ponudi nastanitev v varnem okolju, terapevtsko
obravnavo z namenom odpravljanja zasvojenskih težav, oporo
pri urejanju odnosov z bližjimi, oporo pri iskanju zaposlitve ali
nadaljevanju šolanja ter pomoč pri osamosvojitvi.
Uporabniki Reintegracije so osebe, ki so (o)zdravljeni
odvisniki po končani obravnavi znotraj terapevtskih skupnosti
in komun ter osebe, ki so abstinenco vzpostavile same in
izkazujejo motivacijo za urejeno življenje ter vključitev nazaj v
družbo. Sekundarni uporabniki programa so bližnje osebe (o)
zdravljenih odvisnikov, ki so eden od pomembnejših členov pri
uspešni reintegraciji in dolgotrajni abstinenci.
58. člen
Program Reintegracije traja šest mesecev, s tem da se
bivanje lahko največ do pet krat podaljša za obdobje treh ali
šest mesecev. O podaljšanju odloča strokovni tim Reintegracije
na podlagi uporabnikovega sodelovanja, potreb in smiselnosti
nadaljnje vključenosti.
Po končanem bivanju v Reintegraciji se oseba lahko vključi v izven-bivalni del (namenjen je opori osebi, potem ko zaživi
samostojno življenje). V izven-bivalni del programa se lahko
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vključijo tudi svojci in osebe, ki potrebujejo pomoč in podporo
pri vzdrževanju abstinence in urejanju življenja, predhodno pa
niso bile vključene v bivalni del programa.
59. člen
Reintegracija sredstva pridobiva iz proračuna MOK, proračuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev in drugih virov. MOK zagotavlja Reintegraciji sredstva za
materialne stroške.
60. člen
Program Reintegracije za MOK izvaja Center za socialno
delo Gorenjska.
61. člen
Reintegracija preneha delovati v naslednjih primerih:
– da potreb po Reintegraciji ni več,
– v kolikor Reintegracija ne uspe pridobiti dovolj denarnih
sredstev, ki mu še omogočajo delovanje,
– nima prostorskih pogojev za delovanje.
Sklep o prenehanju sodelovanja in sofinanciranja Reintegracije s strani MOK sprejme Svet MOK.
VI. 11
Program Varna hiša Gorenjske
62. člen
Osnovni namen programa Varne hiše Gorenjske (v nadaljnjem besedilu: VHG) je zagotoviti ženskam in otrokom,
žrtvam nasilja, varen prostor bivanja in jim nuditi zaščito in podporo pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja na prehodu
iz življenja v nasilju v življenje brez nasilja, jim nuditi strokovno
pomoč in zagovorništvo.
Čas bivanja v VHG je omejen na največ leto dni.
63. člen
Uporabniki programa VHG so ženske, ki so žrtve nasilja v
družini in se želijo same ali z otrokom oziroma otroki umakniti
iz nasilnega odnosa na varno. V program se vključuje večina
uporabnic iz gorenjske regije in v skladu s prostorskimi zmožnostmi tudi uporabnice iz drugih regij.
64. člen
Izvajalec programa VHG je Društvo za pomoč ženskam
in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjska.
Društvo program VHG izvaja v dveh enotah v Gorenjski
regiji, in sicer v stavbi, katere lastnik so gorenjske občine, in v
prostoru enote VHG, ki ga ima društvo v najemu.
65. člen
VHG sredstva pridobiva iz proračuna države, proračuna
MOK, proračunov občin Gorenjske, donatorjev in drugih virov.
MOK zagotavlja VHG delež finančnih sredstev za izvedbo
programa in sredstva za investicijsko vzdrževanje objekta,
katerega solastnice so občine Gorenjske, in sicer v deležu,
določenem glede na število prebivalcev v gorenjski regiji.
66. člen
MOK sofinancira program VHG za čas, ko bo društvo
izvajalo program varne hiše v gorenjski regiji.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pa v
kolikor katera od gorenjskih občin preneha sofinancirati program VHG, Svet MOK odloči o nadaljnjem sofinanciranju VHG
oziroma prenehanju sofinanciranja VHG tudi s strani MOK.
VI. 12
Program Materinski dom
67. člen
Osnovni namen programa Materinski dom Gorenjske (v
nadaljnjem besedilu: MDG) je zagotoviti ženskam in otrokom
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začasno namestitev, jim nuditi psihosocialno pomoč oziroma
jim nuditi socialno terapevtske aktivnosti, krepiti njihovo samozavest, izboljšati komunikacijo, pomagati jim pri razvoju čustvene inteligence, osebne moči, zvišanju praga premagovanja
stresa, prevzemanju odgovornosti, vzpostavljanja in krepitve
socialne mreže.
Čas bivanja v MDG je omejen največ na leto dni.
68. člen
Uporabnice programa MDG so nosečnice in matere z
otroki do 15. leta starosti, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa
trajajoči socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja skupaj
z otroci in so pripravljene aktivno reševati svojo stisko. V program se vključuje večina uporabnic iz gorenjske regije in v skladu s prostorskimi zmožnostmi tudi uporabnice iz drugih regij.
69. člen
Izvajalec programa MDG je Društvo za pomoč ženskam
in otrokom žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjska, ki program
izvaja v gorenjski regiji.
70. člen
MDG sredstva pridobiva iz proračuna države, proračuna
MOK, proračunov občin Gorenjske, donatorjev in drugih virov.
MOK zagotavlja MDG delež finančnih sredstev za izvedbo
programa, in sicer v deležu določenem glede na število prebivalcev v gorenjski regiji.
71. člen
MOK sofinancira program MDG za čas, ko bo društvo
izvajalo program materinskega doma v gorenjski regiji.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pa v
kolikor katera od gorenjskih občin preneha sofinancirati program MDG, Svet MOK odloči o nadaljnjem sofinanciranju MDG
oziroma prenehanju sofinanciranja VHG tudi s strani MOK.
VI. 13
Varovanje na daljavo
72. člen
Storitev varovanja na daljavo (v nadaljevanju E-oskrba)
obsega celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma v primeru, ko je ta pomoč potrebna za vključitev
osebe v vsakdanje življenje.
S storitvijo starostnik lahko dalj časa ostane v domačem
okolju in ni potrebna namestitev v domsko varstvo. Upravičenci do te storitve so osebe, ki jim psihofizične sposobnosti še
omogočajo, da s to storitvijo in z občasno organizirano pomočjo
drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in
lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju.
73. člen
MOK uporabniku, ki ima stalno prebivališče v MOK in
v MOK tudi stalno prebiva, sofinancira strošek E-oskrbe v
višini 5 € mesečno, o čemer odloči pristojni občinski organ s
področja socialnega varstva skladno z Zakonom o splošnem
upravnem postopku. Vse ostale stroške krije uporabnik. Izvajalci E-oskrbe morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega
ministrstva za izvajanje te dejavnosti.
VI. 14
Medgeneracijski center
74. člen
Uporabniki programa medgeneracijskega centra (v nadaljnjem besedilu: MC) so prebivalci MOK. V MC se povezujejo
in v njem sodelujejo različne generacije prebivalstva, s ciljem
prenašanja znanja, izkušenj in spretnosti med ljudmi. Starejša
populacija svoje znanje, izkušnje in spretnosti prenaša na
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druge in s tem ohranja socialne vezi ter starejši ostajajo s tem
aktivni kot prostovoljci.
75. člen
Program MC uporabnikom nudi druženje, skupno ustvarjanje, promocijo zdravega življenja in prostovoljstvo. V ta namen program MC izvaja različne delavnice, igre, ekskurzije,
kulturne in športne dogodke ter aktivnosti, ki prispevajo k boljši
socializaciji med mlajšo in starejšo populacijo.
76. člen
Izvajanje programa MC zagotavlja Ljudska univerza Kranj
(v nadaljevanju: LUK). MOK za potrebe MC zagotovi prostore,
katere upravlja LUK. LUK sredstva pridobiva iz državnega
proračuna, iz proračuna MOK, v skladu z zakonom in statutom
ustanovitelja, iz prispevkov udeležencev in drugih virov. MOK
LUK lahko zagotavlja sredstva za plačo strokovnega delavca,
materialne stroške in investicijsko vzdrževanje.
77. člen
Program MC organizacijsko lahko deluje v okviru javnega
zavoda ali kot društvo ali kot zasebni neprofitni zavod s podeljeno koncesijo ali kot fundacija.
VII. STROŠKI POKOPA, ČE NI NAROČNIKA POKOPA
78. člen
V primeru, da ni naročnika pokopa, MOK v skladu z določbami zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost,
prijavi pokop in plača stroške pokopa, ki se opravi v obliki
žarnega pokopa v skupni grob na Mestnem pokopališču Kranj.
V primeru, da je podana zahteva za prekop iz skupnega
groba v drug grob, mora pred izdajo dovoljenja za prekop
vlagatelj vrniti že plačane stroške pokopa MOK, vendar le
v primeru, da MOK stroškov pokopa ni dobila povrnjenih iz
zapuščine pokojnika. V primeru, da zapuščinska razprava še
ni bila opravljana, je vlagatelj dolžan vrniti že plačane stroške
pokopa MOK pred izdajo dovoljenja za prekop, MOK pa glede
stroškov pokopa odstopi od predloga za omejitev dedovanja.
črtan

79. člen

VIII. OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA KRANJ
80. člen
Rdeči križ Slovenije je nepridobitna, neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju
Republike Slovenije.
Rdeči križ Slovenije sestavljajo lokalne organizacije, in
sicer na območju Mestne občine Kranj je Območno združenje
Rdečega križa Kranj (v nadaljnjem besedilu: OZRK Kranj).
81. člen
MOK z OZRK Kranj sklene letne neposredne pogodbe za
sofinanciranje delovanja OZRK Kranj in njegovega specifičnega programa lokalnega pomena, ki jih v javnem interesu izvaja
OZRK Kranj, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih programov.
OZRK Kranj dogovarja letne programe s pristojnim občinskim
organom MOK na podlagi letnega neposrednega poziva za
predložitev finančnih načrtov.

loge:

82. člen
OZRK Kranj za MOK opravlja predvidoma naslednje na-

– organizira, izvaja in zagotavlja razne oblike humanitarnih pomoči,
– skrbi za starejše občane,
– skrbi za zdravje občanov,
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– dela z mladimi člani Redečega križa,
– skrbi in razvija prostovoljstvo,
– druge naloge kot so: teden Redečega križa, mednarodno in medobčinsko sodelovanje, izdaja biltena Redečega
križa in podobno.
IX. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA ZA PREPREČEVANJE
ZLORABE DROG
83. člen
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zlorabe drog
v MOK (v nadaljnjem besedilu: LAS) je strokovno posvetovalno telo župana. LAS sestavljajo strokovnjaki, predstavniki
služb, ki se profesionalno ukvarjajo z bio-psiho-socialnimi vidiki
zdravja prebivalstva, predstavniki prostovoljnih in humanitarnih
organizacij, predstavniki uporabnikov preventivnih programov,
predstavniki represije in politike.
84. člen
Člane LAS imenuje in razrešuje s sklepom župan MOK.
Delovanje in članstvo LAS je vezano na mandat župana
in je prostovoljno.
LAS pri svojem delovanju uporablja žig župana MOK.
Tehnično administrativna in strokovna dela za potrebe
LAS opravlja notranja organizacijska enota mestne uprave, ki
je pristojna za področje družbenih zadev.
85. člen
Naloge LAS v okviru lokalne skupnosti so:
– priprava operativnega letnega programa za MOK, ki ga
mora potrditi župan MOK,
– najmanj enkrat letno poročanje Svetu MOK,
– ocenjevanje stanja na področju zlorabe drog iz preventivnega in kurativnega vidika,
– sprotno spremljanje gibanja problematike drog v občini
in svetovanje pri usklajevanju služb, programov, ki se ukvarjajo
s preprečevanjem zlorabe drog,
– strokovno usposabljanje članov LAS in razvijanje lokalnih kadrovskih potencialov za delo v lokalni skupnosti na
področju problematike drog,
– vzpostavljanje pogojev za aktivno izvajanje preventivnih
programov v MOK,
– obveščanje javnosti o problematiki drog v lokalni skupnosti, s ciljem konstruktivnega odziva na problematiko drog,
– vplivanje na državno in lokalno politiko, ki kakorkoli vpliva na zdravje in na zakonske vidike problematike odvisnosti,
– izvajanje drugih nalog v skladu z namenom skupine, ki
jih določi župan MOK v letnem operativnem programu.
86. člen
LAS pridobi proračunska sredstva iz proračuna MOK.
Proračunska sredstva LAS lahko porabi za:
– sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK ter Dijaškemu in študentskemu
domu Kranj,
– sofinanciranje okroglih miz, predavanj, kongresov, preventivnih programov in preventivnih akcij,
– pobiranje odvrženih igel, ki jih organizira LAS v sodelovanju z drugimi organizacijami, in nakup zbiralnikov za
odvržene igle,
– strokovna izobraževanja članov LAS, pogostitev.
LAS v skladu s sklepom župana na podlagi neposrednega
poziva, ki ga izvede komisija sestavljena iz članov LAS pripravi predlog razdelitve proračunskih sredstev za sofinanciranje
preventivnih programov iz prve alineje prejšnjega odstavka
izvajalcem javnih služb na področju vzgoje in izobraževanja.
O predlogu odloči župan, z izbranimi izvajalci pa se sklene
neposredne pogodbe o sofinanciranju.
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črtano

X. SOCIALNO PODJETNIŠTVO
87. člen

črtan
88. člen
črtan
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94. člen
Z dnem veljavnosti tega Odloka preneha veljati:
Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za oprostitev plačil storitev (Uradni list RS, št. 101/99, 17/01, 96/02).
95. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

89. člen
črtan
XI. KONČNE DOLOČBE
90. člen
Za (so)financiranje socialno varstvenih storitev pomoč
družini na domu, OZRK Kranj in razvojnih dopolnilnih programov (Škrlovec, Razdelilnica, Center, Reintegracija, Zavetišče,
VHG, MDG, enkratna denarna socialna pomoč, novoletna obdaritev socialno ogroženih otrok, medgeneracijski center), pristojni občinski organ s področja socialnega varstva MOK izvede neposredni poziv v skladu z Navodilom o izvedbi postopka
neposrednega poziva za financiranje javnih zavodov v MOK.
91. člen
MOK vlaga predloge za omejitev dedovanja na Okrajno
sodišče v Kranju za naslednje storitve:
– storitve v zavodih za odrasle,
– nadomestne oblike bivanja oziroma oskrbo izven mreže
javne službe,
– pogrebne stroške,
– družinskega pomočnika (v primeru, da ima upravičenec
premoženje in je vknjižena prepoved odsvojitve in obremenitve
nepremičnine v korist občine),
– pomoč družini na domu (v primeru, da ima upravičenec
premoženje in je vknjižena prepoved odsvojitve in obremenitve
nepremičnine v korist občine).
92. člen
Ob uveljavljanju pravic iz prve, druge in tretje alineje
3. člena tega Odloka, ki se financirajo iz občinskega proračuna in za katere postopke vodi in o njih odloča Center za
socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, pristojni občinski organ
s področja socialnega varstva MOK poda predhodno mnenje
o znanih okoliščinah, ki so pomembne za odločitev. Pristojni
občinski organ s področja socialnega varstva MOK mora podati
predhodno mnenje v roku 10 dni od prejema obvestila Centra
za socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, da vodi postopek, v
katerem odloča o navedenih pravicah.
93. člen
Nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ki jih MOK namenja za (so)financiranje socialno varstvenih storitev opravlja
pristojni občinski organ s področja socialnega varstva MOK pri
izvajalcih enkrat letno.
Župan MOK lahko odredi tudi dodatni izredni nadzor.
Pristojni občinski organ s področja socialnega varstva
MOK sestavi o nadzoru zapisnik in o svojih ugotovitvah seznani
župana MOK.
V kolikor pristojni občinski organ s področja socialnega
varstva MOK ugotovi manjše napake, nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na izvajanje storitve in finančno poslovanje, izvajalca na zadevo opozori in določi rok za njegovo odpravo in vse zavede v zapisniku. Če nepravilnosti niso odpravljene
v določenem roku ali če gre za večje napake, izvajalca župan
pozove k odpravi s sklepom. V kolikor izvajalec nepravilnosti
še vedno ne odpravi, lahko župan v nadzor vključi tudi Skupno
službo notranje revizije Kranj.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 76/15) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
6. člen
Ta odlok se začne uporabljati in veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, z izjemo 3. člena,
87. člena, 88. člena, 89. člena in 90. člena, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve proračuna Mestne občine Kranj za
leto 2016 dalje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 52/17) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
8. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Navodilo
o plačilu stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in
oskrbi izven mreže javne službe, z dne 16. 10. 2012.
9. člen
Ta odlok se začne uporabljati in veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 64/18) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
8. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 68/19) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati
določila Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih
zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1,
46/15), z izjemo triletnega javnega razpisa za sofinanciranje
nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za obdobje 2019–2021, ki se dokonča v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih
razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1, 46/15).
15. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 16/21) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se razveljavi Navodilo o dodeljevanju socialne pomoči v Mestni občini Kranj,
št. 122-149/2013-5 (47/04), z dne 9. 4. 2013.
Postopki dodelitve socialne pomoči v Mestni občini Kranj,
ki se do uveljavitve tega odloka še niso končali, se dokončajo v
skladu z Navodili iz prejšnjega odstavka tega člena.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 41/21) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 168/21) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni
list RS, št. 79/22) vsebuje naslednjo prehodno in končno
določbo:
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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VLADA
2236.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o upravnem poslovanju

Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje
97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13,
175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in na podlagi 7. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09,
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14,
51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) ter za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14)
Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o upravnem poslovanju
1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18,
14/20, 167/20, 172/21 in 68/22) se v poglavju V. URADNA DEJANJA, v oddelku 1. Vročanje, naslov pododdelka 1.2 spremeni
tako, da se glasi: »1.2 Elektronsko vročanje v varni elektronski
predal«.
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nitvijo in s potrditvijo prevzema) ali da se v elektronski predal,
ki ni varen elektronski predal, pošlje dokument, ki se vroča
(v nadaljnjem besedilu: elektronsko vročanje s seznanitvijo
brez potrditve prevzema).
(2) Informacijski sistem organa pošlje informacijskemu
sistemu za vročanje dokument, ki se vroča.
(3) Informacijskemu sistemu se pošljejo naslednji podatki:
1. osebno ime oziroma naziv naslovnika;
2. zahteva za vročitev s potrditvijo ali brez potrditve prevzema;
3. naslov elektronskega predala naslovnika;
4. telefonska številka mobilnega telefona naslovnika, če
se vroča s seznanitvijo s potrditvijo prevzema;
5. številka in datum izdaje dokumenta ter naziv organa,
katerega dokument se vroča;
6. zahteva za vročitev v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, če je vročitev treba opraviti v obeh uradnih
jezikih.
(4) Podatki in dokumenti se na celotni poti med elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva in informacijskim
sistemom za vročanje ščitijo tako, da nepooblaščene osebe ne
morejo dostopati do njihove vsebine.
(5) Informacijski sistem za vročanje hrani podatke iz tretjega odstavka tega člena en mesec od prejema zahteve za
vročitev.

(elektronsko vročanje s seznanitvijo)

89.c člen
(elektronsko vročanje s seznanitvijo in s potrditvijo prevzema)
(1) Pri elektronskem vročanju s seznanitvijo in s potrditvijo
prevzema informacijski sistem za vročanje naslovniku pošlje
elektronsko sporočilo na telefonsko številko mobilnega telefona
in v elektronski predal, da v roku, ki ga določa zakon, ki ureja
splošni upravni postopek, lahko prevzame dokument in obvestilo o posledicah takega vročanja.
(2) V sporočilu iz prejšnjega odstavka je aktivna povezava, ki omogoča začetek postopka prevzema dokumenta iz
informacijskega sistema za vročanje.
(3) Informacijski sistem za vročanje na zahtevo naslovnika na telefonsko številko mobilnega telefona pošlje enolično
identifikacijsko številko za prevzem dokumenta. Naslovnik z
vpisom enolične identifikacijske številke v informacijskem sistemu za vročanje potrdi prevzem dokumenta, informacijski sistem
pa dokument pošlje v njegov elektronski predal in ga o tem
obvesti s sporočilom na telefonsko številko mobilnega telefona
ter v elektronski predal.
(4) Veljavnost enolične identifikacijske številke je časovno
omejena. Če naslovnik v določenem času ne vpiše enolične
identifikacijske številke v informacijski sistem, lahko prek aktivne povezave iz drugega odstavka tega člena ponovno začne
postopek prevzema in pridobi novo enolično identifikacijsko
številko.
(5) Če naslovnik dokumenta ne prevzame iz informacijskega sistema za vročanje v roku za prevzem, informacijski
sistem po poteku tega roka pošlje dokument v elektronski
predal naslovnika ter o tem obvesti naslovnika s sporočilom na
telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal.
(6) Informacijski sistem za vročanje obvesti organ o prevzemu ali neprevzemu dokumenta oziroma da dokument ni bil
prevzet v zakonitem roku.
(7) V informacijskem sistemu za vročanje in v sporočilih,
ki jih pošilja, se naslovniku omogoči povratno obveščanje o morebitnih pomotah pri pošiljanju sporočil na telefonsko številko
ali v elektronski predal, o neprejemu enolične identifikacijske
številke ali drugih dogodkih, ki onemogočajo dejansko seznanitev z dokumentom.

(1) Elektronsko vročanje s seznanitvijo se opravi tako,
da se naslovniku omogoči seznanitev z dokumentom tako,
da se mu na telefonsko številko mobilnega telefona in v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, pošlje sporočilo o
možnosti prevzema dokumenta iz informacijskega sistema za
vročanje (v nadaljnjem besedilu: elektronsko vročanje s sezna-

89.č člen
(elektronsko vročanje s seznanitvijo brez potrditve prevzema)
(1) Elektronsko vročanje s seznanitvijo brez potrditve
prevzema se opravi tako, da se v elektronski predal pošlje
sporočilo o vročanju in dokument, ki se vroča.

2. člen
V 86.d členu se v tretjem odstavku črta besedilo »in pošlje
na elektronske naslove, na katere se pošiljajo informativna
sporočila o prevzemu pošiljk«.
3. člen
V 86.g členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Informacijskemu sistemu za vročanje se pošljejo
naslednji podatki:
1. osebno ime oziroma naziv naslovnika;
2. zahteva za vročitev v varni elektronski predal in naslov
varnega elektronskega predala;
3. številka in datum izdaje dokumenta ter naziv organa,
katerega dokument se vroča;
4. zahteva za vročitev v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, če je vročitev treba opraviti v obeh uradnih
jezikih.«.
4. člen
V 87. členu se drugi odstavek črta.
5. člen
V 88. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(obvestilo naslovniku)«.
Drugi odstavek se črta.
6. člen
Za 89.a členom se dodajo nov pododdelek 1.3 ter novi
89.b, 89.c in 89.č člen, ki se glasijo:
»1.3 Elektronsko vročanje s seznanitvijo
89.b člen
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(2) Informacijski sistem za vročanje obvesti organ, kdaj
sta bila sporočilo in dokument iz prejšnjega odstavka poslana
v elektronski predal naslovnika.
(3) V sporočilu iz prvega odstavka tega člena se naslovniku omogoči, da obvesti informacijski sistem za vročanje o
morebitnih napakah pri vročanju, ki onemogočajo dejansko
seznanitev o dostavi napačni osebi in podobno.«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Uredbo o dopolnitvi Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju

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

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju

»

Urad Republike
direktor/inšpektor
Slovenije za okrevanje
OSM
in odpornost (URSOO)

doda nova vrstica, ki se glasi:

B017102

Urad za nadzor,
kakovost in nabave
v zdravstvenem
sistemu (UNKNZS)

Na podlagi 10. in 11. člena ter v zvezi z 21. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21
in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka
in mlečnih proizvodov
1. člen

58
«

direktor/inšpektor
58
OSM
«.

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-238/2022
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EVA 2022-3130-0029
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Ta odlok določa izjemno izravnalno pomoč za sektor mleka in mlečnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: pomoč), upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671),
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2021/2117 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi
uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov
kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti
kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi,
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb
aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije
(UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/467 z dne
23. marca 2022 o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem v kmetijskih sektorjih (UL L št. 96 z dne 24. 3. 2022,
str. 4; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2022/467/EU).
2. člen

1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21 in 29/22) se v
prilogi I za vrstico:
»
B017102

Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor
mleka in mlečnih proizvodov

(vsebina)

Št. 00704-229/2022
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EVA 2022-3130-0024

2237.

2238.

(izraz)
Izraz krava molznica, uporabljen v tem odloku, pomeni
žensko govedo, ki je do vključno 30. junija 2022 vsaj enkrat
telila in je vpisana v Centralni register govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG), ter je označena, registrirana in vodena v skladu
s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo goved.
3. člen
(predmet pomoči)
Predmet pomoči po tem odloku je dodelitev nepovratnih
sredstev nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki redi krave molznice in izpolnjuje pogoje iz tega odloka.
4. člen
(upravičenec)
Upravičenec pomoči po tem odloku je nosilec kmetijskega
gospodarstva, ki se ukvarja s prirejo mleka in:
– je upravičen do pomoči na podlagi vključenosti v program meritve proizvodnih in drugih lastnosti živali v skladu
s 5. členom tega odloka ali
– je upravičen do pomoči na podlagi oddaje mleka v skladu s 6. členom tega odloka.
5. člen
(pridobitev pomoči na podlagi vključenosti v program meritve
proizvodnih in drugih lastnosti živali)
Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do pomoči za krave molznice, ki so vključene v kontrolo kakovosti in
količine prireje mleka, v obdobju od 1. aprila 2022 do vključno
30. junija 2022, in vpisane v Centralno podatkovno zbirko Govedo na podlagi 160. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17,
22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22; v nadaljnjem besedilu:
ZKme-1) ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti na dan
vložitve zahtevka za ukrep po tem odloku vpisan v register
kmetijskih gospodarstev skladno z ZKme-1,
2. nosilec kmetijskega gospodarstva ima na dan oddaje zahtevka poravnane obvezne dajatve in druge denarne
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, v višini, ki presega 50 eurov,
3. nosilec kmetijskega gospodarstva ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu z ZKme-1,
4. na kmetijskem gospodarstvu na dan 30. junij 2022 redi
najmanj dve kravi molznici,
5. če je krava molznica na več kmetijskih gospodarstvih,
se šteje k tistemu kmetijskemu gospodarstvu, na katerem je
nazadnje prisotna.
6. člen
(pridobitev pomoči na podlagi oddaje mleka)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ne izpolnjuje
pogojev iz prejšnjega člena, je upravičen do pomoči za krave
molznice, če je imel najmanj eno oddajo mleka v obdobju od
1. aprila 2022 do vključno 30. junija 2022, ob izpolnjevanju
naslednjih pogojev:
1. na kmetijskem gospodarstvu na dan 30. junij 2022 redi
najmanj dve kravi molznici. Prihod živali na kmetijsko gospodarstvo pred 30. junijem 2022 mora biti sporočen v CRG. Če je
krava molznica na dan 30. junij 2022 prisotna na planini, paš
niku, sejmu ali razstavi, se prišteje kmetijskemu gospodarstvu,
iz katerega je prišla. Premiki živali kmetijskega gospodarstva
od 1. aprila 2022 do 30. junija 2022 morajo biti sporočeni v
CRG v predpisanem roku iz pravilnika, ki ureja identifikacijo in
registracijo goveda;
2. kmetijsko gospodarstvo oziroma nosilec kmetijskega
gospodarstva je vključen v najmanj enega od naslednjih ukrepov:
a) ukrep dobrobit živali, operacija DŽ – govedo, v skladu z
Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2022 (Uradni
list RS, št. 203/21);
b) je v letu 2022 obvezan izvajati ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17,
63/17, 68/17, 5/18, 65/18, 81/18, 10/19, 76/19, 7/20, 61/20,
78/20, 26/21, 197/21 in 20/22);
c) je v letu 2022 obvezan izvajati kmetijske prakse (zelena komponenta), ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje iz
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. december 2013 o pravilih za neposredna plačila
kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske
politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 608), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije
(EU) 2022/42 z dne 8. novembra 2021 o spremembi prilog II
in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta glede nacionalnih in neto zgornjih mej za neposredna
plačila za nekatere države članice za koledarsko leto 2022
(UL L št. 9 z dne 14. 1. 2022, str. 3), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1307/2013/EU), in sicer na način:
– da je zavezan k izpolnjevanju prvega in drugega odstavka 44. člena Uredbe 1307/2013/EU in hkrati ni predmet tretjega
odstavka 44. člena Uredbe 1307/2013/EU oziroma
– da je zavezan k izpolnjevanju prvega odstavka 45. člena
Uredbe 1307/2013/EU oziroma
– da je zavezan k izpolnjevanju prvega, drugega in tretjega odstavka 46. člena Uredbe 1307/2013/EU ter 22. člena
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Uredbe o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15,
13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 7/20,
78/20, 3/21, 67/21, 197/21 in 53/22) in hkrati ni predmet četrtega odstavka 46. člena Uredbe 1307/2013/EU.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti na dan
vložitve zahtevka za ukrep po tej uredbi vpisan v register kmetijskih gospodarstev skladno z ZKme-1.
(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva ima na dan oddaje zahtevka poravnane obvezne dajatve in druge denarne
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno
upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva ima za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v skladu z ZKme-1.
7. člen
(finančne določbe)
(1) Za pomoč se zagotovijo sredstva v višini 1.746.390
eurov iz naslova Evropske unije in do 3.492.780 eurov iz proračuna Republike Slovenije.
(2) Število krav molznic iz 5. člena tega odloka se prevzame iz Centralne podatkovne zbirke Govedo, ki jo vodi Kmetijski
inštitut Slovenije.
(3) Najvišje upravičeno število krav molznic iz 6. člena
tega odloka se določi tako, da se seštevek oddaje mleka na
kmetijskem gospodarstvu za obdobje od 1. aprila 2022 do
vključno 30. junija 2022 deli s povprečno trimesečno mlečnostjo v višini 1.590 kg in se nad 0,5000000 krave molznice
zaokroži navzgor na celo število. Če je izračun števila živali
na kmetijskem gospodarstvu višji, kot jo izkazuje evidenca
CRG na dan 30. junija 2022, se najvišje število upravičenih
krav molznic določi na podlagi evidence CRG na dan 30. junij
2022.
(4) Višina pomoči na kravo molznico se izračuna tako, da
se znesek iz prvega odstavka tega člena deli z vsoto upravičenih krav molznic vseh kmetijskih gospodarstev iz drugega
in tretjega odstavka tega člena. Višina pomoči se zaokroži
navzdol na eno decimalko natančno.
(5) Višina pomoči ne sme presegati 100 eurov na upravičeno kravo molznico.
8. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec odda zahtevek za pomoč v elektronski obliki na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Zahtevek iz prejšnjega odstavka nosilec kmetijskega
gospodarstva ali njegov pooblaščenec izpolni elektronsko in
ga vloži v elektronski obliki, podpisanega s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko
vložitev zahtevka agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na
naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali
njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev zahtevka, izvede elektronski vnos, zahtevek
podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom in ga vloži v
informacijski sistem agencije. Pooblaščenec za elektronsko
vložitev pri vnosu zahtevka izpolni tudi izjavo o obstoju in
sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
S podpisom na zahtevku upravičenec ali njegov pooblaščenec
potrdi pravilnost vnosa podatkov.
(3) Rok za oddajo zahtevka iz prvega odstavka tega člena
je od 11. julija 2022 do vključno 25. julija 2022.
(4) Oddane količine mleka se izkazujejo s podatki iz
evidence mleka. Če prvi kupec mleka ali nosilec kmetijskega
gospodarstva ne sporoča oddanih količin mleka v evidenco
mleka, se oddaja mleka proizvajalca mleka prvemu kupcu mleka lahko izkazuje z originalnimi podpisanimi listinami o oddaji
mleka, ki jih odda ob zahtevku za pomoč.
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9. člen
(podrobnejši postopek za pridobitev sredstev)

(1) Agencija izda odločbo o odobritvi sredstev najpozneje
do vključno 30. septembra 2022 in izplača sredstva v skladu s
1. členom Delegirane uredbe (EU) 2022/467.
(2) Agencija podatke o oddaji mleka kmetijskega gospodarstva za obdobje od 1. aprila 2022 do vključno 30. junija 2022
prevzame iz evidence mleka.
(3) Agencija podatke o nosilcih kmetijskih gospodarstev,
vključenih v kontrolo kakovosti in količine prireje mleka, pridobi
iz Centralne podatkovne zbirke Govedo.
(4) Agencija podatke o kravah molznicah iz 1. točke prvega odstavka 6. člena tega odloka prevzame iz CRG po
27. juliju 2022.
10. člen
(upravni pregledi in pregledi na kraju samem)
(1) Za ukrep iz tega odloka agencija izvaja upravne preglede in preglede na kraju samem pred izplačilom sredstev.
(2) Pregled na kraju samem iz prejšnjega odstavka se
izvede v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št.
1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne
31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo
Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št.
180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150,
(EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z
nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se
uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L št. 155
z dne 5. 5. 2021, str. 8) pri najmanj petih odstotkih upravičencev
iz 4. člena tega odloka.
11. člen
(obveščanje Komisije)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvesti Komisijo v skladu s točkama (a) in (b) 3. člena Uredbe
2022/467/EU.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-231/2022
Ljubljana, dne 1. julija 2022
EVA 2022-2330-0056
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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VSEBINA
2174.

2175.

2236.
2237.
2238.

2176.
2177.
2178.
2179.
2180.

2181.

DRŽAVNI ZBOR

Deklaracija o seznanitvi z Resolucijo Evropskega
parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini
(DeSRBNVH)
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za oceno dejanskega stanja in za ugotovitev politične
odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma
nezakonitega financiranja političnih strank in domnevno prikrito neplačano izvajanje oglaševalskih
vsebin ter druge oblike politične propagande v
obdobju pred in med volitvami poslancev v Državni
zbor leta 2022 preko delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma pod vplivom političnih
strank, funkcionarjev in članov organov političnih
strank ter izdajateljev medijev v lasti tujih pravnih
in fizičnih oseb, in domnevno nezakonitega vplivanja nosilcev javnih funkcij na objavljanje oglaševalskih vsebin državne uprave, javnih zavodov,
javnih agencij in javnih skladov ter gospodarskih
družb s kapitalsko naložbo Republike Slovenije,
ki jo upravlja Slovenski državni holding, d.d., v
medijih, ki jih izdajajo ti izdajatelji, in za morebitno
spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja področja: – financiranja političnih strank in organizacije
volilne kampanje (politične oglaševalske vsebine in
druge oblike politične propagande v obdobju pred
volitvami in med volilno kampanjo), – ustanavljanja
in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev s strani političnih strank, funkcionarjev in članov organov političnih strank, – nadzora in sankcij
nad prikritimi (neplačanimi) političnimi oglaševalskimi vsebinami in – drugimi oblikami politične
propagande v medijih, predvsem v času volilne
kampanje

2182.
6651

2184.

2185.
2186.
2187.
2188.

2189.

2190.

6652

6803
6804
6804

2195.

2196.
2197.
2198.

6655
6656
6680
6698
6715

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da so bili 7. člen Odloka o
začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi
na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki
Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, 5. člen
Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih površinah in mestih
v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasnih ukrepih
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenje okužbe
z virusom SARS-Cov-2, v delu, v katerem so urejali obvezno razkuževanje rok, v neskladju z Ustavo

2191.
2192.
2193.
2194.

MINISTRSTVA

Pravilnik o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag
Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za
vročanje v upravnem postopku
Pravilnik o spremembi Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju
uporabe določenih nevarnih snovi v električni in
elektronski opremi

6722
6722
6722

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Statuta Notarske zbornice Slovenije
Sklep o spremembah Sklepa o pogojih, potrebnih
za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja
oziroma posredovanja
Poročilo o gibanju plač za april 2022
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2022

6723
6723
6724
6724

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prevoza na
delo in z dela, prehrane med delom ter službenih
potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije

6725

OBČINE

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
upravnem poslovanju
Uredbo o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju
Odlok o izjemni izravnalni pomoči za sektor mleka
in mlečnih proizvodov

2183.

SODNI SVET

Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto
Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur na vodstveno mesto
Odločba o prenehanju sodniške službe

2235.
2199.
2200.

2201.
2202.
2203.
2204.
2205.

6716

2206.

AJDOVŠČINA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina
za leto 2022
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2023
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024
Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2022
Sklep o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in
sejmišča ter najema stojnic

6726
6727
6729
6731
6734
6734

KRANJ

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega
sveta Mestne občine Kranj
Obvezna razlaga 2. in 3. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra
Kranja
Obvezna razlaga sedmega odstavka 28. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja KR L1 Kranj Labore
Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno
besedilo – UPB2)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Mestni občini Kranj
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora GO 4

6736
6736
6736
6792
6737
6737

LAŠKO

Avtentična razlaga druge alineje petega odstavka
naslova KARE 6, 10. člena Odloka o ureditvenem
načrtu starega mestnega jedra Laško
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2022
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja z oznako LAU – 73 – del
Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunala Laško d.o.o.
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Laško
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1743/2 in 1744, obe k.o. 1028 Sedraž

6738
6738
6740
6746
6752
6752

Stran

2207.

2208.
2209.

2210.

2211.
2212.
2213.
2214.

2215.
2216.

6808 /

Št.

89 / 1. 7. 2022

LJUBLJANA

2225.

Ugotovitveni sklep o sprejetju Akta o ustanovitvi
Sveta RCERO LJUBLJANA
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi
mirujočega prometa v Občini Medvode
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja
PD 15/1 Žlebe (ID 1246)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska
prestolnica kulture, Nova Gorica

2223.
2224.

2228.

6753

6755

PIRAN

Obvezna razlaga točke 3.4 12. člena Odloka
o spremembi zazidalnega načrta Lucija I.
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Piran

6756
6756

2230.

2231.

RIBNICA

Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Ribnica
Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v Občini Ribnica

6761
6763

2232.

ROGAŠKA SLATINA

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina
za lokalne volitve 2022
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina za lokalne
volitve 2022

6766

6767

2233.
2234.

Odlok o spremembi meje območja naselij Spodnje
Slemene in Zgornje Slemene
Odlok o spremembi meje območja naselij Podvine
in Planinska vas
Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
2980 (območje na delu parcelne št. 304/1, k.o.
1130 – Vodule)
Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
2900 (območje na delu parcelne št. 780/3, k.o.
1130 – Vodule)
Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
2894 (območje delov parcelnih št. 327/8, 327/6,
667, 1373/1, k.o. 1150 – Kalobje)
Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov
2924 (območje parc. št. *24, 128/3, 128/4, k.o.
1126 – Dolga Gora)

6787
6787
6788

6789

6789

6789

6790

TREBNJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje

ŽUŽEMBERK

Odlok o predkupni pravici Občine Žužemberk
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Žužemberk

6790
6791

6792

ROGATEC

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del Gospodarske cone Dolenji Boštanj, del
EUP DB10 (2)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja individualne stanovanjske
pozidave Krmelj
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja individualne stanovanjske
pozidave OPPN Studenec-vzhod
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti
urejanja prostora z oznako KD15.od

2222.

6753

2229.

2218.

2221.

2226.
2227.

NOVA GORICA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za
leto 2022

2220.

6752

MEDVODE

2217.

2219.

Uradni list Republike Slovenije

6768

SEVNICA

Uradni list RS – Razglasni del
6769

VSEBINA
6778
6780
6781

ŠENTJUR

Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto
2021
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za
leto 2022
Odlok o spremembi meje območja naselij Repno
in Goričica

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 89/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

6782
6786
6787

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

1745
1765
1768
1769
1770
1773
1773
1773
1774
1777
1779
1779
1779
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