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Leto XXXII

VLADA
2662.

Uredba o koncesiji za graditev žičniške
naprave Veliki vrh

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03,
56/13, 33/14 in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o koncesiji za graditev žičniške naprave
Veliki vrh
1. člen
(vsebina koncesije)
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli
koncesijo za graditev štirisedežnice Veliki vrh na Planini pod
Šumikom (v nadaljnjem besedilu: koncesija), predvidoma na
zemljiščih:
– parc. št. 212/9 in 281, obe k. o. 726 Planina, in
– parc. št. 1508 in 1495/13, obe k. o. 725 Kot.
2. člen
(vsebina vloge)
Vloga za pridobitev koncesije zajema:
1. navedbo organa, ki se mu pošilja vloga;
2. zadevo;
3. zahtevek oziroma predlog;
4. navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca;
5. družbo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca;
6. navedbo predvidene lokacije žičniške naprave;
7. navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene
zmogljivosti;
8. namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave;
9. podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z
njihovimi pomožnimi objekti in napravami (na primer naprave
za zasneževanje);
10. podatke glede zagotavljanja varnosti pred snežnimi
plazovi;
11. izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s
prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog;
12. investicijski načrt za gradnjo.
3. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve;

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– je finančno in poslovno sposoben;
– ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti in
– ima usposobljeno osebje in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
(2) Koncesionar obratovalni čas žičniške naprave prilagodi v skladu z naravovarstvenim soglasjem in naravovarstvenimi
pogoji.
4. člen
(gradbeno dovoljenje za žičniško napravo)
Koncesionar na podlagi podeljene koncesije po predhodni
presoji sprejemljivosti posega pridobi gradbeno dovoljenje za
žičniško napravo ter po pridobitvi gradbenega in uporabnega
dovoljenja z njo obratuje.
5. člen
(odločba o podelitvi koncesije)
(1) Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o
žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03,
56/13, 33/14 in 200/20; v nadaljnjem besedilu: zakon) se koncesija podeli brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli na podlagi
vloge upravičenca iz prvega odstavka 29. člena zakona z
upravno odločbo, ki jo izda vlada.
6. člen
(koncesijsko obdobje)
(1) Koncesija se podeli za 40 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem izdaje
dovoljenja za obratovanje žičniške naprave.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom.
7. člen
(stroški podelitve koncesije)
Koncesionar poravna vse stroške v zvezi s koncesijo, ki
se podeljuje s to uredbo.
8. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
minister, pristojen za žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu:
minister).
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9. člen
(prenos koncesije)
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo s soglasjem ministra.
10. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije ali
– s stečajem koncesionarja.
11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– z njenim razdrtjem;
– zaradi popolne in trajne ustavitve obratovanja žičniške
naprave;
– zaradi neupoštevanja oziroma neizvajanja omilitvenih
ukrepov, določenih v gradbenem dovoljenju.
12. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba se razdre, če koncesionar kljub izdani odločbi inšpektorja za žičniške naprave ne odpravi pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost obratovanja. Pravice in obveznosti
v primeru razdrtja pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
13. člen
(vzpostavitev prvotnega stanja)
Če koncesijsko razmerje preneha in žičniška naprava preneha trajno obratovati, mora koncesionar žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Način in pogoji
razgraditve žičniške naprave se določijo v koncesijski pogodbi.
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja ministrstvo,
pristojno za žičniške naprave.
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46/16 in 47/19) ter na podlagi drugega odstavka 9. člena in za
izvrševanje drugega odstavka 12. člena Zakona o zagotavljanju
navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06
– uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10 – ZLet-C in 18/11
– ZUKN-A) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o pristojbini za storitve
navigacijskih služb zračnega prometa
na terminalih
1. člen
V Uredbi o pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih (Uradni list RS, št. 121/21) se v
13. členu v prvem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. leti nujne medicinske pomoči;«.
8. točka se črta.
Dosedanje 9., 10. in 11. točka postanejo 8., 9. in
10. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sredstva za kritje stroškov storitev, ki so jih izvajalci
navigacijskih služb zračnega prometa opravili v okviru letov,
oproščenih plačila pristojbin na terminalih, zagotavljajo:
– ministrstvo za lete iz 1. do 8. točke prejšnjega odstavka,
– ministrstvo, pristojno za obrambo, za lete iz 9. in 10. točke prejšnjega odstavka ter za lete iz 1., 2. in 7. točke prejšnjega
odstavka, kadar te lete izvajajo vojaški zrakoplovi.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-270/2022
Ljubljana, dne 18. avgusta 2022
EVA 2022-2430-0025
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(rok za vložitev vloge)
Koncesionar mora vlogo za pridobitev koncesije iz 2. člena te uredbe vložiti v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-271/2022
Ljubljana, dne 18. avgusta 2022
EVA 2022-2430-0048
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2663.

Uredba o spremembah Uredbe o pristojbini
za storitve navigacijskih služb zračnega
prometa na terminalih

Na podlagi drugega odstavka 164. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo,

2664.

Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike
za leto 2022

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

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi
ukrepov kmetijske politike za leto 2022
1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022
(Uradni list RS, št. 20/22) se v 1. členu v prvem odstavku na
koncu 19. točke pika nadomesti s podpičjem ter doda nova,
20. točka, ki se glasi:
»20. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1216 z dne
8. julija 2022 o odstopanju glede leta 2022 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
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in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in
pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne
kmetijske politike, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU)
2021/725 (UL L št. 188 z dne 15. 7. 2022, str. 49), (v nadaljnjem
besedilu: Izvedbena uredba 2022/1216/EU).«.
2. člen
V 18. členu se v prvem odstavku besedilo »s 30. do
32. členom in« nadomesti z besedilom »z 2. in 3. členom Izvedbene uredbe 2022/1216/EU,«.
3. člen
V 19. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pregledi na kraju samem za živali se izvajajo v skladu
z 2. členom ter četrtim in petim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 2022/1216/EU ter 34. členom, drugim odstavkom
42. člena in 43. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU za
namene, določene v:«.
V tretjem odstavku se besedilo »z drugim pododstavkom
prvega odstavka 42. člena Izvedbene uredbe 809/2014/EU«
nadomesti z besedilom »z 2. členom Izvedbene uredbe
2022/1216/EU«.
4. člen
V 20. členu se v prvem odstavku besedilo »s 30. do
33. členom Izvedbene uredbe 809/2014/EU« nadomesti z besedilom »z drugim do petim odstavkom 3. člena Izvedbene
uredbe 2022/1216/EU«.
Tretji odstavek se črta.
5. člen
V 24. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek agencija ne izvaja
najmanjše stopnje kontrole za navzkrižno skladnost v skladu
s prvim pododstavkom prvega odstavka 68. člena Izvedbene
uredbe 809/2014/EU, ampak jo izvaja v skladu z desetim odstavkom 3. člena Izvedbene uredbe 2022/1216/EU.«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-282/2022
Ljubljana, dne 18. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0050
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

MINISTRSTVA
2665.

Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo
izvajalci energetskih dejavnosti in drugi
zavezanci

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo,
65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE,
204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) minister za infrastrukturo
izdaja
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PRAVILNIK
o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci
energetskih dejavnosti in drugi zavezanci
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa obseg in vrsto podatkov, ki jih izvajalci
energetskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) in
drugi zavezanci sporočajo ministrstvu, pristojnemu za energijo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– aplikacija za
e-poročanje:
– kvalificirano
potrdilo:
– XML:

je informacijski sistem ministrstva za
varno zajemanje podatkov v elektronski
obliki (v nadaljnjem besedilu: aplikacija);
je kvalificirano potrdilo, kot ga določa
zakon, ki ureja elektronsko poslovanje
in elektronski podpis, in omogoča varno
podpisovanje elektronskih dokumentov;
je okrajšava za angleški izraz »Extensible
Markup Language«, razširljiv označevalni
jezik, ki predstavlja format za zapisovanje
strukturiranih podatkov ter omogoča
enostavno izmenjavo teh podatkov med
različnimi informacijskimi sistemi.
3. člen
(zavezanci in drugi zavezanci)

(1) Zavezanci za posredovanje podatkov ministrstvu so
izvajalci naslednjih energetskih dejavnosti:
a) predelava nafte ali naftnih derivatov;
b) transport energije in goriv po omrežjih;
c) proizvodnja, pridobivanje, trgovanje in distribucija tekočih in plinastih goriv;
č) proizvodnja električne energije;
d) prenos in distribucija električne energije;
e) dobava električne energije;
f) trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo;
g) dejavnost operaterja;
h) dejavnost operaterja trga z električno energijo.
(2) Poleg zavezancev iz prejšnjega odstavka posredujejo
podatke ministrstvu tudi drugi zavezanci, in sicer:
a) gospodarski subjekti, ki opravljajo dejavnost pridobivanja premoga,
b) samoupravne lokalne skupnosti.
4. člen
(vrste podatkov, periodika in roki posredovanja podatkov)
(1) Zavezanci in drugi zavezanci posredujejo ministrstvu
posamezne podatke v zvezi s:
a) obratovanjem energetskih omrežij;
b) dolgoročnimi razvojnimi načrti;
c) naložbami v energetsko infrastrukturo;
č) poslovanjem in opravljanjem dejavnosti;
d) proizvodnjo, prenosom, distribucijo, prodajo in trgovanjem z električno energijo;
e) trgovino s tekočimi gorivi;
f) proizvodnjo in trgovino s premogom in trdnimi gorivi;
g) izvajanjem lokalnega energetskega koncepta.
(2) Podrobnejše vrste podatkov iz prejšnjega odstavka,
periodika in roki posredovanja podatkov, ki jih posredujejo zavezanci in drugi zavezanci so določeni v Prilogi, ki je sestavni
del tega pravilnika.
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5. člen
(načini posredovanja podatkov)
(1) Zavezanec oziroma drugi zavezanec preko aplikacije za e-poročanje posreduje podatke z izpolnitvijo spletnega
obrazca, z uvozom podatkov v XML formatu ali s prenosom
datotek s podatki.
(2) Če posredovanje podatkov z uporabo aplikacije tehnično ni mogoče, se podatki posredujejo po elektronski pošti
na uradni elektronski naslov ministrstva ali pisno po redni pošti.
6. člen
(imenovanje odgovorne osebe)
Po pozivu ministrstva zavezanec oziroma drugi zavezanec
najkasneje štirinajst dni pred rokom za posredovanje podatkov
ministrstvu posreduje kontaktne podatke imenovane odgovorne
osebe zavezanca oziroma drugega zavezanca in njegovega
namestnika za posredovanje posameznih vrst podatkov.
7. člen
(prijava in uporaba aplikacije)
(1) Za prijavo v aplikacijo ministrstvo odgovorni osebi
zavezanca oziroma drugega zavezanca dodeli uporabniško
ime in geslo.
(2) Za uporabo aplikacije ministrstvo izdela navodila, ki
so dostopna v okviru aplikacije in na spletni strani ministrstva.
8. člen
(zagotavljanje verodostojnosti podatkov)
(1) Pri posredovanju podatkov v okviru aplikacije ali preko
elektronske pošte morajo biti podatki elektronsko podpisani z
uporabo kvalificiranega e-podpisa odgovorne osebe zavezanca
oziroma drugega zavezanca.
(2) Pri pisnem posredovanju podatkov so podatki lastnoročno podpisani s strani odgovorne osebe zavezanca oziroma
drugega zavezanca.
9. člen
(obveščanje o spremembah)
Zavezanec oziroma drugi zavezanec je dolžan ministrstvu
nemudoma sporočiti vsako spremembo, ki lahko vpliva na ob-
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veznost posredovanja podatkov, tudi spremembo odgovorne
osebe zavezanca in drugega zavezanca, nezmožnost posredovanja podatkov v predpisanem roku in morebitne tehnične
težave pri uporabi aplikacije za e-poročanje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(začetek poročanja o prodaji pogonskih goriv
na maloprodajnem trgu)
Zavezanci za posredovanje podatkov iz Priloge z zaporedno številko 3.01 posredujejo prve podatke skladno s tem
pravilnikom 2. septembra 2022.
11. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16,
24/16 – popr., 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE), uporablja pa se še za poročanje o količini prodanih goriv v
prometu do 31. marca za preteklo leto ter za poročanje o
številu priključnih mest za električna vozila in količini električne energije, ki je bila porabljena na teh polnilnih mestih,
do 31. marca za preteklo leto.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-251/2022
Ljubljana, dne 1. avgusta 2022
EVA 2022-2430-0051
mag. Bojan Kumer
minister
za infrastrukturo

Priloga
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PRILOGA
1

Podatki izvajalcev energetskih dejavnosti o obratovanju energetskih omrežij, poslovanju in naložbah v
energetsko infrastrukturo
Naslov obrazca po
dejavnosti
1.01 Obratovanje
prenosnega omrežja
električne energije

Zap.
št.

Periodika Rok dostave
zbiranja
Letno
V osmih dneh
Podatki o urnih obremenitvah,
po sprejemu
statistika obratovanja omrežja,
na organih
zasedenosti, izrednih dogodkih (vrste,
družbe
število, trajanje, vpliv na odjemalce in
napajanosti RTP), podatki o kakovosti
oskrbe odjemalcev (v skladu s
standardom SIST EN 50160), analiza
trendov porabe in koničnih
obremenitev
Letno
V osmih dneh
1.02 Obratovanje
Podatki o obratovanju omrežja,
po sprejemu
distribucijskega
zasedenosti, izrednih dogodkih (vrste,
na organih
omrežja električne
število, trajanje, vpliv na odjemalce),
družbe
energije
podatki o kakovosti oskrbe odjemalcev
(v skladu s standardom SIST EN 50160),
analiza trendov porabe in koničnih
obremenitev
Letno
V osmih dneh
1.03 Obratovanje omrežja Podatki o obratovanju omrežja,
po sprejemu
za prenos plina
tehnične značilnosti, prenosne
na organih
zmogljivosti, zasedenosti, izrednih
družbe
dogodkih, idr.
1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

Vrsta podatkov

Zavezanec poročanja
Gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
D35.12 Prenos električne energije
(sistemski operater električne
energije)

Gospodarski subjekt z
dejavnostjo:
D35.13 Distribucija električne
energije (distribucijski operater
električne energije)

Gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
H49.5 Cevovodni transport
(operater prenosnega sistema
zemeljskega plina)
Vsaki
V osmih dneh Gospodarski subjekti
Razvojni načrt
Dolgoročni načrt razvoja omrežja za
po prejetem z dejavnostjo:
prenosnega sistema najmanj deset let in okvirno za dvajset dve leti
soglasju
D35.12 Prenos električne energije
električne energije
let, ki je usklajen s Celovitim
Agencije za
nacionalnim energetskim in
(sistemski operater električne
energijo
podnebnim načrtom (NEPN)
energije)
Vsaki
V osmih dneh Gospodarski subjekti z
Dolgoročni načrt razvoja omrežja za
Razvojni načrt
dve leti
po prejetem dejavnostjo:
najmanj deset let, ki je usklajen s
distribucijskega
D35.13 Distribucija električne
soglasju
Celovitim Nacionalnim energetskim in
sistema električne
energije (distribucijski operater
Agencije za
podnebnim načrtom (NEPN)
energije
električne energije)
energijo
Razvojni načrt
Dolgoročni načrt razvoja omrežja za
Vsaki
V osmih dneh Gospodarski subjekti
operaterja
najmanj deset let, ki je usklajen s
dve leti
po prejetem z dejavnostjo:
H49.5 Cevovodni transport
prenosnega sistema Celovitim Nacionalnim energetskim in
soglasju
(operater prenosnega sistema
plina
podnebnim načrtom (NEPN)
Agencije za
zemeljskega plina)
energijo
Letno
31. maja za
Gospodarski subjekti z osnovno
Naložbe
Izvedene ali začete naložbe (nove
podatke
dejavnostjo:
v energetsko
naložbe in rekonstrukcije);
preteklega
D35.11 Proizvodnja električne
infrastrukturo – letno opis naložbe (tehnične značilnosti,
leta
energije (nazivna moč > 10 MW)
namen vlaganja, skupna vrednost
D35.12 Prenos električne energije
projekta, idr.);
(sistemski operater električne
Letni načrt, njegova uresničitev in
energije)
prikaz virov financiranja naložb;
D35.13 Distribucija električne
Skladnost oz. razlike z izdelanimi
energije (distribucijski operater
dolgoročnimi razvojnimi in letnimi
električne energije)
poslovnimi načrti
D35.14 Trgovanje z električno
Podatki o novi naložbi Osnovni podatki o naložbi, povzeti iz
Na začetku izvajanja
energijo
investicijskega programa v vrednosti
naložbe
(Skupina HSE in Skupina GEN
nad 1 mio EUR
Energija)
K66.11 Upravljanje finančnih
trgov (operater trga z elektriko)
H49.5 Cevovodni transport
(operater prenosnega sistema
zemeljskega plina)
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1.09 Bilanca stanja

Vrsta podatkov
Sredstva, obveznosti

Uradni list Republike Slovenije
Periodika Rok dostave
zbiranja
Letno
31. marca za
podatke
preteklega
leta
(nerevidirani
podatki)
in v osmih
Letno
dneh po
sprejemu na
organih
družbe v
primeru
spremembe
podatkov
zaradi
revidiranja
Letno

1.10 Izkaz poslovnega
izida

Prihodki, odhodki

1.11 Izkaz denarnih
tokov – neposredna
metoda (različica I)

Prejemki, izdatki

1.12 Neopredmetena
dolgoročna sredstva
in opredmetena
osnovna sredstva

Vrednostni podatki neopredmetenih in Letno
opredmetenih sredstev

31. marca za
podatke
preteklega
leta

Zavezanec poročanja
Gospodarski subjekti
z osnovno dejavnostjo:
D35.11 Proizvodnja električne
energije (nazivna moč > 10 MW)
D35.12 Prenos električne energije
(sistemski operater električne
energije)
D35.13 Distribucija električne
energije (podjetja za distribucijo
električne energije – konsolidirani
podatki, distribucijski operater
električne energije)
D35.14 Trgovanje z električno
energijo
(Skupina HSE in Skupina GEN
Energija)
H49.5 Cevovodni transport
(operater prenosnega sistema
zemeljskega plina)
K66.11 Upravljanje finančnih
trgov (operater trga z elektriko)

Uradni list Republike Slovenije
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Podatki izvajalcev energetskih dejavnosti iz področja električne energije
Zap.
št.

Naslov obrazca
po dejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
Rok dostave
zbiranja

Zavezanec poročanja

2.01 Bilanca
distribucijskega
operaterja električne
energije

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
D35.13 Distribucija električne
energije (podjetja za distribucijo
električne energije, operaterji
zaprtega distribucijskega sistema)

2.02

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
D35.13 Distribucija električne
energije (operater distribucijskega
sistema)
Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
D35.13 Distribucija električne
energije (podjetja za distribucijo
električne energije, operaterji
zaprtega distribucijskega sistema)

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

Mesečno 25. dne v
Realizacije količinskega prevzema in
mesecu za
fakturirana oddaje električne energije
podatke za
v/iz distribucijskega omrežja, interna
pretekli
omrežja in samooskrbe
mesec
! prevzem v omrežje po priključnih
shemah, energija v internih
omrežjih, viški iz samooskrbe (po
vrsti proizvodnega vira)
! oddaja po dobaviteljih in
napetostnih nivojih
! izgube v omrežju
Prihodki in stroški
Prihodki in stroški poslovanja
Mesečno 25. dne v
distribucijskega
distribucijskega operaterja omrežja
mesecu za
operaterja električne električne energije (ločeno po lastnikih
podatke za
energije
omrežja)
pretekli
mesec
Mesečno 25. dne v
Struktura obračuna omrežnine za
Omrežnina za
mesecu za
elektroenergetsko omrežje (za
elektroenergetsko
podatke za
omrežje in prispevki prenosni sistem, za distribucijski
pretekli
sistem, za sistemske storitve, za
mesec
čezmerno prevzeto jalovo energijo) in
energetskih dajatev (prispevek
OVE+SPTE –brez olajšave in z olajšavo,
prispevek URE, prispevek operaterja
trga) po statističnih skupinah končnih
odjemalcev gospodinjskega in
negospodinjskega odjema
Število prevzemno-predajnih mest,
obračunska moč, obračunane količine
Mesečno 25. dne v
Bilanca sistemskega Količinski tok prevzema/oddaje
operaterja električne električne energije v/iz prenosno
mesecu za
energije
omrežje ter izgube v omrežju
podatke za
pretekli
mesec
Pretoki električne
Količinski podatki o fizičnem in
Mesečno 25. dne v
pogodbenem pretoku električne
mesecu za
energije po
prenosnem omrežju energije (uvoz, izvoz) za vsako sosednjo
podatke za
državo, s katero je prenosni sistem
pretekli
povezan
mesec
Maksimalna konica odjema
Polletno 31. avgusta za
Količinski podatki (kWh, kW) ter
Prihodki in stroški
podatke
vrednostni podatki prihodkov in
dejavnosti
prvega
stroškov dejavnosti sistemskega
sistemskega
polletja
operaterja električne operaterja prenosnega omrežja
31. marca za
Letno
električne energije (omrežnina in
energije
podatke
prispevki, sistemske storitve, prispevki,
preteklega
tranzit, izravnava sistema, odstopanja,
leta
izgube, ostalo)
Mesečno 25. dne v
Obračun omrežnine Število merilnih mest in fakturirane
mesecu za
končnim porabnikom količine obračunane omrežnine
podatke za
električne energije
končnim odjemalcem:
pretekli
! gospodinjski odjem glede na
mesec
obračunsko moč, tarifne skupine in
način merjenja
! rekapitulacijski pregled po
napetostnih nivojih (VN, SN, NN)

D35.12 Prenos električne energije
(sistemski operater električne
energije)

Gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
D35.12 Prenos električne energije
(sistemski operater električne
energije)
Gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
D35.12 Prenos električne energije
(sistemski operater električne
energije)
Gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
D35.12 Prenos električne energije
(sistemski operater električne
energije)

Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
D35.13 Distribucija električne
energije (operater distribucijskega
sistema)
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Vrsta podatkov

Uradni list Republike Slovenije
Periodika
Rok dostave
zbiranja

2.08 Menjave odjemalcev Število odjemalcev in količine porabe Mesečno Zadnji dan v
mesecu za
električne energije na električne energije odjemalcev, ki so
podatke za
menjali dobavitelja električne energije
distribucijskem
pretekli
omrežju
! glede na napetostni nivo (VN; SN;
mesec
NN –gospodinjski odjem, NN –
ostali odjem)
! glede na področje elektro
distribucijskega podjetja
Mesečno 25. dne v
Prodaja električne energije končnim
2.09 Nakup in prodaja
mesecu za
odjemalcem na maloprodajnem trgu v
električne energije
podatke za
končnim odjemalcem Sloveniji po mednarodnih statističnih
pretekli
skupinah gospodinjskega in
na maloprodajnem
mesec
negospodinjskega odjema:
trgu
! število prevzemno predajnih mest;
! količine (kWh) fakturirane
dobavljene električne energije za
vse prodajne produkte po vseh
tarifah;
! iztržek fakturirane realizacije
prodane električne energije (brez
DDV v EUR);
! stroški poslovanja (pavšalni stroški,
stroški dodatnih podpornih
storitev, stroški premij za kritje
izravnave odstopanj);
! zaračunana trošarina končnim
odjemalcem (brez DDV v EUR)
Ločen prikaz za male poslovne
odjemalce (MPO).
Nakup električne energije – fakturirane
količine (kWh) po članih bilančne
sheme.
Mesečno 25. dne v
Proizvodnja, nakup in prodaja
2.10 Nakup in prodaja
mesecu za
električne energije (količinski in
električne energije
podatke za
vrednostni podatki)
proizvajalcev
pretekli
električne energije
mesec

2.11 Podporna shema
proizvodnje električne
energije v
soproizvodnji z
visokim izkoristkom in
iz obnovljivih virov zbirni podatki
2.12 Podporna shema
proizvodnje električne
energije v
soproizvodnji z
visokim izkoristkom in
iz obnovljivih virov podrobnejši podatki
2.13 Prispevek za
zagotavljanje podpor
proizvodnji električne

Mesečno Zadnji dan v
Zbirni pregled izplačanih podpor
mesecu za
prejemnikom podporne sheme
podatke za
proizvodnji električne energije v
pretekli
soproizvodnji z visokim izkoristkom in
mesec
iz obnovljivih virov po vrsti vira in glede
na omrežje, na katerega so naprave
priključene – subvencionirana
proizvodnja (kWh) in zneski za podpore
(EUR)
Mesečno Zadnji dan v
Podrobnejši pregled izplačanih
mesecu za
podpor za posameznega prejemnika
podatke za
državne pomoči po podporni shemi
pretekli
proizvodnji električne energije v
mesec
soproizvodnji z visokim izkoristkom in
iz obnovljivih virov – subvencionirana
proizvodnja (kWh) in zneski za podpore
(EUR)
Obračunske osnove in izvršitev zbranih Mesečno Zadnji dan v
sredstev iz prispevka za zagotavljanje
mesecu za
podpor proizvodnji električne energije

Zavezanec poročanja
Gospodarski subjekti z
dejavnostjo:
D35.13 Distribucija električne
energije (operater distribucijskega
sistema)

Gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
D35.14 Trgovanje z električno
energijo
(dobavitelji električne energije)

Gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
D35.11 Proizvodnja električne
energije (nad 10 MW)
D35.14 Trgovanje z električno
energijo
(Skupina HSE in Skupina GEN
Energija)
Gospodarski subjekt
z dejavnostjo:
K66.11 Upravljanje finančnih
trgov (operater trga z elektriko)

Gospodarski subjekt
z dejavnostjo:
K66.11 Upravljanje finančnih
trgov (operater trga z elektriko)

Gospodarski subjekt
z dejavnostjo:

Uradni list Republike Slovenije
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Periodika
Rok dostave
zbiranja

Stran

8041

Zavezanec poročanja

podatke za
K66.11 Upravljanje finančnih
v soproizvodnji z visokim izkoristkom in
pretekli
trgov (operater trga z elektriko)
iz obnovljivih virov (OVE+SPTE) za
mesec
električno energijo, fosilna goriva in
daljinsko toplota (količine in zneski)
Mesečno Zadnji dan v Gospodarski subjekti z
Državna pomoč v obliki izplačane
dejavnostjo:
mesecu za
olajšave znižanega prispevka s
D35.13 Distribucija električne
podatke za
standardno olajšavo in fiksnega
energije (operater distribucijskega
pretekli
prispevka OVE+SPTE za energetsko
sistema, operaterji zaprtega
mesec
intenzivna podjetja (količine in zneski)
distribucijskega sistema)
Glede na merilno mesto, upravičenca –
prejemnika pomoči, odjemno skupino
iz cenika prispevka, datum transakcije,
mesec obračuna.
Letno
15. februarja Gospodarski subjekti z
Število in delež vgrajenih in
2.15 Pametni števci
za podatke za dejavnostjo:
priključenih naprednih merilnih
naprednih merilnih
preteklo leto D35.13 Distribucija električne
sistemov (NMS) električne energije 1.
sistemov v elektro
energije (operater distribucijskega
in 2. generacije glede na število vseh
distribucijskem
sistema)
predajno-prevzemnih mest
sistemu
! ločeno na področje elektro distr.
podjetja
15. aprila za Gospodarski subjekti z
2.16 Proizvodnja električne Za posamezno vetrno elektrarno (VE) Letno
podatke za
dejavnostjo:
energije in inštalirana na območju posamezne občine:
preteklo leto D35.119 Druga proizvodnja
moč proizvodnih
! Letna proizvedena električna
naprav na veter
električne energije (vetrne
energija (kWh)
elektrarne)
! Inštalirana moč VE (MW)
energije v
soproizvodnji z
visokim izkoristkom in
iz obnovljivih virov
2.14 Olajšave iz znižanega
prispevka za
zagotavljanje podpor
proizvodnji električne
energije v
soproizvodnji z
visokim izkoristkom in
iz obnovljivih virov

Stran
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Podatki iz poslovanja izvajalcev energetskih dejavnosti iz področja naftnih derivatov
Zap.
št.

Naslov obrazca
po dejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
Rok dostave
zbiranja

Tedensko Vsak petek
Prodane količine (litri) in vrednost
tekočega
fakturirane realizacije (EUR z
tedna za
vključenim DDV) prodanih naftnih
zajem
derivatov na vseh maloprodajnih
podatkov za
mestih posameznega distributerja:
obdobje od
! na servisnih prometnih površinah
petka
avtocest in hitrih cest;
preteklega
! na ostalih servisnih prometnih
tedna do
površinah.
četrtka
Relevantna osnova nabavne cene
tekočega
posameznih naftnih derivatov
tedna
(EUR/liter) za obdobje zajema
podatkov:
! cena mineralnega naftnega
derivata na podlagi ustreznih
borznih kotacij (npr. Platts
European Marketscan; kotacija CIF
Med High oz. druga relevantna
osnova)
! cena dodatka za biokomponento
(bioetanol, biodizel) na podlagi
ustreznih bornih kotacij (npr. Platts
Bio-fuelscan oz. druga relevantna
osnova)
za naslednje naftne derivate:
– 95-oktanski neosvinčeni motorni
bencin (NMB-95) in 98- ali večoktanski
neosvinčeni motorni bencin (NMB-98),
- Dizelsko gorivo, ki se uporablja za
pogon motornih vozil v cestnem
prometu (Standard gorivo SIST EN 590
in Premium nadstandardno gorivo
kategorija 2 ali višje s cetanskim
številom 51 in višjim)
Mesečno Do 5. dne v
3.02 Prodaja utekočinjena Skupno prodane količine (litri) UNP–
mesecu za
naftnega plina za
avtoplina na vseh maloprodajnih
podatke
pogon motornih vozil mestih servisnih površinah
preteklega
posameznega distributerja
(UNP – avtoplin)
meseca
3.01 Prodaja pogonskih
goriv na
maloprodajnem trgu
končnim porabnikom
v Sloveniji
(NMB-95, NMB-98,
Dizel Standard, Dizel
Premium)

3.03 Maloprodajne cene
utekočinjena naftnega
plina za pogon
motornih vozil (UNP –
avtoplin)

3.04 Prodaja kurilnega olja
za ogrevanje (ELKO)
končnim porabnikom
v Sloveniji

Zavezanec poročanja
Izbrani gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
G 46.71 Trgovina na debelo s
trdnimi, tekočimi in plinastimi
gorivi
G 47.30 Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z
motornimi gorivi

Izbrani gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
G 46.71 Trgovina na debelo s
trdnimi, tekočimi in plinastimi
gorivi
G 47.30 Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z
motornimi gorivi
Maloprodajna cena
Tedensko Vsak petek za Izbrani gospodarski subjekti
UNP– avtoplina (EUR/liter)
podatke
z dejavnostjo:
tekočega
G 46.71 Trgovina na debelo s
tedna
trdnimi, tekočimi in plinastimi
gorivi
G 47.30 Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z
motornimi gorivi
Izbrani gospodarski subjekti
Tedensko Vsak petek
Prodane količine (litri) in vrednost
z dejavnostjo:
tekočega
fakturirane realizacije (EUR z
G 46.71 Trgovina na debelo s
vključenim DDV) ekstra lahkega
tedna za
trdnimi, tekočimi in plinastimi
kurilnega olja ekstra lahkega (ELKO) za
zajem
segment celotne maloprodaje
podatkov za gorivi
G 47.30 Trgovina na drobno v
posameznega distributerja.
obdobje od
specializiranih prodajalnah z
petka
motornimi gorivi
preteklega

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Naslov obrazca
po dejavnosti

3.05 Prodane količine
naftnih derivatov na
letnem nivoju

Št.

Vrsta podatkov

Periodika
Rok dostave
zbiranja

Relevantna osnova nabavne cene
(EUR/liter) ELKO za obdobje zajema
podatkov:
! cena mineralnega naftnega
derivata na podlagi ustreznih
borznih kotacij (npr. Platts
European Marketscan; kotacija CIF
Med High oz. druga relevantna
osnova)
Strošek prevoza (EUR/liter z vključenim
DDV) za enkratno dostavo v cisterno
končnemu kupcu v maloprodaji za
enkraten nakup 1500 litrov ELKO.
Letno
Celotne prodane količine naftnih
derivatov (maloprodaja in veleprodaja)
naftnih derivatov na letnem nivoju za
naftne derivate (v litrih):
! Neosvinčeni motorni bencin (NMB95 in NMB-98);
! Dizelsko gorivo (Standard in
Premium);
! Kurilno olje ekstra lahko za
ogrevanje (ELKO).
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tedna do
četrtka
tekočega
tedna

Do 15.
januarja za
podatke
preteklega
leta

Izbrani gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
G 46.71 Trgovina na debelo s
trdnimi, tekočimi in plinastimi
gorivi
G 47.30 Trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z
motornimi gorivi

8043

11
Stran
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Podatki o izvajanju dejavnosti drugih zavezancev
Zap.
št.

Naslov obrazca
po dejavnosti

Vrsta podatkov

Periodika
Rok dostave
zbiranja

4.01 Proizvodnja in oddaja Načrtovani (plan) in dejanski
premoga
(realizacija) podatki
o količinah, kurilni vrednosti
proizvodnje in oddaje premoga

Polletno

4.02 Bilanca stanja

Sredstva, obveznosti iz virov sredstev
(prikaz po nacionalnih računovodskih
standardih)

Letno

4.03 Izkaz poslovnega
izida

Prihodki, odhodki (prikaz po
Letno
nacionalnih računovodskih standardih)

4.04 Izkaz denarnih
tokov – neposredna
metoda (različica I)

Prejemki, izdatki (prikaz po nacionalnih Letno
računovodskih standardih)

4.05 Neopredmetena
dolgoročna sredstva
in opredmetena
osnovna sredstva
4.06 Naložbe
v energetsko
infrastrukturo

Vrednostni podatki neopredmetenih in Letno
opredmetenih sredstev (prikaz po
nacionalnih računovodskih standardih)
Izvedene ali začete naložbe (nove
naložbe in rekonstrukcije);
opis naložbe (tehnične značilnosti,
namen vlaganja, skupna vrednost
projekta, idr.);

Letni načrt, njegova uresničitev in
prikaz virov financiranja naložb;
Skladnost oz. razlike z izdelanimi
dolgoročnimi razvojnimi in letnimi
poslovnimi načrti
4.07 Podatki o novi naložbi Osnovni podatki o naložbi, povzeti iz
investicijskega programa v vrednosti
nad 1 mio EUR
4.08 Izvajanje lokalnega
energetskega
koncepta (LEK)

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta (LEK) in o
njihovih učinkih

Letno

Letno

31. avgusta za
podatke
prvega
polletja
28. februarja
za podatke
preteklega
leta
31. marca za
podatke
preteklega
leta
(nerevidirani
podatki)
in v osmih
dneh po
sprejemu na
organih
družbe v
primeru
spremembe
podatkov
zaradi
revidiranja
31. marca za
podatke
preteklega
leta
31. maja za
podatke
preteklega
leta

Na začetku izvajanja
naložbe

Letno

30. aprila za
podatke za
preteklo leto

Zavezanec poročanja
Gospodarski subjekti
z dejavnostjo:
B05.2 Pridobivanje rjavega
premoga in lignita

Gospodarski subjekti
z osnovno dejavnostjo:
B05.2 Pridobivanje rjavega
premoga in lignita

Gospodarski subjekti
z osnovno dejavnostjo:
B05.2 Pridobivanje rjavega
premoga in lignita
Gospodarski subjekti
z osnovno dejavnostjo:
B05.2 Pridobivanje rjavega
premoga in lignita
Gospodarski subjekti
z osnovno dejavnostjo:
B05.2 Pridobivanje rjavega
premoga in lignita

Gospodarski subjekti
z osnovno dejavnostjo:
B05.2 Pridobivanje rjavega
premoga in lignita
Gospodarski subjekti
z osnovno dejavnostjo:
O84.11 Splošna dejavnost javne
uprave (samoupravne lokalne
skupnosti - občine)

Uradni list Republike Slovenije
2666.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o nivojskih
prehodih

Na podlagi trinajstega odstavka 31. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21)
minister za infrastrukturo izdaja

Št.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(rok za izpolnitev)
Zahteva iz novega šestega odstavka 32. člena pravilnika
mora biti izpolnjena najpozneje do 31. decembra 2030.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-189/2022
Ljubljana, dne 17. avgusta 2022
EVA 2022-2430-0044
Mag. Bojan Kumer
minister
za infrastrukturo

2667.

Odredba o sprejemu izobraževalnega
programa za odrasle Digitalna pismenost
za odrasle (DPO)

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) minister za
izobraževanje, znanost in šport izdaja

ODREDBO
o sprejemu izobraževalnega programa
za odrasle Digitalna pismenost za odrasle (DPO)
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije
za izobraževanje odraslih, sprejetega na 114. seji, ki je potekala v sredo 15. junija 2022, minister za izobraževanje, znanost
in šport sprejme izobraževalni program za odrasle Digitalna
pismenost za odrasle (DPO).
2. člen
Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
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3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-122/2022
Ljubljana, dne 29. julija 2022
EVA 2022-3330-0101

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o nivojskih prehodih
1. člen
V Pravilniku o nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 55/19)
se v 32. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek,
ki se glasi:
»(6) Pri obstoječih NPr mora biti zahteva iz 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjena pri prvi nadgradnji ali obnovi
proge, odseka proge ali NPr.«.

110 / 19. 8. 2022 /

Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2668.

Odredba o sprejemu izobraževalnega
programa za odrasle Usposabljanje za
življenjsko uspešnost – Delovno mesto
(UŽU – DM)

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) minister za
izobraževanje, znanost in šport izdaja

ODREDBO
o sprejemu izobraževalnega programa
za odrasle Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Delovno mesto (UŽU – DM)
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije
za izobraževanje odraslih, sprejetega na 114. seji, ki je potekala v sredo 15. junija 2022, minister za izobraževanje, znanost in
šport sprejme izobraževalni program za odrasle Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Delovno mesto (UŽU – DM).
2. člen
(1) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena nadomešča izobraževalni program za odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto
(UŽU-MDM), ki je bil sprejet s Pravilnikom o izobraževalnem
programu Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje
delovno mesto (Uradni list RS, št. 108/05).
(2) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-117/2022
Ljubljana, dne 29. julija 2022
EVA 2022-3330-0096
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2669.

Odredba o sprejemu izobraževalnega
programa za odrasle Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo
skupaj (UŽU – BIPS)

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
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prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) minister za
izobraževanje, znanost in šport izdaja

ODREDBO
o sprejemu izobraževalnega programa
za odrasle Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Beremo in pišemo skupaj
(UŽU – BIPS)
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, sprejetega na 114. seji, ki je
potekala v sredo 15. junija 2022, minister za izobraževanje,
znanost in šport sprejme izobraževalni program za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo
skupaj (UŽU – BIPS).
2. člen
(1) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
nadomešča izobraževalni program za odrasle Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS), ki je bil sprejet s Pravilnikom o izobraževalnih programih Usposabljanje za življenjsko uspešnost
(Uradni list RS, št. 21/03).
(2) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-118/2022
Ljubljana, dne 29. julija 2022
EVA 2022-3330-0097
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

2670.

Odredba o sprejemu izobraževalnega
programa za odrasle Usposabljanje
za življenjsko uspešnost – Razgibajmo
življenje z učenjem (UŽU – RŽU)

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) minister za
izobraževanje, znanost in šport izdaja

ODREDBO
o sprejemu izobraževalnega programa
za odrasle Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem
(UŽU – RŽU)
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, sprejetega na 114. seji, ki je
potekala v sredo 15. junija 2022, minister za izobraževanje,
znanost in šport sprejme izobraževalni program za odrasle
Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje
z učenjem (UŽU – RŽU).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-118/2022
Ljubljana, dne 29. julija 2022
EVA 2022-3330-0098
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2671.

Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih
volilnih komisijah

Državna volilna komisija (v nadaljevanju DVK) je v postopku imenovanja oziroma razrešitve članov volilnih komisij,
na 38. seji 16. 8. 2022

s k l e n i l a:
1. V okrajni volilni komisiji 1001 – Jesenice se dolžnosti
članice razreši Nuša Rožič.
2. V okrajni volilni komisiji – 4007 Ljubljana – Moste Polje 3
se dolžnosti namestnice članice razreši Lara Valič in se za namestnika člana imenuje Nikolaj Erjavec.
3. Dolžnosti namestnika predsednice Okrajne volilne komisije 6009 – Litija se razreši Dušan Štrus. Za preostanek
mandatne dobe Okrajne volilne komisije 6009 – Litija se za
namestnika predsednice imenuje Marko Godec.
4. Dolžnosti predsednice Okrajne volilne komisije 6008
– Laško se razreši Zdenka Pešec. Za preostanek mandatne
dobe Okrajne volilne komisije 6008 – Laško se za predsednico
imenuje sodnica Sabina Višnjevec.
5. Dolžnosti predsednice Okrajne volilne komisije 1010 –
Kamnik se razreši Stanislava Avbelj. Za preostanek mandatne
dobe Okrajne volilne komisije 1010 – Kamnik se za predsednico imenuje sodnica Mojca Kanc.
6. Dolžnosti predsednice Okrajne volilne komisije 3007
– Ljubljana – Center se razreši Sabina Valek Derganc. Za preostanek mandatne dobe Okrajne volilne komisije 3007 – Ljubljana – Center se za predsednico imenuje sodnica Ana Testen.
Št. 040-9/2022-335
Ljubljana, dne 17. avgusta 2022
Peter Golob
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2672.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem
organu in procesu ocenjevanja ustreznega
notranjega kapitala za borznoposredniške
družbe

Na podlagi 86. člena Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (Uradni list RS, št. 123/21) Agencija za trg
vrednostnih papirjev izdaja

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ureditvi
notranjega upravljanja, upravljalnem organu
in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega
kapitala za borznoposredniške družbe
1. člen
Tretja točka prvega odstavka 1. člena Sklepa o ureditvi
notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške
družbe (Uradni list RS, št. 29/22; v nadaljevanju Sklep o ureditvi
notranjega upravljanja) se spremeni tako, da se glasi:
»3. notranjega procesa ocenjevanja ustreznega kapitala,
likvidnosti in tveganj;«.
2. člen
(1) V drugem odstavku 2. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja se za 21. točko doda naslednja točka:
»21a. »interna ocena likvidnostnih potreb« je ocena
potrebne likvidnosti za kritje tveganj borznoposredniške
družbe;«.
(2) V drugem odstavku 2. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja se za 22. točko dodajo naslednje točke:
»22a. »interna ocena likvidnosti« je likvidnost, izračunana ali ocenjena na podlagi lastnih metodologij borznoposredniške družbe ter na podlagi interne opredelitve sestavin
elementov likvidnosti borznoposredniške družbe;
22b. »proces ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala in proces ocenjevanja notranjih tveganj (ICARAP)«
pomeni ureditve, strategije in procese iz 26. člena ZBNIP,
sestavljata pa ga proces ocenjevanja ustreznosti notranjega
kapitala (ICAAP) in proces ocenjevanja ustreznosti notranje
likvidnosti (ILAAP);
22c. »proces ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala (ICAAP)« je del procesa ICARAP in pomeni ureditve,
strategije in procese za ocenjevanje in ohranjevanje višine,
vrste in razporeditve notranjega kapitala za potrebe rednega
poslovanja in ki ga borznoposredniška smatra kot ustreznega za pokrivanje vseh vrst in višine tveganj, ki jih borznoposredniška družba lahko povzroča drugim ali za pokrivanje
vrst in višine tveganj, ki jim borznoposredniška družba je ali
bi jim lahko bila izpostavljena;
22d. »proces ocenjevanja ustreznosti notranje likvidnosti (ILAAP)« je del procesa ICARAP in pomeni ureditve,
strategije in procese za ocenjevanje in ohranjevanje višine,
vrste in razporeditve notranje likvidnosti za potrebe rednega
poslovanja in ki jo borznoposredniška smatra kot ustrezno
za pokrivanje vseh vrst in višine tveganj, ki jih borznoposredniška družba lahko povzroča drugim ali za pokrivanje vrst
in višine tveganj, ki jim borznoposredniška družba je ali bi
jim lahko bila izpostavljena;«.
3. člen
Prvi odstavek 17. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Procesi ugotavljanja, upravljanja, spremljanja in poročanja tveganj iz 2. točke prvega odstavka 28. člena ZBNIP
so učinkoviti, če omogočajo izdelavo kakovostnih ocen, analiz, poročil, predlogov ukrepov in drugih rezultatov teh procesov, vključno z interno oceno kapitalskih potreb, interno oceno
likvidnostnih potreb, interno oceno kapitala in interno oceno
likvidnosti, na podlagi katerih lahko organ vodenja sprejema
poslovne odločitve, ki so skladne s sprejeto nagnjenostjo
k tveganjem in druge ukrepe v zvezi z uresničevanjem zanesljive ureditve notranjega upravljanja borznoposredniške
družbe.«.
4. člen
Četrto poglavje Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja
se spremeni tako, da se glasi:

Št.
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»4. NOTRANJI PROCES OCENJEVANJA USTREZNEGA
KAPITALA, LIKVIDNOSTI IN TVEGANJ
68. člen
(splošno)
Borznoposredniška družba mora, z namenom stalnega
ocenjevanja ter zagotavljanja potrebnih zneskov, sestave in
razporeditve notranjega kapitala, ki ga ocenjuje kot ustrezno
za kritje narave in stopnje tveganj borznoposredniške družbe
iz 26. člena ZBNIP, vzpostaviti zanesljiv, ustrezen in učinkovit
proces ocenjevanja ustreznosti notranjega kapitala in proces
ocenjevanja notranjih tveganj (v nadaljevanju proces ICARAP),
ki zagotavlja dosledno uporabo:
1. procesov upravljanja tveganj iz prvega odstavka
17. člena tega sklepa;
2. rezultatov procesa ICARAP pri določanju strategij tveganj iz 4. člena tega sklepa in načrtovanju kapitala in likvidnosti.
4.1. Proces ICARAP kot sestavni del procesov
upravljanja tveganj
69. člen
(splošno)
(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je
proces ICARAP sestavni del procesov upravljanja tveganj iz
prvega odstavka 20. člena tega sklepa. Borznoposredniška
družba mora v ta namen pri uresničevanju procesa ICARAP ter
pripadajočih izračunih interne ocene kapitalskih potreb, interne
ocene likvidnostnih potreb, interne ocene kapitala oziroma interne ocene likvidnosti uporabljati enake sisteme, procese, metodologije ter podatke in opredelitve tveganj, kot jih uporablja
pri ugotavljanju, ocenjevanju oziroma merjenju, obvladovanju,
spremljanju in kontroliranju tveganj.
(2) Organ vodenja mora zagotoviti upoštevanje rezultatov
procesa ICARAP, vključno z interno oceno kapitalskih potreb,
interno oceno likvidnostnih potreb, interno oceno kapitala in
interno oceno likvidnosti, pri:
1. sprejemanju poslovnih odločitev borznoposredniške
družbe;
2. opredelitvi in sprejemanju strategij tveganja, nagnjenosti k tveganjem, sposobnosti prevzemanja tveganj ter dolgoročnemu načrtovanju kapitala in likvidnosti borznoposredniške
družbe.
4.1.1. Operativna in organizacijska struktura uresničevanja
procesa ICARAP
70. člen
(odgovornost upravljalnega organa za odobritev
procesa ICARAP)
(1) Upravljalni organ mora z namenom ustrezne uporabe
in rezultatov procesa ICARAP pri sprejemanju oziroma nadzoru nad poslovnimi odločitvami in strategijami tveganj najmanj
enkrat letno odobriti ustreznost procesa ICARAP, vključno z
vsakokratno interno oceno kapitalskih potreb, interno oceno
likvidnostnih potreb, interno oceno kapitala ter interno oceno
likvidnosti in pripadajočih ukrepov (v nadaljevanju rezultati
procesa ICARAP). Pri tem mora:
1. organ vodenja odobriti ustreznost procesa ICARAP ter
njegove rezultate na podlagi podrobnega poznavanja ciljev,
procesov, postopkov in metodologij procesa ICARAP;
2. organ nadzora odobriti ustreznost procesa ICARAP ter
njegove rezultate na podlagi zagotavljanja splošnega poznavanja zasnove in ciljev procesa ICARAP, vključno z razumevanjem pomena njegovih rezultatov ter pripadajočih ukrepov.
(2) Z vsakokratno odobritvijo ustreznosti procesa ICARAP
upravljalni organ potrdi, da proces ICARAP upošteva strategije
tveganj.
(3) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je
upravljalni organ, za namen učinkovitega spremljanja oziroma
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nadzora nad uresničevanjem poslovnih odločitev in strategij
tveganj iz prvega odstavka tega člena, redno seznanjen, katera
tveganja borznoposredniške družbe so obravnavana v procesu
ICARAP, vključno s pripadajočimi internimi ocenami kapitalskih
potreb in internimi ocenami likvidnostnih potreb.
71. člen
(načrtovanje in uresničevanje procesa ICARAP)
(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti vključitev
procesa ICARAP v procese načrtovanja poslovanja borznoposredniške družbe za naslednje plansko obdobje.
(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti ustrezne
pristojnosti in odgovornosti organizacijskih enot in funkcij borznoposredniške družbe za izvajanje, spremljanje, pregledovanje ter sprejemanje operativnih odločitev za namen uresničevanja procesa ICARAP, vključno z izračunavanjem interne ocene
kapitalskih potreb, interne ocene likvidnostnih potreb, interne
ocene kapitala ter interne ocene likvidnosti borznoposredniške
družbe. Te pristojnosti in odgovornosti so ustrezne, če so določene v skladu z naslednjima zahtevama:
1. funkcije borznoposredniške družbe, ki razvijajo metodologije v zvezi z upravljanjem tveganj ter izračunavajo interno
oceno kapitalskih potreb ter interno oceno likvidnostnih potreb,
morajo biti funkcionalno in organizacijsko ločene od poslovnih
enot in drugih organizacijskih enot, ki prevzemajo tveganja,
vključno z organom vodenja;
2. poslovne enote in druge organizacijske enote, ki prevzemajo tveganja v procesu ICARAP, sodelujejo v procesu
ICARAP pod vodstvom funkcije upravljanja tveganj, ki zagotavlja ustrezno uravnoteženost interesov med prevzemanjem
tveganj in upravljanjem tveganj borznoposredniške družbe.
(3) Borznoposredniška družba mora za namen uresničevanja procesa ICARAP zagotoviti zadostne kadrovske in
finančne pogoje, vključno z uporabo ustrezne informacijske
tehnologije.
(4) Borznoposredniška družba mora zagotoviti redno posodabljanje procesa ICARAP glede na spremembe v notranjem
in zunanjem okolju borznoposredniške družbe ali spremembe
ciljev, strategij in politik iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa.
4.2. Uporaba rezultatov procesa ICARAP pri določanju
strategij tveganj in načrtovanju kapitala in likvidnosti
72. člen
(vključevanje ugotovljenih tveganj v proces ICARAP)
(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da proces
ICARAP pokriva vsa ugotovljena pomembna tveganja borznoposredniške družbe, vključno s tveganji iz naslova novih
produktov, uporabe zunanjih izvajalcev ter tveganja informacijske tehnologije, na konsolidirani, subkonsolidirani in posamični
podlagi.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko borznoposredniška družba za namen vključevanja določenih tveganj
iz prvega odstavka tega člena v proces ICARAP, namesto
uporabe kvantitativnih metodologij za izračun interne ocene
kapitalskih potreb in interne ocene likvidnostnih potreb za ta
tveganja, uporablja ukrepe njihovega upravljanja iz prvega
odstavka 20. člena tega sklepa ali mehanizme notranjih kontrol
iz prvega odstavka 27. člena tega sklepa. Borznoposredniška
družba mora v tem primeru zagotoviti visoko kakovost uporabe
navedenih ukrepov ter jih utemeljiti.
(3) Borznoposredniška družba mora vsaj enkrat letno
ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti tveganjem
zagotoviti pregled ustreznosti in celovitosti vključevanja ugotovljenih tveganj v proces ICARAP.
73. člen
(merjenje tveganj)
(1) Borznoposredniška družba mora pri merjenju tveganj,
za namen izračuna interne ocene kapitalskih potreb in interne
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ocene likvidnostnih potreb, zagotoviti uporabo celovitih podatkov. Podatki so celoviti, če pokrivajo vsa tveganja, ki izhajajo
iz poslovnega modela, dejavnosti in produktov borznoposredniške družbe na konsolidirani, subkonsolidirani in posamični
podlagi. Borznoposredniška družba mora zagotavljati redno
preverjanje celovitosti teh podatkov ter usklajevanje uporabljenih podatkov s podatki iz bilance stanja in drugimi ustreznimi podatki, ki izhajajo iz finančnih poročil borznoposredniške
družbe.
(2) Borznoposredniška družba mora pri merjenju tveganj
iz prvega odstavka tega člena zagotoviti, da morebitno upoštevanje učinkov ukrepov upravljanja tveganj pri izračunu interne
ocene kapitalskih potreb in interne ocene likvidnostnih potreb
ne vpliva na zmanjšanje interne ocene kapitalskih potreb in
interne ocene likvidnostnih potreb na način, ki bi lahko pomenil
nesorazmerno zmanjšanje interne ocene kapitalskih potreb in
interne ocene likvidnostnih potreb glede na dejanski učinek
ukrepov upravljanja tveganj.
74. člen
(interna ocena kapitalskih in likvidnostnih potreb)
Borznoposredniška družba mora izračunati interno oceno kapitalskih potreb in interno oceno likvidnostnih potreb na
podlagi lastne metodologije, ki vključuje združevanje internih
ocen kapitalskih oziroma likvidnostnih potreb za posamezna
tveganja, ali drugo ustrezno metodologijo.
4.3. Interna ocena kapitala in likvidnosti
75. člen
(cilji za ohranjanje sposobnosti za prevzemanje tveganj)
(1) Borznoposredniška družba mora, na podlagi ustreznih
ciljev za ohranjanje sposobnosti za prevzemanje tveganj, zagotoviti opredelitev ustreznih postavk kapitala in likvidnosti, ki jih
za namen procesa ICARAP vključuje v interno oceno kapitala
ter v interno oceno likvidnosti. Cilji za ohranjanje sposobnosti
za prevzemanje tveganj so ustrezni, če vključujejo pristop
borznoposredniške družbe k zagotavljanju ustreznega kapitala
oziroma likvidnosti najmanj po scenariju, ki upošteva pogoje:
1. rednega poslovanja borznoposredniške družbe;
2. izrednih (vendar verjetnih) razmer poslovanja borznoposredniške družbe.
(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti redno (najmanj enkrat letno) ocenjevanje ustreznosti postavk kapitala in
likvidnosti iz prvega odstavka tega člena, vključno z upoštevanjem morebitnih načrtovanih sprememb glede teh sestavin.
76. člen
(načrtovanje kapitala in likvidnosti)
Borznoposredniška družba mora, z namenom stabilnega zagotavljanja ustreznega kapitala in likvidnosti, zagotoviti
ustrezno načrtovanje kapitala in likvidnosti najmanj za triletno
obdobje, ki upošteva pristop borznoposredniške družbe do razdelitve morebitnih dividend, možnost dokapitalizacije in načrt
financiranja ter zagotoviti ustrezno likvidnost znotraj dneva za
pokrivanje potreb, ki izhajajo iz dnevnih operacij borznoposredniške družbe. Načrtovanje kapitala in likvidnosti mora temeljiti
na realnih predpostavkah, ob upoštevanju poslovne strategije
in strategije tveganj iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa ter
morebitnih omejitev, ki izhajajo iz predpisov ali standardov ter
zahtev Agencije in drugih nadzornih organov.
77. člen
(analiza sposobnosti prevzemanja tveganj)
(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da sta
interna ocena kapitala in interna ocena likvidnosti vedno usklajena z njeno sposobnostjo prevzemanja tveganj. V ta namen
mora borznoposredniška družba zagotoviti analizo sposobnosti
prevzemanja tveganj borznoposredniške družbe, vključno na
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podlagi scenarijev ohranjanja sposobnosti prevzemanja tveganj iz prvega odstavka 75. člena tega sklepa.
(2) Scenarij ohranjanja sposobnosti za prevzemanje tveganj v pogojih rednega poslovanja borznoposredniške družbe
iz 1. točke prvega odstavka 75. člena tega sklepa mora upoštevati ustrezno zaščito interesov lastnikov, upravljalnega organa
ter drugih zaposlenih borznoposredniške družbe. Zaščita teh
interesov je ustrezna, če dostopnost do kapitala in likvidnosti
omogoča zaščito pred dogodki, ki bi lahko ogrozili redno poslovanje borznoposredniške družbe. Borznoposredniška družba
mora za namen tega scenarija ves čas zagotavljati najmanj
interno oceno kapitalskih potreb oziroma interno oceno likvidnostnih potreb, ki je na ravni kapitalskih oziroma likvidnostnih
zahtev, izračunanih v skladu s pravili Uredbe (EU) 2019/2033.
(3) Scenarij ohranjanja sposobnosti za prevzemanje tveganj ob izrednih, vendar verjetnih razmerah poslovanja borznoposredniške družbe iz 2. točke prvega odstavka 75. člena tega
sklepa mora upoštevati ustrezno zaščito interesov vlagateljev
borznoposredniške družbe. Zaščita teh interesov je ustrezna,
če kapital in likvidnost borznoposredniške družbe omogočata
poplačilo upnikov borznoposredniške družbe.
(4) Borznoposredniška družba lahko opredeli tudi scenarije ohranjanja sposobnosti za prevzemanje tveganj za namen
pokrivanja drugih, sicer manj pomembnih tveganj, ki pa se
pogosto realizirajo.
(5) Borznoposredniška družba mora spremljati upoštevanje in morebitne kršitve sposobnosti za prevzemanje tveganj
po vzpostavljenih scenarijih ohranjanja sposobnosti za prevzemanje tveganj.
78. člen
(uporaba stresnih testov in analiz občutljivosti)
(1) Borznoposredniška družba mora, za namen izračuna
interne ocene kapitalskih potreb in interne ocene likvidnostnih
potreb, najmanj enkrat letno izvajati stresne teste ali analize
občutljivosti iz 19. člena tega sklepa po stresnih scenarijih, ki
predpostavljajo spremembe tržnih pogojev, ob upoštevanju
vseh relevantnih oseb v skupini. Za ugotavljanje sprememb v
tržnih pogojih, ki lahko neugodno vplivajo na njeno prihodnjo
kapitalsko ustreznost oziroma likvidnost, morajo stresni testi ali
analize občutljivosti upoštevati tudi stanje splošnega poslovnega cikla, katerega poslabšanje lahko vpliva na obseg opravljenih poslov, višino potrebnega kapitala oziroma likvidnosti za
morebitno prestrukturiranje poslovanja ter nezmožnost vstopa
na nove trge in ponudbe novih produktov in/ali storitev.
(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti upoštevanje rezultatov stresnih testov ali analiz občutljivosti iz prvega
odstavka tega člena v procesu načrtovanja kapitala in likvidnosti iz 76. člena tega sklepa ter določanju ukrepov v zvezi s
strategijami in politikami tveganj iz 4. in 5. člena tega sklepa,
vključno glede profila tveganosti in načrtov neprekinjenega
poslovanja.
79. člen
(proces razporeditve kapitala in likvidnosti)
(1) Borznoposredniška družba, na podlagi upoštevanja
interne ocene kapitalskih in likvidnostnih potreb iz 74. člena
tega sklepa ter analize sposobnosti za prevzemanje tveganj iz
77. člena tega sklepa, zagotavlja ustrezen proces razporeditve
kapitala in likvidnosti med poslovnimi področji in osebami v
skupini. Proces razporeditve kapitala in likvidnosti je ustrezen,
če povezuje poslovno strategijo borznoposredniške družbe s
strategijo tveganj borznoposredniške družbe.
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(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti ocenjevanje ustreznosti kapitala in likvidnosti ter njune razporeditve vsaj
enkrat na leto ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti tveganjem.«.
5. člen
(1) V prvem odstavku 80. člena Sklepa o notranjem upravljanju se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. podroben opis procesa ICARAP in njegovih rezultatov,
ločeno za proces ICAAP in ILAAP (npr. obseg uporabe, cilji, metodologije, ocene, postopki, izračuni, ukrepi). Borznoposredniška
družba lahko opis procesa ICARAP (ICAAP in ILAAP) združi v
enoten dokument, ob upoštevanju principa proporcionalnosti;«.
6. člen
(1) Borznoposredniška družba se mora z vsebino tega
sklepa uskladiti do 31. 12. 2022.
(2) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-21/2022-6
Ljubljana, dne 11. avgusta 2022
EVA 2022-1611-0090
Predsednica Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež

2673.

Operativno-tehnična zahteva o prenehanju
veljavnosti Operativno-tehnične zahteve
za opravljanje zračnega prevoza potnikov
z jadralnimi letali

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo,
46/16 in 47/19) in 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 81/10) izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije naslednjo

OPERATIVNO-TEHNIČNO
ZAHTEVO
o prenehanju veljavnosti Operativno-tehnične
zahteve za opravljanje zračnega prevoza
potnikov z jadralnimi letali
1. člen
Z dnem uveljavitve te operativno-tehnične zahteve preneha veljati Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega
prevoza potnikov z jadralnimi letali (Uradni list RS, št. 20/13).
2. člen
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. avgusta 2022
dr. Andreja Kikec Trajković
v. d. direktor
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije
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OBČINE
BOHINJ
2674.

Sklep o razpisu rednih volitev članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine Bohinj

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter 31. in
65. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine
Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je župan
Občine Bohinj sprejel

SKLEP
o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Bohinj
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Bohinjska Bistrica, Stara Fužina - Studor, Srednja vas v Bohinju in Koprivnik
- Gorjuše se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-2/2022
Bohinjska Bistrica, dne 2. avgusta 2022
Župan
Občine Bohinj
Jože Sodja

DOBROVA - POLHOV GRADEC
2675.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) je Občinski svet
Občine Dobrova - Polhov Gradec na 20. redni seji dne 27. 7.
2022 sprejel

SKLEP
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
Na nepremičninah, in sicer nepremičnini ID znak: parcela
1983 2491/11 (ID 7184322), nepremičnini ID znak: parcela
1983 2491/12 (ID 7184324) ter nepremičnini ID znak: parcela 1994 3045/11 (ID 7108996) (v nadaljevanju skupaj kot:
nepremičnine), se odvzame status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
2. člen
Na nepremičninah preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

3. člen
Na podlagi predmetnega sklepa občinska uprava Občine
Dobrova - Polhov Gradec po uradni dolžnosti izda ugotovitveno
odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Občinska uprava Občine Dobrova - Polhov Gradec pošlje
pravnomočno ugotovitveno odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pristojnemu sodišču,
ki po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambe
javnega dobra pri nepremičninah.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0058/2020-2
Dobrova, dne 27. julija 2022
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar

2676.

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

Na podlagi 204. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) je Občinski svet
Občine Dobrova - Polhov Gradec na 20. redni seji 27. 7. 2022
sprejel

SKLEP
o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi
javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma
razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa
1. člen
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec se seznani s predlogom Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča, in sicer nepremične
ID znak: parcela 1982 702/1 in sprejme Sklep o javni razgrnitvi
predloga Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa
odkupa oziroma razlastitve zemljišča, in sicer nepremičnine
ID znak: parcela 1982 702/1.
Za vodenje postopka javne razgrnitve se pooblašča župan Franc Setnikar.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0043/2022-2
Dobrova, dne 27. julija 2022
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar
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LJUBNO
2677.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje IPC Loke

Na podlagi 123. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 20. člena Statuta Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na
16. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje IPC Loke
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 70/19)
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje IPC
Loke (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1612.
(3) OPPN je izdelalo podjetje Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje pod številko projekta 22/19.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge:
– tekstualni del:
– odlok
– grafični del:
1.0

Izsek iz grafičnega dela, izvedbenega
dela OPN Občine Ljubno
M 1:2000
2.0 Območje OPPN z obstoječim
parcelnim stanjem
M 1:1000
3.0 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:2000
4.0 Ureditvena situacija
M 1:1000
5.0 Geodetska kotirana situacija z načrtom
parcelacije
M 1:1000
6.0 Situacija s prikazom gospodarske
javne infrastrukture
M 1:1000
7.0 Ureditve za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanja narave, ureditve
za obrambo, varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter varstvo pred
požarom
M 1:1000
– priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega akta,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.
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II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
(1) Predmet OPPN so ureditve, ki bodo omogočale posege v prostor in gradnjo objektov za potrebe poslovne cone
IPC Loke.
(2) V ureditvenem območju OPPN je načrtovana gradnja
objektov in ureditev površin za njihovo nemoteno funkcioniranje
v okviru gospodarske cone IPC Loke ter gradnja prometne,
komunalne, energetske in druge infrastrukture. V okviru vodnogospodarskih ureditev se predvideva ureditev izlivnega
dela, regulacija in prestavitev struge neimenovanega desnega
pritoka Savinje, ki teče po južnem delu IPC Loke ter ureditev
razlivnih površin z izvedbo denivelacij terenov.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja jugovzhodno od naselja
Ljubno ob Savinji ob desnem bregu vodotoka Savinja. Območje OPPN meji na severu na vodotok Savinja, na vzhodu na
kmetijska zemljišča, na jugu na regionalno cesto RII 428/1249
Radmirje–Luče, ter na zahodu na gospodarsko cono. Obsega
obstoječe območje poslovne cone IPC Loke.
(2) Zemljišče v naravi predstavlja območje že izgrajenih
proizvodnih stavb in cest ter nepozidanih zemljišč v obstoječi
poslovni coni IPC Loke.
(3) Površina območja OPPN je okvirno 10,77 ha in zajema naslednje parcele ali dele parcel:
– 919/77, 919/78, 919/79, 919/73, 919/76, 919/75, 919/74,
919/59, 919/71, 919/58, 919/78, 919/69, 919/68, 919/80(del),
922/6, 925/7, 951/35, 919/72, 1290/7, 919/63, 919/56, 919/64,
919/61, 919/62, 919/31, 919/32, 919/33, 919/34, 919/35,
919/36, 919/37, 919/38, 919/39, 919/40, 919/41, 919/42,
919/43, 919/44, 950/13, 951/26, 951/8, 951/9, 951/2, 951/9, *1,
*2/1, 1290/6, 919/55, 951/17, 951/18, 951/1, 951/13, 1262/23,
951/10, 951/36, 951/37, 1262/32, 951/27, 951/28, 951/23,
951/30, 951/21, 951/29, 951/22, 1262/31, 951/34, 950/17,
951/31, 1262/29, 953/7, 953/10, 953/13, 950/11, 950/5, 951/33,
922/4, 919/65, 919/66, 922/5, 928/2, 945/5, 937/11, 919/67,
1310/3, 950/10, 950/14, 950/15, 937/16, 937/17, 931/4, 931/7,
919/70, 937/19, 945/11, 944/5, 945/6, 950/8, 950/9, 893/45,
1262/16, 893/45, 893/51, 950/12, 893/53, 893/52, 1262/24,
893/2, 893/3, 958/3, 958/2, 893/1, 958/1, 956, 955, 953/9,
958/1, 956, 955, 953/9, 893/10, 963/2, 959/1, 1262/6, 893/11,
953/14, 953/2, 953/12, 953/6, 953/11, 953/8, 953/8, 893/10,
945/10, 950/16, 951/32, 1262/30, 951/16, 893/44, 1262/13,
1314/8, 1315/14, 1314/9, 1314/12, 1314/8, 1314/11, 1315/17,
1315/16, 1315/9, 1315/11, 1315/13, 1315/15 vse k.o. Savina;
– 96/2, 97/2, 98/2, 99/2, 101/3, 100/2, 115, 116, 118/1,
118/2, 119/7 vse k.o. Radmirje.
(4) V primeru odstopanja številk parcel navedenih v prejšnjem odstavku in stanja glede na grafični prikaz velja grafični
prikaz.
5. člen
(posegi zunaj območja OPPN)
Za potrebe realizacije OPPN so na zemljiščih izven območja OPPN predvideni tudi posegi in ureditve za izvedbo
gospodarske javne infrastrukture, in sicer:
– priključek na obstoječe vodovodno omrežje: na parc.
št. 944/3 k.o. Savina,
– priključek na obstoječe fekalno kanalizacijsko omrežje:
na parc. št. 944/3, 944/4 vse k.o. Savina,
– priključek na obstoječe NN električno omrežje: na parc.
št. 944/3 k.o. Savina.
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IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se prometno navezuje na regionalno
cesto RII 428/1249 preko obstoječega cestnega priključka.
Nahaja se v neposredni bližini naselja Ljubno ob Savinji.
(2) Za napajanje območja OPPN sta izvedena dva obstoječa dostopa. Glavni dostop je iz regionalne ceste RII 428/1249,
drugi dostop je iz zahodne strani preko LC 221251. Območje
OPPN prečka lokalna cesta LC 221251.
7. člen
(vrste dopustnih dejavnosti in vrste objektov)
(1) Območje OPPN je po namenski rabi prostora opredeljeno kot območje gospodarske cone, prometne površine ter
del območja okoljske infrastrukture, kjer je umeščen obstoječi
zadrževalnik (Gp-5).
(2) Posamezne vrste gospodarskih dejavnosti na območju
OPPN niso predpisane, vendar so mogoče le tiste dejavnosti,
ki so okoljsko sprejemljive.
(3) Znotraj območja OPPN, na gradbenih parcelah Gp-1
do Gp-3 so dopustne različne gospodarske dejavnosti, ki so
namenjene proizvodnim, skladiščnim, obrtnim, prometnim dejavnostim, parkirišču za osebna vozila ali parkirišču za tovorna
vozila. Na zahodnem delu Gp-3 in na celotnem Gp-4, na stiku
z obstoječo pozidavo so dopustne mirne (storitvene, skladiščne
in druge poslovne dejavnosti). Upošteva se:
– Na JZ strani območja, ki meji na območje centralnih
dejavnosti, na območju stanovanjskih stavb je treba umestiti
poslovne objekte, ki s svojo dejavnostjo niso pomembni viri
hrupa in onesnaženega zraka.
– Novogradnje je treba projektirati na način, da s svojo
dejavnostjo pri najbližjih stanovanjskih objektih ne bodo povzročale preseženih mejnih vrednosti za hrup, kakovost zunanjega
zraka in svetlobnega onesnaženja.
– Strojne naprave na objektih lociranih neposredno ob
stavbah z varovanimi prostori je treba namestiti na tiste strani
fasad poslovnih ali proizvodnih objektov (S, V, J), kjer ni stanovanjskih objektov na katere bi imelo obratovanje teh naprav s
stališča varovanja pred hrupom negativne vplive na VZL, kar je
treba preveriti s strokovno oceno obremenitve okolja s hrupom.
(4) Vrste dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov
so opredeljene v skladu s predpisi o razvrščanju objektov
(CC-SI):
a) Nestanovanjske stavbe:
– 121 Gostinske stavbe,
– 122 Poslovne in upravne stavbe,
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
– 125 Industrijske in skladiščne stavbe,
– 1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje.
b) Gradbeno inženirski objekti:
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste,
– 2152 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
c) Drugi gradbeni posegi:
– 3 Drugi gradbeni posegi.
(5) Na območju OPPN je dovoljena gradnja zahtevnih in
manj zahtevnih objektov skladno z določili tega odloka. Objekti
so lahko večnamenski. Gradnja objektov z možnostjo bivanja
(stalnega ali začasnega) ni dopustna.
(6) Na območju OPPN so dopustne naslednje gradnje in
postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov:
– silos,
– ograja,
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– oporni zid,
– priključek na objekte gospodarske javne in druge infrastrukture,
– drugi gradbeni posegi po klasifikaciji CC-SI: trajno reliefno preoblikovanje terena, kot so nasipi, izkopi in odkopi, utrjene
površine, utrjene brežine,
– urbana oprema, poti in kolesarske poti,
– objekti za oglaševanje za lastno dejavnost in informacijski panoji,
– informacijske table,
– spominska obeležja.
(7) Postavitev nadstreška ali šotora (kot proizvod dan na
trg) kot enostaven ali nezahteven objekt ni dopustno.
8. člen
(dovoljeni posegi)
Na območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija in vzdrževanje objekta,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta,
– prizidava (dozidave in nadzidave) obstoječih in novih
stavb v okviru dopustne etažnosti in faktorja zazidanosti parcele (FZ) določenega za nove objekte,
– spremembe namembnosti objektov v okviru dopustnih
dejavnosti,
– izgradnja gospodarske javne infrastrukture (GJI) ter
ureditev pripadajočih priključkov nanjo,
– zunanje ureditve.
9. člen
(regulacijski elementi)
Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski elementi:
– Gradbena meja: črta (prikazana kot tlorisna projekcija
najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov stavb na
stiku z zemljiščem), ki je načrtovana stavba ne sme presegati,
lahko pa se je dotika v eni ali več točkah ali pa je od nje odmaknjena v notranjost zemljišča.
– Zelenica: je površina namenjena krajinsko-arhitekturni
ureditvi (zelenice, nižje drevesne zasaditve oziroma grmovnice). Zelene površine se uredijo ob prometnih površinah, obvodnih površinah in na stiku s stanovanjsko pozidavo.
10. člen
(predvidene odstranitve)
Za potrebe realizacije načrtovanih objektov in ureditev ni
predvidene odstranitve obstoječih stavb.
11. člen
(zasnova)
(1) Območje OPPN se prometno navezuje na lokalno
cesto LC 221251 in regionalno cesto RII 428/1249. Osnovno
prometnico območja predstavlja lokalna cesta LC 221251.
(2) Pri vseh stavbah je potrebno upoštevati regulacijske elemente, ki so razvidni iz grafičnega dela OPPN. Gradbene parcele
in gradbene meje so zasnovane v obliki ortogonalne mreže, znotraj katere niso predpisane točne lokacije objektov in zunanjih ureditev ter dovozov. Znotraj gradbene meje je mogoče pod danimi
pogoji umeščati enega ali več objektov, na celotni gradbeni parceli
pa objekte gospodarske infrastrukture, manipulativne in parkirne
površine za osebna vozila ali parkirne površine za tovorna vozila
ter druge zunanje ureditve (zelenice, ploščadi ipd.).
(3) Za zagotovitev poplavne varnosti so na območju
OPPN predvideni protipoplavni ukrepi, ki so delno že izvedeni.
V okviru vodnogospodarskih ureditev se predvideva ureditev
izlivnega dela, regulacija in prestavitev struge neimenovanega
desnega pritoka Savinje, ki teče po južnem delu IPC Loke ter
ureditev razlivnih površin z izvedbo denivelacij terenov.
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12. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Umestitev in tlorisni gabariti novih stavb so omejeni z
gradbenimi mejami (novozgrajene stavbe je ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča), pri kateri so upoštevani minimalni potrebni
odmiki od parcelnih mej in zahtevani odmiki od prometne in
komunalne infrastrukture. Za objekte, za katere je potrebno zagotavljati gradnjo do predpisane gradbene meje, štejejo samo
stavbe in ne gradbeno inženirski objekti ter objekti in omrežje
gospodarske javne infrastrukture s priključki. Na celotni gradbeni parceli se dopusti gradnja dostopa, parkirišča, manipulativnih
površin, objektov GJI s priključki, zelenih površin ipd.
(2) Med Gp-1 in Gp-3 se predvidi povezava stavb (nadhod) v drugi etaži preko lokalne ceste LC 221251. Minimalna
svetla višina od kote ceste do najnižje kote nadhoda je 4,50 m.
(3) Tlorisni gabariti:
– oblika praviloma pravokotna, prevladujejo naj enostavni
pravokotni volumni, poslovne stavbe so lahko oblikovane na
svojsten način,
– stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne
višine in zahtevanih odmikov.
(4) Etažnost:
– etažnost stavb je poljubna znotraj maksimalnega višinskega gabarita,
– zaradi vizure na naselje Ljubno, višina stavb (na Gp-1,
Gp-2, Gp-3) ne sme presegati najvišje stavbe v neposredni
bližini, ki je opredeljena z nadmorsko višino cca 415,00 m n.v.,
– na severovzhodnem delu Gp-3, na površini 1.000 m2
pa je lahko višina upravne stavbe do nadmorske višine
421,00 m n.v.. Nad maksimalni višinski gabarit 421,00 m n.v. ni
dopustno nameščanje naprav, anten, jaškov, strojnic, sončnih
zbiralnikov ipd.. Oblikovanje fasade upravne stavbe mora biti
oblikovano transparentno »nevtralno«. Ob stavbi se predvidi
intenzivna zasaditev.
– potrebno je ustrezno oblikovanje objektov, z namenom
sanacije vizualno izpostavljenega območja s kvaliteto silhueto
naselja Ljubno (nizki, členjeni gabariti, barvna usklajenost),
– silosi lahko presegajo opredeljeni višinski gabarit, so
višine 12 m in se umestijo na severovzhodnem delu Gp-1,
znotraj gradbene meje,
– višinski gabarit stavbe na Gp-4 ne sme presegati višine
severno ležeče stavbe,
– dovoljene so vse vrste konstrukcij.
(5) Streha:
– ravna streha, v naklonu ali šed streha;
– streha skrita za fasadnim vencem. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, oddajnike, antene, strelovode, strojnice, dvigala, ki lahko presegajo maksimalni višinski
gabarit do vključno 1 m, ob upoštevanju vpliva na podobo
območja in širše okolice;
– kritina je pogojena s tehnološko rešitvijo strehe. Dovoljeni so temnejši toni, zaželeni v sivi barvi. Prepovedana je
uporaba svetlečih in bleščečih materialov.
(6) Materiali in barve:
– fasade stavb morajo biti zasnovane s trajnimi in sodobnimi materiali, po načelih varčne energetske gradnje, fasade so
nesvetleče, od sivih, peščenih in umazano belih barvnih tonov,
– materiali; sodobni obložni materiali, poenotena uporaba
materialov.
(7) Pozidanost gradbene parcele, faktor zazidanosti (FZ):
– FZ za območje proizvodnih dejavnosti je 0.8, FZ je
razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele,
namenjene gradnji. V zazidano površino se štejejo tudi nezahtevni in enostavni objekti. V zazidano površino se ne šteje
površina parkirišč in dovozov.
(8) Lega objektov mora zagotavljati neovirano vzdrževanje in rabo objektov, obenem ne sme biti motena sosednja
posest.
(9) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da
so zagotovljeni svetlobno-tehnični in požarnovarnostni pogoji
ter da je možno vzdrževanje in raba objektov.
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(10) Kota tal pritličja stavb se določi na podlagi projektov
dovoznih cest.
(11) Območje zadrževalnika (Gp-5).
13. člen
(odmiki)
(1) Nove stavbe so odmaknjene od parcelnih mej najmanj
5,00 m (razen, če je v grafičnem delu OPPN določeno drugače)
tako, da ni motena sosednja posest in, da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele.
(2) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne
infrastrukture.
(3) Ograjo je dopustno postaviti do meje parcele, na kateri
se gradi; če se gradi na meji, se morajo lastniki zemljišč, na
katere gradnja meji, o tem pisno sporazumeti.
14. člen
(lega, velikost in oblikovanje enostavnih
in nezahtevnih objektov)
(1) Na območju OPPN je skladno s predpisom, ki ureja
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje, dovoljeno graditi oziroma postaviti enostavne in nezahtevne objekte
skladno z določili tega odloka. Velikost se določi v skladu z
veljavnim predpisom za tovrstne objekte.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti oblikovno
poenoteni z osnovnimi stavbami.
15. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Dovozi k stavbam oziroma na gradbeno parcelo se
uredijo iz obstoječih cest. Prav tako morajo biti ob tem zagotovljeni predpisani odmiki glede na sanitarno-tehnične in požarnovarnostne pogoje, kakor tudi minimalni potrebni odmik stavb
od parcelne meje, ki znaša 5,00 m, razen če je v grafičnem delu
OPPN določeno drugače.
(2) Možno je opuščanje oziroma zmanjševanje števila
uvozov, njihovo povečevanje pa le skladno z dopustnimi odstopanji tega odloka in pridobljenim soglasjem upravljavca ceste.
Utrjene površine znotraj mej gradbenih parcel se asfaltirajo ali
tlakujejo (travne plošče). Vsi lastniki zemljišč morajo zagotoviti
obračanje in parkiranje vseh vozil, ki so povezana z opravljanjem njihove dejavnosti, na svoji gradbeni parceli.
(3) Dopustna je postavitev ograj. Ograje so lahko višine
do 2,20 m (enotne, tipske, žične, sive barve) in postavljene do
meje parcele, na kateri se gradi. Za postavitev ograje na mejo
se morajo lastniki zemljišč, na katere gradnja meji, o tem pisno
sporazumeti in upoštevati še pogoj, da se s tem ne omejuje
prometne preglednosti.
(4) Ob javnih cestah je predvidena obvezna umestitev
obcestnih drevoredov na zelenih pasovih, namenjenih varovanju vizur, omejevanju negativnih vplivov prometa, izboljšanju
podobe prostora in njegove raznolikosti. Širša zelena pasova
sta predvidena po zahodni strani območja, vzdolž lokalne ceste
ter po vzhodni strani območja z namenom prilagajanja terenu.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
16. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov
na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN
so:
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti tangirano
obstoječo komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na kraju samem;
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– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur;
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
17. člen
(cestno omrežje)
(1) Območje OPPN se navezuje na regionalno cesto
Il. reda št. 428 na odseku 1249 Radmirje–Luče preko obstoječega cestnega priključka na kompleks IPC Loke v km 0,796
(desno v smeri stacionaže ceste).
(2) Območje OPPN se nahaja južno od regionalne ceste
RII-428/1249 Radmirje–Luče. Varovalni pas regionalne ceste
znaša 15 m in se meri od zunanjega roba cestnega sveta. V
tem pasu ni predvidena gradnja stavb. Upravljavec državne
ceste ne bo zagotavljal ukrepov varstva pred hrupom kakor tudi
ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo
posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v območju
OPPN, 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.
(3) Preko območja OPPN poteka lokalna cesta
LC 221251. Varovalni pas lokalne ceste znaša 8 m in se meri
od zunanjega roba cestnega sveta. Po vzhodnem delu območja se preko vstopnega rekonstruiranega križišča predvidi
umestitev javne ceste b1, preko katere se omogoči dostop do
kmetijskih zemljišč in dostop do čistilne naprave ob severozahodnem delu območja OPPN. Upošteva se:
– Dovozi in priključki na lokalno cesto morajo biti urejeni
tako, da bo zagotovljena zadostna preglednost in varnost v
prometu.
– Za vse nove ureditve in posege je treba pridobiti soglasje in dovoljenje upravljavca cest. Morebitne ograje, žive
meje ter druga zasaditev ne sme posegati v polje preglednosti
občinskih cest.
– Ob javnih cestah je ograjo, živo mejo ali drugo zasaditev
dopustno postaviti le s soglasjem upravljavca javne ceste.
– Priključki na občinske ceste morajo biti zgrajeni v niveleti vozišča občinske ceste in čim bolj pravokotno.
– Oranje snega iz javne ceste ter odlaganje snega ne
sme biti ovirano. Odtekanje vode iz občinske javne ceste ne
sme biti ovirano.
– Meteorne ali druge vode s priključkov ne smejo pritekati
na ceste ali na njih celo zastajati.
(4) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
cestnega omrežja se upoštevajo predpisi, ki urejajo načrtovanje
cest. Na vsaki gradbeni parceli je potrebno zagotoviti prostor za
manipulacijo, obračanje in parkiranje vozil namenjenih potrebam stavb in dejavnostim, ki so na posamezni gradbeni parceli.
18. člen
(parkirne površine)
(1) Parkiranje za zaposlene in obiskovalce se zagotovi
znotraj posamezne gradbene parcele. Ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in obiskovalce se določi v projektni
dokumentaciji za objekt ali prostorske ureditve skladno s predpisi, določili Občinskega prostorskega načrta Občine Ljubno
oziroma normativi, ki urejajo to področje.
(2) Parkiranje za zaposlene in obiskovalce se lahko zagotovi tudi na drugi gradbeni parceli.
(3) Skladno s predpisi se na parkirišču znotraj posamezne
gradbene parcele zagotovi tudi ustrezno število parkirnih mest
za funkcionalno ovirane osebe.
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19. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Vodovodno omrežje znotraj območja OPPN je izgrajeno. Napajanje predvidenih objektov s pitno vodo bo izvedeno
z internimi priključki.
(2) Predvidi se dodatna umestitev nadzemnih hidrantov
za zagotavljanje požarne varnosti.
20. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Kanalizacijsko omrežje znotraj območja OPPN je izgrajeno v ločenem sistemu. Izgrajena je fekalna in meteorna
kanalizacija. Zadrževalnik meteornih vod je izgrajen na severu
območja OPPN, iz njega se voda preko preliva izliva v manjši
desni pritok Savinje.
(2) Za razširitev zadrževalnika je izdelana projektna dokumentacija, Izvedbeni načrt za zadrževalnik meteornih voda v
IPC Loke, Občina Ljubno, izdelal: EHO projekt d.o.o., številka
projekta D-9/19, januar 2019. Zadrževalnik je projektiran in
izveden kot zbiralnik vode oziroma ribnik. Projektni zadrževalni
volumen za potrebe industrijske cone po končani zadnji etapi
gradnje je znašal 990 m³ (potrebno 720 m³). Zaradi specifičnih
mejnih razmer (obstoječa kota vtoka in odvodni jarek), se ni
zadrževalnik izvedel kot običajni zadrževalniki z dušilko in
prelivom. Zaradi visoke kote iztoka; 401,50 m n.v. in nizke kote
vtoka v zadrževalnik; 401,70 m n.v. je bila predvidena poglobitev obstoječega zadrževalnika do kote 399,50 m n.v. Pri izvedbi
del se je ugotovilo, da je kota podtalnice 400,70 m n.v., zato se
je namesto poglobitve izvedla razširitev le tega. Z razširitvijo in
minimalno poglobitvijo 0,80 m je dosežen minimalni volumen
zadrževanja, ki znaša 720 m³. V sušnih obdobjih bo investitor
zadrževal v zadrževalniku maksimalno količino vode. V primeru
napovedanih večjih padavin, bo investitor izpraznil zadrževalnik
in s tem omogočil ustrezen zadrževalni volumen v bazenu,
glede na etapo pozidanosti.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) V območju OPPN potekajo obstoječi SN in NN podzemni el. en. vodi s pripadajočimi TP in NN priključnimi omaricami, katere je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje v
smislu varovalnih pasov, ki znašajo:
– za SN in NN podzemne el. en. vode do vključno 20 kV
1 m;
– za obstoječe transformatorske postaje srednje napetosti
2 m.
(2) Obstoječe SN in NN el. vode je potrebno preurediti, in
sicer v območjih Gp-4, Gp-3, Gp-5, Gp-2, v območju obstoječih
cest v območju OPPN, med območjem Gp-3 in obstoječim parkiriščem podjetja KLS in ob obstoječih objektih podjetja KLS.
(3) Za predvidene trase predvidenih preureditev el. en.
vodov je potrebno pred izdajo mnenja na projekt v korist Elektro
Celja, d.d. skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti med lastniki
zemljišča in Elektro Celja, d.d. (kot posluževalec in upravljalec
električnih vodov). Pogodbo je potrebno skleniti pred izdajo
mnenja k projektu.
(4) Obstoječe SN in NN el. vode se preuredi:
– Območje Gp-4: NN priključni podzemni el. en. vod,
ki služi za napajanje obstoječega objekta na parc. št. 944/3,
k.o. Savina je potrebno v območju predvidene ceste mehansko
zaščititi in oceviti, oziroma ga prestaviti izven območja ceste.
Izpolnjevanje pogojev: NN priključni podzemni el. en. vod, ki
služi za napajanje obstoječega objekta na parceli št. 944/3,
k.o. Savina se v območju predvidene ceste mehansko zaščiti
in položi v zaščitno cev ф 160 mm, kot je prikazano v priloženi
situaciji.
– Območje Gp-3: NN distribucijska podzemna el. en.
voda, ki potekata od obstoječe TP IPC Ljubno do razdelilnih
omaric na parc. št. 937/2 in 903/2, obe k.o. Savina je potrebno
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v območju predvidene ureditve preurediti in jih izvesti v novi
kabelski kanalizaciji ob robu predmetnega območja Gp-3. Izpolnjevanje pogojev: Predmetna podzemna el. en voda se
iz območja predvidene preureditve prestavita v novo elektro
kabelsko kanalizacijo sestavljeno iz cevi 2 x ф160 mm v dolžini
cca 70 m in tremi vmesnimi jaški EKJ1, EKJ2 in EKJ3, kot je
prikazano v priloženi situaciji. Pri tem naj se pri načrtovanju zunanje ureditve upošteva, da zasaditev dreves, grmičevja, žive
meje v območju predvidene kanalizacije ni možna, oziroma naj
bo minimalna oddaljenost debla od trase 2,5 m.
– Območje Gp-5: V predmetnem območju poteka obstoječi NN priključni podzemni el. en. vod za napajanje čistilne
naprave. V primeru kakršnih koli posegov v varovalni pas prej
navedenega el. en. voda je istega potrebno mehansko zaščititi
in oceviti. Izpolnjevanje pogojev: NN priključni podzemni el. en.
vod za napajanje čistilne naprave se v območju varovalnega
pasu mehansko zaščiti in položi v zaščitno cev ф 160 mm v
dolžini cca 155 m in dvema vmesnima jaškoma EKJ 7 in EKJ 8,
kot je prikazano v situaciji.
– Območje Gp-2: Ob robu predmetne uvozne ceste na
predvideno parkirišče poteka obstoječi NN podzemni priključni
vod do priključno merilne omarice na parc. št. 950/9, k.o. Savina, katerega je potrebno mehansko zaščititi in oceviti oziroma
ga izvesti v novi kabelski kanalizaciji. Prav tako se ob predmetni uvozni cesti nahaja obstoječa transformatorska postaja
(bodoča razdelilna postaja). Posegi v varovalni pas predmetne
TP oziroma RP so nedopustni, kar pomeni, da je predvidene
ureditve potrebno načrtovati tako, da bodo odmaknjene od
obstoječe TP minimalno 2 m od skrajnih delov TP v vse smeri.
Izpolnjevanje pogojev: Obstoječi NN podzemni priključni vod
do PMO na parceli št. 950/9, k.o. Savina se mehansko zaščiti
in položi v zaščitno cev ф 160 mm ob javno pot JP 721564 v
dolžini od obstoječe PMO do obstoječega kabelskega jaška
KJ-05074 oziroma do koder se bodo izvajala gradbena dela.
– Predvidene ureditve ob obstoječi transformatorski postaji (bodoči razdelilni postaji) TP LJUBNO LOKE: 2740 je
potrebno načrtovati izven 2 m varovalnega pasu.
– V območju obstoječih cest v predmetni coni potekajo
obstoječi SN in NN podzemni el. en. vodi v kabelski kanalizaciji. V primeru kakršnih koli posegov v varovalne pasove prej
navedenih obstoječih el. en. vodov je iste potrebno upoštevati
kot omejitvene faktorje.
– Med območjem Gp-3 in obstoječim parkiriščem podjetja
KLS je nakazana oziroma se predvideva povezava med stavbami. V primeru, da se predmetna povezava načrtuje v koti
obstoječega terena je potrebno obstoječe SN in NN podzemne
el. en. vode prestaviti izven območja predvidene povezave. Isto
velja tudi v primeru povezave v 1. etaži v primeru temeljenja
v varovalnem pasu obstoječih el. en. vodov in naprav Elektra
Celje, d.d. Izpolnjevanje pogojev: Iz grafike je razvidno, da se
v predmetnem območju predvideva povezava med stavbami v
etaži. Obstoječi el. en. vodi se na tem mestu ne bodo preurejali.
Temeljenje konstrukcije predvidene povezave naj se izvede
z upoštevanjem varovalnega pasu 1 m od obstoječih el. en.
vodov in naprav Elektra Celje, d.d.
– Ob obstoječih objektih podjetja KLS Ljubno je v skladu
z ureditveno situacijo označena predvidena gradbena meja novih stavb za gospodarske dejavnosti. V tem območju obstoječe
uvozne ceste, krožišča in parkirišč potekajo obstoječi NN in SN
podzemni el. en. vodi, katere je potrebno upoštevati kot omejitveni
faktor. V primeru drugačnih ureditev ob obstoječih v varovalnem
pasu obstoječih SN in NN podzemnih el. en. vodov je predmetne
vode potrebno prestaviti izven območja gradnje. Prav tako je
potrebno upoštevati varovalni pas obstoječih TP IPS Ljubno in
KLS 1: TUJA, kar pomeni, da je predvidene posege potrebno
načrtovati tako, da bodo izven varovalnega pasu (2 m). Izpolnjevanje pogojev: V območju predvidene gradbene meje novih stavb
je tudi obstoječi nezaščiteni SN kablovod, ki poteka od obstoječe
TP KLS 4: TUJA do TP KLS 3: TUJA. Predmetni SN kablovod se
prestavi v novo EKK v dolžini cca 100 m izvedeno z zaščitnimi
cevmi 2 x 160 mm in dvema vmesnima jaškoma EKJ4 in EKJ5c.
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(5) Pri nadaljnjem načrtovanju zunanje ureditve je potrebno upoštevati, da je možna kakršna koli zasaditev dreves, grmičevja, žive meje ali podobno v minimalni oddaljenosti debla od
trase srednje napetosti električnega kabla 2,5 m s tem, da pa
je električne kable potrebno položiti v mapitel cevi ф 160 mm.
(6) Pri nadaljnjem načrtovanju se upošteva izdelana strokovna podlaga IDP – Ureditev električnih vodov na območju
OPPN PC Loke, izdelal: Elektro Celje, d.d., številka projekta
159/20, september 2020, ki je osnova za izdelavo projektne
dokumentacije.
22. člen
(javna razsvetljava)
(1) V območju OPPN je izvedena cestna javna razsvetljava ob cesti LC 221250 na zunanji strani hodnika za pešce.
(2) Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki
urejajo svetlobno onesnaženje okolja. Vgradijo se varčne sijalke.
23. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Omrežje elektronskih komunikacij znotraj območja
OPPN je izgrajeno. Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije d.d.
(2) Vrsta prenosnega medija (baker, optika), mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja
se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih
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. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in
jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez
soglasja Telekom Slovenije d.d.
24. člen
(plinovodno omrežje)
Na območju OPPN ni izgrajenega plinovodnega omrežja.
25. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Za ogrevanje predvidenih stavb se kot vir energije
predvideva zemeljski plin, zemeljski plin v kombinaciji z obnovljivimi viri energije ali pa obnovljivi viri energije (sončni kolektorji na stavbah, toplotne črpalke ipd.), skladno s sprejetimi
odloki občine, ki se nanašajo na učinkovito rabo energije in
varstvo zraka.
(2) Dopusti se namestitev fotonapetostnih modulov na
strehah stavb.
(3) Pri projektiranju in gradnji novih stavb se upošteva
normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in
uporabo obnovljivih virov energije in upoštevajo varstvo zraka.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) V območju OPPN ni objektov ali območij varstva kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti krajevno 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 ar-
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heološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških
ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
27. člen
(ukrepi za ohranjanje narave)
(1) Pretežni del območja, na katerem se načrtujejo posegi
in ureditve z obravnavanim OPPN, se nahaja izven območij
z naravovarstvenim statusom. V okviru vodnogospodarskih
ureditev se predvideva ureditev izlivnega dela, regulacija in
prestavitev struge neimenovanega desnega pritoka Savinje, ki
teče po južnem delu IPC Loke ter ureditev razlivnih površin z
izvedbo denivelacij terenov.
(2) Za doseganje ciljev prostorskega razvoja ter z namenom celostnega ohranjanja narave, naj se pri ureditvah okolice
objektov in vodnogospodarskih ureditvah zagotavlja ohranjanje
lastnosti vodotoka Savinja s pritoki, ki ima status naravne vrednote (ID 269). Varstvene usmeritve so:
– Za zagotavljanje protipoplavne varnosti ali drugih ureditev na obravnavanem območju, naj se ne posega v obvodni
pas in strugo Savinje v večjem obsegu kot je potrebno le za
sonaravno ureditev izlivnega dela struge neimenovanega desnega pritoka.
– Na obvodnem pasu Savinje naj se ne izvaja krčitve
vlagoljubne obvodne vegetacije, iz sestoja se lahko odstrani
le poškodovana drevesa in grmičevje. Le v primeru močno
oviranega pretoka se lahko odstranijo le debla in veje vendar
tako, da se v strugi ohranja panje in korenine.
– Omrežje javne razsvetljave naj se načrtuje v čim večji
oddaljenosti od vodotoka Savinje in neimenovanega pritoka
ter s tehničnimi rešitvami, da svetlobni snop ne bo osvetljeval
obrežnega pasu in struge.
(3) Posegi za ureditev izlivnega dela, regulacijo in prestavitev struge neimenovanega desnega pritoka Savinje ter
razlivnih površin, naj se načrtujejo z upoštevanjem naslednjih
varstvenih usmeritev:
– Za ureditev iztočnega dela struge neimenovanega potoka naj se v čim manjši meri odpira desno brežino Savinje.
– Brežine in dna Savinje naj se ne utrjuje z vgradnjo
kamna v beton.
– V čim večji meri se ureditve na območju iztoka izvedejo
z utrjevanjem zemeljske brežine (ne z uporabo kamna in betona), vrbovim popletom, leseni piloti.
– Vsa dela za ureditev iztoka neimenovanega potoka v
Savinjo, se izvaja z brežine in ne iz struge. Z gradbenimi stroji
se v Savinjo ne dostopa.
– Med izkopom se varuje koreninski sistem grmovja in
dreves (ročni izkop, ravni rezi korenin, premazi ...) ter se izogiba poškodbam na deblih in vejah.
– V času del je treba paziti, da se ne slabša kvalitete vode
(npr. onesnaženje zaradi izpusta naftnih derivatov in maziv iz
gradbenih strojev).
– Izkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali kakršnegakoli
drugega odpadnega materiala, se ne odlaga na brežino ali v
strugo vodotoka Savinje. Višek izkopanega materiala naj se
vgradi v nasipne platoje stavbnih zemljišč za gradnjo objektov
ali se odpelje na za to urejeno deponijo.
– Gradbena dela se izvajajo v suhem vremenu, saj je s
tem manjša možnost izpiranja gradbenega materiala in zemlje
v potok.
– Dela, ki se bodo izvajala v pasu obrežne vegetacije
oziroma strugi ter povzročala motnje v vodotoku, se ne izvaja
v razmnoževalnem času živali, to je od sredine februarja do
konca julija.
– V načrtu krajinskih ureditev se predvidi takojšnja ozelenitev razgaljenih brežin Savinje s travno mešanico avtohtonih
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vrst trav in zasaditvijo avtohtonih vrst dreves in grmovja (vrbe,
jelša, plodonosne grmovnice).
– Regulacija struge neimenovanega pritoka Savinje naj se
izvede tako, da se bodo lahko v čim krajšem možnem času vzpostavili pogoji, ki bodo prostoživečim vrstam zagotavljali ugodno
življenjsko okolje. Strugo in brežine se oblikuje razgibano, sonaravno, mestoma z razširitvami in različnimi nakloni brežin.
– Izlivni del potoka se uredi na način, da bo omogočen
prost prehod vodnih živali iz Savinje v strugo potoka in nazaj.
Izlivni del v Savinjo se po možnosti oblikuje na način sonaravnega iztoka z razširitvijo v obliki zatona na izlivnem delu.
– Razgaljene površine in obrežni pas struge reguliranega
potoka naj se ozelenijo z avtohtonimi vrstami trav ter se vzdolž
brežine z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in
drevesnih vrst (vrbe, jelša, leska) vzpostavi zveznost in pestra
višinska strukturiranost obrežne vegetacije. Pri zasaditvi naj
se upošteva naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev.
– Ureditve razlivnih površin naj omogočajo dostop oziroma prehod prostoživečim vrstam ter da ne bodo predstavljale
pasti za prostoživeče vrste živali, npr. odprti jaški, ograje, kanali
z navpičnimi stenami.
– Na območju naj se izvajajo ukrepi za preprečitev razraščanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.
28. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpustov plinov gradbenih strojev
in transportnih vozil mora investitor zagotoviti, da izvajalec med
gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– preprečevanje prašenja z odkritih delov območja ureditve, prometnih in manipulativnih površin, vlaženje materialov,
nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem
vremenu;
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč, primerna razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti
na gradbišče, redno čiščenje prometnih površin na območju
urejanja in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti
za prevoze za potrebe ureditev in gradbišč ter sprotno rekultiviranje območij večjih posegov;
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izvedejo naslednji ukrepi:
– kot energetski vir za oskrbo s toploto se uporabljajo
ekološko sprejemljiva goriva oziroma obnovljivi viri energije;
– gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki
urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.
29. člen
(varstvo voda)
(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Na območju predvidene prostorske
ureditve se uredi ločeni sistem odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih vod. Kanalizacijski sistem mora biti v celoti
načrtovan vodotesno.
(2) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege, ki lahko
vplivajo na vodni režim ali stanje voda, se pridobi vodno mnenje
pri pristojnem Ministrstvu za okolje in prostor.
(4) Po izgradnji meteorne in fekalne kanalizacije in vodovodnega omrežja, pridobivanje mnenja o vplivih gradnje
na vodni režim in stanje voda v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja ni potrebno, razen, če gre za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda-voda ali za ogrevanje objekta z geosondo
globine več kot 30 m.
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30. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim
manj talne površine. Pri gradnjah je potrebno zavarovati plodno
zemljo pred uničenjem. Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred
gradnjo, se lahko uporabi za ureditev zelenih površin znotraj
območja OPPN.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S
prometnih površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega
materiala se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se
prepreči tudi odtekanje vode.
31. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Površine v OPPN z namensko rabo kot gospodarska cona so opredeljene s IV. stopnjo varstva pred hrupom v
skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,
kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi
povzročanja hrupa.
(2) Površine v OPPN z namensko rabo centralne dejavnosti
so opredeljene s III. stopnjo varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, kjer je dopusten
poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa.
(3) Upravljavec regionalne ceste ne zagotavlja dodatnih
ukrepov varstva pred hrupom za načrtovane dejavnosti na območju OPPN, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so
ali bodo posledica obratovanja avtoceste. Izvedba vseh ukrepov
za zaščito je obveznost investitorjev na območju OPPN.
(4) Omilitveni ukrepi:
– 	 Ob pričetku obratovanja novih proizvodnih stavb se
izvede meritev hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih. V primeru, da se izkažejo prekoračene mejne vrednosti kazalcev hrupa
v okolju pri najbližjih stanovanjskih objektih, mora upravljavec
objekta, ki je vir hrupa, zagotoviti pasivne protihrupne ukrepe za
izpostavljene stanovanjske objekte v bližini proizvodnih območij
(izvedba protihrupnih fasad in oken na izpostavljenih stanovanjskih objektih). Potrebnost izvedbe ukrepov se določi na podlagi
meritev hrupa pri posameznih stanovanjskih objektih.
32. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da
je svetloba usmerjena izključno v tla.
33. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Območje OPPN bo vključeno v organiziran odvoz
odpadkov.
(2) Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično
brezhiben prostor. Ureditev odjemnega mesta mora ustrezati
sanitarno-tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se
uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
(3) Način zbiranja in odvoz odpadkov se izvaja v skladu
z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VARSTVO PRED POŽAROM
34. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Območje OPPN se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov. Leži na desnem bregu vodotoka Savi-
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nje in levem bregu neimenovanega desnega pritoka Savinje in
je poplavno ogroženo.
(2) Območje OPPN je lahko, ob visokih vodah Savinje
in njenega neimenovanega desnega pritoka, poplavljeno. Območje OPPN se nahaja znotraj poplavno ogroženih območij:
– razreda velike poplavne nevarnosti,
– razreda srednje poplavne nevarnosti,
– razreda majhne poplavne nevarnosti,
– razreda preostale poplavne nevarnosti.
(3) Izdelana je Hidrološko hidravlična študija z določitvijo potrebnih protipoplavnih ukrepov za zagotavljanje varnosti
objektov v IPC Loke, Občina Ljubno – novelacija, št. študije:
H-38/15, EHO Projekt d.o.o., Ljubljana, junij 2016.
(4) Za zagotovitev poplavne varnosti so na območju OPPN
protipoplavni ukrepi delno že izvedeni. Izdelan je projekt PZI
Protipoplavnih ukrepov za območje IPC Loke v Občini Ljubno,
izdelal: EHO projekt d.o.o., številka projekta P-33/17, maj, avgust
1017. Prvi ukrep je zamenjava prepusta pod regionalno cesto
Radmirje–Luče, ki je že izveden. Drugi ukrep predstavlja zagotovitev ustreznih dvigov predvidenih objektov na poplavno varne
kote (ukrep bo izveden skladno z dinamiko izgradnje objektov na
območju OPPN). Za zagotovitev poplavne varnosti območja so
opredeljeni gradbeno tehnični protipoplavni ukrepi, in sicer:
– regulacija potoka (desni pritok Savinje skozi IPC Loke),
delno izveden,
– zamenjava prepustov,
– zagotovitev razlivnih površin z izvedbo denivelacij terenov,
– nadvišanje nasipa ob Savinji (že izvedeno).
(5) Predvidene so tri faze predvidenih ureditev, pri čemer
so faze, z izjemo manjših prilagoditvenih del, neodvisne med
seboj kot sledi:
– 1 Faza ureditev obsega regulacijo potoka od stac.
km 0.1+88 do stac. km 0.7+46, na dolžini 558 m. Faza vključuje
tudi zamenjavo vseh prepustov na trasi ter zamenjavo prepusta
pri iztoku v Savinjo. Obstoječe cevne prepuste večjih dimenzij
(140 cm) se nadomesti s cevmi Φ 160 cm, manjše prepuste na
gorvodnem delu pa se nadomesti z lesenimi mostički. Poleg
tega je predvidena tudi izvedba dostopne poti do čistilne naprave v makadamski izvedbi, vključno s podporno leseno kašto na
vodni strani. Predvidena je tudi zaščita iztočnega dela prepusta
v Savinjo z izvedbo zložbe iz lomljenca v betonu.
– 2 Faza ureditev obsega regulacijo potoka od stac.
km 0.0+23 do stac. km 0.1+88, na dolžini 165 m. S to fazo se
omogoči širitev industrijske cone na SV delu. Hkrati z regulacijo
potoka se predvidi tudi denivelacijo terena na desni strani potoka med km 0.3+20 in km 0.5+5 ter km 0.5+80 in km 0.6+40.
Na levi strani potoka se je denivelacijo predvidelo od km 0.5+40
do km 0.5+80. Poleg tega je predvidena tudi izvedba dostopne
poti do čistilne naprave v makadamski izvedbi na delu, kjer je
predvidena regulacija potoka.
– 3 Faza ureditev obsega izvedbo nadvišanja nasipa ob
Savinji v skupni dolžini L = 193 m na SZ strani industrijske
cone. Nadvišanje se izvede v višini 0.4-1.0 m (že izvedeno).
(6) Predvideno je, da si 1. in 2. faza sledita ena drugi,
3. faza pa se lahko izvaja neodvisno od prvih dveh.
(7) Z načrtovano ureditvijo in ob izvedbi preostalih dveh
ukrepov iz HH študije bo zagotovljena ustrezna poplavna varnost industrijske cone. Celovita izvedba ukrepov omogoča tudi
širitev industrijske cone na SV delu.
(8) Pred izvedbo protipoplavnih ukrepov je dopustna gradnja objektov na poplavno varnih območjih izven razreda velike
poplavne nevarnosti in razreda srednje poplavne nevarnosti.
(9) Ukrepi se lahko spremenijo, če se z dodatnimi študijami določi drugačne vodnogospodarske ukrepe.
(10) V primeru faznosti izvedbe, predvidene faze ne
vplivajo na poplavne razmere in ne poslabšujejo pretočnega
režima potoka skozi IPC Loke. Na pretočni režim Savinje predvidene ureditve nimajo vpliva, saj se hkrati s širitvijo cone na
obstoječe poplavno območje ob potoku (SV del) zagotovitvijo
razlivne površine, ki so opredeljene v 2. fazi ureditev.
(11) Vsa dela je potrebno izvajati v sonaravnem načinu,
zložbe s poglobljenimi fugami, pragovi s prelivi na različnih
mestih, neporavnanost zložb in zidov.
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(12) Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati mejo
priobalnega zemljišča, to je 15 m od meje vodnega zemljišča
Savinje in 5 m od meje vodnega zemljišča pri vodotokih 2. reda.
Priobalni pas je prikazan v ureditveni situaciji.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

35. člen
(varstvo pred potresom)
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna. Pri
načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo. Upoštevati je
potrebno cono potresne ogroženosti ter temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih ARSO za območje OPPN velja
projektni pospešek tal v (g): 0,15.
(2) Za projektiranje objektov na območju OPPN je potrebno pridobiti geomehansko poročilo. Vsi posegi v območju urejanja morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno
z geomehanskim poročilom.

Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej, imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške;
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode;
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane;
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode;
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi
gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

36. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni objektov za potrebe obrambe.
37. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi. Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen
umik se zagotovi na zunanje površine.
(2) Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi
tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah
z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte in
ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje
parcele.
(3) Za zagotovitev požarne varnosti se predvidi hidrantno
omrežje.
38. člen
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost)
Območje OPPN ni plazljivo in plazovito ogroženo.
39. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Na zunanjih površinah v območju OPPN ni pričakovati
razlitja nevarnih snovi.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
40. člen
(etapnost)
(1) Ureditve, načrtovane z OPPN, se lahko izvajajo v
več etapah. Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami
in finančnimi možnostmi investitorjev, etape morajo biti funkcionalno zaključene celote in se lahko tudi združujejo. Tudi
gradnja notranje mreže gospodarske javne infrastrukture lahko
poteka v etapah.
(2) Etape:
– I. etapa obsega izgradnjo gospodarske javne infrastrukture za posamezen objekt: izgradnja cest, vodovoda, fekalne
kanalizacije ter meteorne kanalizacije, elektrike in tk vodov,
skladno z določili iz prvega odstavka tega člena
– II. etapa obsega gradnjo stavb in objektov ter zunanje
ureditve na gradbenih parcelah, ki je usklajena z etapno izgradnjo GJI kot zaključene celote.
(3) Pred izdajo uporabnega dovoljenja za posamezne
stavbe in objekte na gradbenih parcelah mora biti zgrajena
pripadajoča javna prometna in komunalna infrastruktura.

41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

42. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
(1) Gradbene parcele so prikazane na karti št. 4 in 5.
Znotraj gradbenih parcel je možna delitev na manjše gradbene
parcele vendar tako, da je zagotovljena njihova funkcionalnost
in zaokroženost, ob upoštevanju določil tega odloka in opredeljenih dopustnih odstopanj.
(2) Zemljiške parcele se lahko delijo ali združujejo skladno
z opredeljenimi gradbenimi parcelami. Odstopanja od pogojev
za določitev gradbenih parcel so tudi dopustna, kadar so posledica prilagajanja pozicijski natančnosti geodetskih postopkov,
kadar zaradi odstopanj, dopustnih s tem prostorskim aktom,
pride do spremenjenih funkcionalnih, oblikovalskih ali tehničnih rešitev in s tem do spremenjene oblike in lege objektov ali
cestnih površin ter kadar glede na samo gradnjo zaradi tehnoloških razmer ni mogoče gradbene parcele oblikovati skladno
s prikazom na karti št. 4, vendar mora biti le-to v projektni
dokumentaciji posebej utemeljeno.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
43. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– Dopusti se združevanje posameznih gradbenih parcel.
V primeru združitve gradbenih parcel se lahko gradbena meja
stavb poveže v enovit objekt preko ene ali več gradbenih
parcel.
– Dopusti se združevanje gradbene parcele Gp-1 in gradbene parcele v EUP LJU-7. V primeru združitve gradbenih
parcel se lahko gradbena meja stavb poveže v enovit objekt
preko ene ali več gradbenih parcel.
– Dopusti se izvedba kletne etaže, ob pridobitvi geomehanskega poročila.
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– Dopusti se fazna izvedba delov posameznih cest s
pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo.
– Dopustno je zgraditi oporne zidove med posameznimi
gradbenimi parcelami do višine 1,5 m.
– Odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega,
energetskega in komunikacijskega omrežja na območju OPPN
na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, geomehanskih, lastniških in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve,
ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in
oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja.
Dopusti se sprememba lokacije trafo postaje in zadrževalnika
meteornih vod. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture, za kar je potrebno
pridobiti njihova pozitivna mnenja.
– Dopusti se odstopanje v poziciji izvedbe povezave
stavb (nadhod) v drugi etaži preko lokalne ceste, skladno z
arhitekturno rešitvijo objekta v Gp-1 in Gp-3. Lokacija se določi
v projektni dokumentaciji in lahko odstopa od prikazane v grafični prilogi. Nadhod je lahko izveden kot zaprt ali odprt objekt.
– Na Gp-5 se dopusti povečanje in preoblikovanje zadrževalnika, dopusti se izvedba krajinskih ureditev z izvedbo poti.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer. Prav tako dopustna
odstopanja ne smejo poslabšati bivalnih razmer v sosednjih
območjih.
(3) Zaradi prilagoditve mej gradbenih parcel v postopku
komasacije obstoječim lastniškim mejam ali podatkom zemljiškega katastra se meje gradbenih parcel lahko spreminjajo
+/-1.00 m, ob predhodni pridobitvi soglasja občinske službe
urejanja prostora.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
44. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira
v celoti) se opredelijo ustrezne enote urejanja prostora s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se vključijo v
občinski prostorski načrt.
XIII. KONČNE DOLOČBE
45. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS,
št. 117/05, 43/15, 76/15 – popravek, 40/16, 52/16 – obvezna
razlaga, 62/17), ki se nanašajo na območje OPPN.
46. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Ljubno.
47. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
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48. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2020-3
Ljubno, dne 30. septembra 2021
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik

PIRAN
2678.

Odlok o ukrepih pomoči mladim in mladim
družinam pri reševanju stanovanjskega
problema 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 ukrepih pomoči mladim in mladim družinam
pri reševanju stanovanjskega problema
v Občini Piran,
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 34. redni
seji dne 7. julija 2022.
Št. 007-4/2022
Piran, dne 9. avgusta 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL,
57/08, 90/09 – odl. US, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 56/11
– odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19,
189/20 – ZFRO, 203/20 – ZIUPOPDVE, 90/21), 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 –
odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20
– ZIUOOPE) v zvezi z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem
programu 2015–2025 (Uradni list RS, št. 92/15) in 8. ter 17. člena
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno
besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 34. redni seji dne 7. julija 2022 sprejel naslednji

ODLOK
o ukrepih pomoči mladim in mladim družinam
pri reševanju stanovanjskega problema
v Občini Piran
1. člen
Namen tega odloka je izvajanje pomoči mladim in mladim
družinam pri reševanju stanovanjskega problema v Občini
Piran (v nadaljevanju: občina).
Ta odlok določa pravno podlago in postopek, po katerem
lahko občina pripravi, razpiše in dodeli spodbudo oziroma
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sprejme druge ukrepe za pomoč mladim in mladim družinam
za namen reševanja stanovanjskega problema.
Oblika konkretne pomoči, natančna merila in način izvedbe ukrepa se podrobneje opredelijo v postopku odprtega tipa
ob pripravi posameznega ukrepa.
2. člen
Do ukrepov po tem odloku so upravičene mlade fizične
osebe in mlade družine (v nadaljevanju: upravičenec), ki se jim
ukrep dodeli kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja na območju občine.
Mladi po tem odloku so fizične osebe, ki na dan vložitve
popolne prijave za pridobitev ukrepa še niso dopolnile 35 let
in so državljani Republike Slovenije ali državljani držav članic
Evropske unije, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.
Za mlado družino po tem odloku se šteje življenjska skupnost, ki ustreza definiciji družine po Družinskem zakoniku in
jo sestavljata vsaj en otrok in vsaj en starš ali druga odrasla
oseba, ki je mlada oseba skladno s tem odlokom.
Za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja se šteje
prva pridobitev lastništva gradbene parcele (bodisi nakup zemljišča z gradnjo novega stanovanjskega objekta, rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta oziroma pridobitev
stavbne pravice za gradnjo stanovanjskega objekta) bodisi
nakup stanovanja v večstanovanjski stavbi.
3. člen
Posamezen upravičenec je upravičen samo do ene ugodnosti po tem odloku, in sicer samo enkrat.
Če je fizična oseba že prejela ugodnost po tem odloku
kot mlada oseba in kasneje ustvari družino, ni upravičena do
ponovnega kandidiranja za ugodnost iste ali druge vrste po tem
odloku kot mlada družina.
4. člen
Ne glede na izpolnjevanje ostalih pogojev po tem odloku
prosilec ni upravičen do ugodnosti, če zanj velja kateri koli od
naslednjih pogojev:
– nima dejanskega stalnega prebivališča v občini ali če
ga še nima v prijavi ne poda izjave, da bo v primeru dodelitve
ugodnosti v roku 30 dni po tem, ko bo to formalno mogoče
(določena hišna številka, vpis lastništva ipd.), prijavil stalno
prebivališče na nepremičnini, na katero se nanaša ugodnost;
– ima v lasti drug za bivanje primeren stanovanjski objekt
ali ima pravico graditi takšen objekt na drugi parceli, primerni
za gradnjo;
– ima neporavnane obveznosti do občine ali neporavnane
davčne obveznosti.
5. člen
Pomoči po tem odloku se pripravijo kot vsakršni ukrepi
občine pri izvrševanju lokalne samouprave in socialne funkcije
občinske lastnine, ki mladim in mladim družinam omogočajo
lažje reševanje prvega stanovanjskega problema, primeroma
kot:
– sofinanciranje dela kupnine ali nadomestila za podelitev
stavbne pravice za zemljišče oziroma dela kupnine za stanovanje, priznavanje drugih ugodnosti v zvezi s plačilom kupnine ali
nadomestila za stavbno pravico (npr. prednostni red, zbiranje
točk za najboljšo ponudbo), če se nepremičnina, ki jo upravičenec pridobiva, nahaja na območju občine;
– sofinanciranje dela najemnine, če se nepremičnina, ki jo
upravičenec pridobiva, nahaja na območju občine;
– oprostitev plačila dela komunalnega prispevka, če se
nepremičnina, ki jo upravičenec pridobiva, nahaja na območju
občine;
– ali druge ugodnosti, ki jih občina pripravi na področju
reševanja stanovanjskega problema mladih in mladih družin,
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in jasno poudarjajo namen ukrepa, vključno s poimenovanjem
ukrepa, ki mora v svojem imenu vsebovati besedo »za mlade
in mlade družine«.
6. člen
Če upravičenec uveljavlja ugodnost v zvezi z gradnjo
novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega
stanovanjskega objekta, je pogoj za dodelitev ugodnosti, da
je upravičenec lastnik zemljišča, na katerem je predvidena
gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta oziroma ima pravico graditi
na tem zemljišču oziroma objektu (npr. stavbna pravica v korist
upravičenca).
Imetništvo ustrezne pravice iz predhodnega odstavka se
dokazuje s predložitvijo zemljiškoknjižnega izpiska, ki izkazuje
vpisano pravico oziroma predlagan vpis (plombo) s priloženimi
listinami, sposobnimi za vknjižbo.
7. člen
Postopek priprave in dodelitve ugodnosti po tem odloku
se začne z objavo javnega razpisa, povabila k oddaji vlog oziroma drugega razpisa odprtega tipa (dalje: razpis), ki ga pripravi
občinska uprava in potrdi župan.
Razpis se objavi na občinski spletni strani, lahko pa tudi
v javnih občilih.
Besedilo razpisa mora obsegati najmanj:
– podatke o tem, da ugodnost dodeljuje občina,
– pravno podlago in podatke o namenu razpisa,
– predmet in višina ter rok za koriščenje ugodnosti,
– podatek o tem, da gre za razpis odprtega tipa,
– upravičence do ugodnosti,
– pogoje in merila za dodelitev ugodnosti,
– kraj in način prevzema razpisne dokumentacije,
– način oddaje vlog,
– rok za oddajo vloge,
– rok za obveščanje o izidu razpisa,
– podatke in dokumentacijo ter priloge, ki jih mora prosilec
navesti in priložiti svoji vlogi,
– višino razpoložljivih sredstev v proračunu
– morebitne druge omejitve ali obveznosti prosilca v zvezi
z dodelitvijo ugodnosti.
Pravico do ugodnosti lahko uveljavlja upravičenec s prijavo na razpis, v kateri morajo biti navedeni vsi resnični podatki
in priložena vsa dokazila, ki omogočajo presojo izpolnjevanja
zahtevanih pogojev po tem odloku.
Postopek vodi strokovna komisija, ki jo župan imenuje za
ta namen in jo sestavljajo najmanj trije člani.
Strokovna komisija po poteku roka za oddajo vlog pristopi
k odpiranju in obravnavi pravočasno prispelih vlog ter pripravi
seznam prejemnikov ugodnosti, ki ga predloži direktorju občinske uprave, ki z odločbo odloči o dodelitvi ugodnosti.
Za vodenje postopka se smiselno uporabljajo določila
predpisa, ki ureja splošni upravni postopek, in morebitnih področnih predpisov.
Ugodnost se deli med upravičence do višine zagotovljenih
sredstev v proračunu. V kolikor strokovna komisija ugotovi, da
sredstva pri odpiranju in obravnavi vlog posameznega roka
za oddajo ne zadoščajo za dodelitev vsem upravičencem, se
sredstva enakomerno razdelijo. Strokovna komisija obenem
predlaga zaprtje razpisa zaradi porabe sredstev.
8. člen
Če upravičenec, ki mu je bila dodeljena ugodnost po tem
odloku, odtuji nepremičnino, na katero se ugodnost nanaša, ali
spremeni dejansko stalno prebivališče zunaj območja Občine
Piran, oboje v obdobju 5 let, odkar mu je bila ugodnost dodeljena, mora prejeto ugodnost, če je finančno ovrednotena,
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva njene dodelitve
vrniti oziroma plačati ustrezno vrednost občini v roku 30 dni od
prejema poziva občine. Razpis iz 7. člena tega odloka lahko
določi drugačne oziroma strožje pogoje.
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Enako velja v primeru, če pristojni občinski organ ugotovi,
da je upravičenec prejel ugodnost na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka.
Razpis iz 7. člena tega odloka lahko določi tudi druge obveznosti upravičenca v primerih, da pri porabi oziroma namenitvi ugodnosti ne ravna skladno z določili razpisa (npr. predkupna pravica občine, odkupna pravica, pogodbena kazen ipd.).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2022
Piran, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 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 – Decisione 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
sulle misure di assistenza ai giovani e alle
giovani famiglie per risolvere il problema
abitativo nel Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 34ª seduta ordinaria del 7 luglio 2022.
N. 007-4/2022
Pirano, 9 agosto 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto
l’articolo 154 della Legge in materia degli alloggi (Gazzetta
ufficiale della RS nn. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,
45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 62/10 – ZUPJS, 40/11
– ZUPJS-A, 56/11 – Decisione della C. cost., 87/11, 40/12 –
ZUJF, 14/17 – Decisione della C. cost., 27/17, 59/19, 189/20
– ZFRO, 203/20 – ZIUPOPDVE, 90/21), gli articoli 21 e 29 della
Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn.
94/07 – Testo Consolidato 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF
e 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Decisione della C. cost., 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE)
in relazione con la Risoluzione sul programma nazionale degli
alloggi 2015–2025 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 92/15) nonché visti gli articoli 8 e 17 dello Statuto del Comune di Pirano
(Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato,
35/17 e 43/18), nella 34a seduta ordinaria tenutasi il 7 luglio
2022, ha adottato il seguente

DECRETO
sulle misure di assistenza ai giovani e alle
giovani famiglie per risolvere il problema
abitativo nel Comune di Pirano
Articolo 1
Lo scopo del presente Decreto è l’attuazione delle misure
di assistenza ai giovani e alle giovani famiglie per risolvere
il problema abitativo nel Comune di Pirano (nel prosieguo:
Comune).
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Il presente Decreto stabilisce la base giuridica e la procedura secondo le quali il Comune predispone, indice e concede
incentivi ovvero adotta altre misure di assistenza ai giovani e
alle giovani famiglie per risolvere il problema abitativo.
La forma dell’assistenza concreta, i criteri specifici e il
metodo di attuazione della misura sono definiti nel dettaglio
nella procedura di tipo aperto durante la predisposizione di
ciascuna misura.
Articolo 2
Hanno diritto alle misure di cui al presente Decreto persone fisiche giovani e giovani famiglie (nel prosieguo: Beneficiario) a cui la misura viene assegnata in forma di incentivo per
affrontare la prima questione abitativa sul territorio del Comune.
Sono considerate persone giovani di cui al presente Decreto le persone fisiche che al giorno della presentazione della
domanda completa per ottenere la misura non hanno ancora
compiuto 35 anni e sono cittadini della Repubblica di Slovenia
oppure cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso del permesso di residenza permanente nella Repubblica
di Slovenia.
È considerata giovane famiglia di cui al presente Decreto
una comunione di vita che soddisfa la definizione di famiglia ai
sensi del Codice della famiglia ed è composta da almeno un
figlio e almeno un genitore oppure altra persona adulta definita
giovane ai sensi del presente Decreto.
Si considera soluzione della prima questione abitativa il
primo ottenimento della proprietà di una particella edificabile
(l’acquisto del terreno con la costruzione di un nuovo fabbricato
residenziale, la ricostruzione di un fabbricato residenziale esistente o l’ottenimento del diritto di superficie per la costruzione
di un fabbricato residenziale) oppure l’acquisto di un appartamento in un edificio plurifamiliare.
Articolo 3
Ciascun Beneficiario ha diritto a una sola agevolazione di
cui al presente Decreto, una sola volta.
Qualora una persona fisica abbia già ottenuto
un’agevolazione di cui al presente Decreto come persona giovane e più tardi forma una famiglia, non ha diritto a candidarsi
nuovamente come giovane famiglia per un’agevolazione dello
stesso o altro tipo in conformità al presente Decreto.
Articolo 4
Indipendentemente dall’adempimento ai requisiti di cui al
presente Decreto, il richiedente non ha diritto all’agevolazione
se soddisfa una delle seguenti condizioni:
– non ha residenza permanente effettiva nel Comune
oppure, se non ce l’ha ancora, nella domanda non presenta
una dichiarazione scritta che nel caso di assegnazione di
un’agevolazione registrerà la residenza permanente presso
l’immobile a cui si riferisce l’agevolazione entro 30 giorni da
quando ciò diventa formalmente possibile (determinazione del
numero civico, iscrizione della proprietà ecc.);
– è proprietario di un altro fabbricato residenziale abitabile
oppure ha il diritto di costruire tale fabbricato su un’altra particella adatta alla costruzione;
– ha obblighi pendenti nei confronti del Comune oppure
obblighi fiscali pendenti.
Articolo 5
L’assistenza di cui al presente Decreto è predisposta come
qualsiasi misura del Comune nell’attuazione dell’autonomia locale e della funzione sociale dei beni comunali che ai giovani
e alle giovani famiglie facilitano l’affronto della prima questione
abitativa, come ad esempio:
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– il cofinanziamento di parte del prezzo di acquisto o
dell’indennità per la concessione del diritto di superficie per il
terreno oppure parte del prezzo di acquisto per un’unità abitativa, il riconoscimento di altre agevolazioni relative al pagamento
del prezzo di acquisto o dell’indennità per il diritto di superficie
(ad es. graduatoria prioritaria, accumulo di punti per l’offerta
migliore) se il bene immobile che il Beneficiario sta acquisendo
si trova sul territorio del Comune;
– il cofinanziamento di parte del canone di affitto se
l’immobile che il Beneficiario sta acquisendo è situato sul territorio del Comune;
– l’esenzione dal pagamento di parte degli oneri di urbanizzazione se l’immobile che il Beneficiario sta acquisendo è
situato sul territorio del Comune
– o altre agevolazioni predisposte dal Comune nel campo della soluzione del problema abitativo dei giovani e delle
giovani famiglie e che sottolineano chiaramente lo scopo della
misura, inclusa la denominazione della misura il cui nome deve
riportare l’espressione “per giovani e giovani famiglie”.
Articolo 6
Se il Beneficiario usufruisce dell’agevolazione relativa alla
costruzione di un nuovo fabbricato residenziale oppure alla
ricostruzione di un fabbricato residenziale esistente, la condizione per l’assegnazione dell’agevolazione è che il beneficiario
sia il proprietario del terreno sul quale è prevista la costruzione
del nuovo fabbricato residenziale oppure la ricostruzione di un
fabbricato residenziale esistente ovvero abbia il diritto di costruire su questo terreno o fabbricato (ad es. diritto di superficie
a favore del beneficiario).
La titolarità del diritto corrispondente di cui al comma precedente si dimostra presentando l’estratto dal libro fondiario,
che attesta il diritto iscritto ovv. l’iscrizione proposta (nota/piombo), a cui sono allegati i documenti che consentono l’iscrizione.
Articolo 7
La procedura di predisposizione e assegnazione delle
agevolazioni di cui al presente Decreto inizia con la pubblicazione del bando pubblico, l’invito alla presentazione delle
domande o altro concorso di tipo aperto (nel prosieguo: Bando)
predisposto dall’Amministrazione comunale e approvato dal
Sindaco.
Il Bando viene pubblicato sul sito del Comune, tuttavia
può essere pubblicato altresì nei mezzi di informazione.
Il testo del Bando deve includere almeno:
– l’informazione che l’agevolazione è concessa dal Comune,
– la base giuridica e le informazioni sullo scopo del
Bando,
– l’oggetto e l’ammontare nonché i termini per usufruire
le agevolazioni,
– l’informazione che si tratta di un Bando di tipo aperto,
– gli aventi diritto alle agevolazioni,
– le condizioni e i criteri per l’assegnazione delle agevolazioni,
– il luogo e la modalità di raccolta della documentazione
di gara,
– la modalità di presentazione delle domande,
– il termine per la presentazione delle domande,
– il termine per la notifica sull’esito del Bando,
– le informazioni e la documentazione nonché gli allegati
che il richiedente deve indicare e allegare alla domanda,
– l’importo dei fondi disponibili nel bilancio,
– eventuali altre limitazioni o obblighi del richiedente relativi all’assegnazione dell’agevolazione.
Il Beneficiario può esercitare il diritto all’agevolazione
con l’adesione al Bando in cui deve indicare tutti i dati veriti-
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eri e allegare tutti gli attestati che consentono la valutazione
dell’adempimento ai requisiti di cui al presente Decreto.
La procedura è condotta dalla commissione di esperti nominata dal Sindaco a questo scopo ed è composta da almeno
tre membri.
La commissione di esperti, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle domande, procede con l’apertura e
l’esame delle domande pervenute in tempo utile nonché redige
un elenco dei beneficiari delle agevolazioni che viene presentato al direttore dell’Amministrazione comunale che decide con
delibera in merito all’assegnazione delle agevolazioni.
Per lo svolgimento della procedura si applicano per analogia le disposizioni del regolamento che disciplina il procedimento amministrativo generale nonché eventuali norme settoriali.
Le agevolazioni si dividono i tra i beneficiari fino all’importo
dei fondi garantiti nel bilancio. Se la commissione di esperti
accerta che durante l’apertura e l’esame delle domande per
il singolo termine di presentazione i fondi non sono sufficienti
per l’assegnazione a tutti i beneficiari, i fondi vengono suddivisi
equamente. Nel contempo, la commissione di esperti propone
la chiusura del Bando a causa dei fondi spesi.
Articolo 8
Qualora il Beneficiario a cui è stata concessa
un’agevolazione di cui al presente Decreto, vende l’immobile
a cui si riferisce l’agevolazione oppure cambia la residenza
al di fuori del territorio del Comune di Pirano, ambedue nel
periodo di 5 anni da quando è stato conferita l’agevolazione,
deve restituire ovvero pagare al Comune il valore corrispondente dell’agevolazione, se lo stesso ha un valore finanziario
stimato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune, con gli interessi legali di mora che decorrono dal giorno
dell’assegnazione. Il Bando di cui all’articolo 7 del presente
Decreto può stabilire condizioni diverse ovvero più rigorose.
Lo stesso vale anche nel caso se l’organo comunale
competente determina che al Beneficiario è stato conferito
un’agevolazione in base a dati forniti falsi ovvero contrariamente alle disposizioni del presente Decreto.
Il Bando di cui all’articolo 7 del presente Decreto può determinare anche altri obblighi del Beneficiario nei casi quando
lo stesso non agisce in conformità con le disposizioni del Bando
nell’utilizzo ovv. destinazione dell’agevolazione (ad es. diritto
di prelazione da parte del Comune, diritto di acquisto, penale
contrattuale ecc.).
Articolo 9
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-4/2022
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

2679.

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

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

Uradni list Republike Slovenije
RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Piran,
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 34. redni
seji dne 7. julija 2022.
Št. 01501-3/1999
Piran, dne 9. avgusta 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 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 34. redni seji dne 7. julija 2022 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Piran
1. člen
9. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Piran (Uradni list RS, št. 107/13 – uradno
prečiščeno besedilo in 69/15) se spremeni tako, da se po
novem glasi:
»9. člen
Za izvajanje nalog občinske uprave se ustanovi:
1. Urad za splošne zadeve
2. Urad za finance
3. Urad za družbene dejavnosti
4. Urad za premoženjskopravne zadeve
5. Urad za okolje in prostor
6. Urad za gospodarstvo in turizem
7. Urad za investicije
8. Urad za razvojne projekte
Župan ima kabinet, ki ga vodi neposredno.
Naloge občinske uprave na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, civilne zaščite,
požarnega varstva, notranje revizije in varstva okolja izvaja
skupna občinska uprava z imenom Medobčinska uprava Istre
– Amministrazione Intercomunale dell'Istria.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka
župan uskladi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest Občinske uprave Občine Piran.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01501-3/1999
Piran, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
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Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 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
di modifica e integrazione al Decreto
sull'organizzazione e sui settori di attività
dell'Amministrazione comunale
del Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 34a seduta ordinaria del 7 luglio 2022.
N. 01501-3/1999
Pirano, 9 agosto 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto
l’articolo 49 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, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) e l’articolo
17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale
della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella
34a seduta ordinaria tenutasi il 7 luglio 2022, ha adottato il
seguente

DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto
sull'organizzazione e sui settori di attività
dell'Amministrazione comunale
del Comune di Pirano
Articolo 1
L’articolo 9 del Decreto sull'organizzazione e sui settori di
attività dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano
(Gazzetta Ufficiale della RS, n. 107/13 – Testo Consolidato e
69/15) viene modificato come segue:
“Articolo 9
Per l'espletamento dei compiti dell'amministrazione comunale si istituiscono i seguenti uffici:
1. Ufficio affari generali,
2. Ufficio finanze,
3. Ufficio attività sociali,
4. Ufficio questioni patrimoniali legali,
5. Ufficio ambiente e territorio,
6. Ufficio economia e turismo,
7. Ufficio investimenti,
8. Ufficio progetti di sviluppo.
Il Sindaco dispone del proprio Gabinetto, che dirige personalmente.
Le mansioni dell’Amministrazione comunale relative ai
controlli ispettivi, alla vigilanza comunale, alla protezione civile, alla protezione antincendio, alla revisione interna e alla
tutela ambientale sono svolte dall’Amministrazione comunale
congiunta “Medobčinska uprava Istre – Amministrazione Intercomunale dell’Istria”.”
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 2
Entro e non oltre il termine di tre mesi dall'entrata in
vigore del presente Decreto, il sindaco armonizza l'atto
sull'organizzazione interna e sull'inquadramento dei posti di
lavoro dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano.
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Slovenia.
N. 01501-3/1999
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

2680.

Uradni list Republike Slovenije
prečiščeno besedilo, 194/21 in 47/22 – tehnični popravek) se v
12. členu beseda »neto« nadomesti z besedo »bruto«.
2. člen
V 15. členu se v prvem odstavku besedilo »10., 11., 12. in
13. člena« nadomesti z naslednjim besedilom »12., 13. in
14. člena«.
V tretjem odstavku 15. člena se številko »12.« nadomesti
s številko »13.«
3. člen
Besedilo prvega odstavka 18. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Občina lahko na podlagi sprejetega odloka o programu
opremljanja oziroma programa opremljanja sklene z investitorjem gradnje objektov pogodbo o opremljanju.«
4. člen
Ostalo besedilo Odloka ostane nespremenjeno.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

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

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 spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Marička,
ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 34. redni
seji dne 7. julija 2022.
Št. 3505-06/2013
Piran, dne 9. avgusta 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Na podlagi četrtega odstavka 165. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju: ZUreP-3),
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, v nadaljevanju:
Uredba), 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) 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 34. redni seji dne 7. julija 2022 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje OPPN Marička
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje OPPN Marička (Uradni list RS, št. 38/17 – uradno

Št. 3505-06/2013
Piran, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 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
di modifica e integrazione al Decreto
sul programma delle opere di urbanizzazione
dei terreni edificabili per il comprensorio
del PRPC Marička
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 34a seduta ordinaria del 7 luglio 2022.
N. 3505-06/2013
Pirano, 9 agosto 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto il quarto comma dell’articolo 165 della Legge sulla pianificazione
territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 199/21, in prosieguo
ZUreP-3), il Regolamento sul programma delle opere di urbanizzazione dei terreni edificabili e il Regolamento sui criteri per
la commisurazione degli oneri di urbanizzazione per le opere
di urbanizzazione esistenti nonché sul calcolo e sulla commisurazione degli oneri di urbanizzazione (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, nn. 20/19, 30/19 – corr. e 34/19),
nel prosieguo: Regolamento), l’articolo 29 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e l’articolo 17 dello
Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS,
nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 34a seduta
ordinaria tenutasi il 7 luglio 2022, ha adottato il seguente

Uradni list Republike Slovenije
DECRETO
di modificae integrazione al Decreto
sul programma delle opere di urbanizzazione
dei terreni edificabili per il comprensorio
del PRPC “Marička”
Articolo 1
Nell’articolo 12 del Decreto sul programma delle opere
di urbanizzazione dei terreni edificabili per il comprensorio del
PRPC “Marička” (Gazz. Uff. RS n. 38/17 – Testo Consolidato,
194/21 e 47/22 – errata corrige) la parola “nette” viene sostituita
dalla parola “lorde”.
Articolo 2
Il testo del primo comma dell’articolo 15 che recita “degli
articoli 10, 11, 12 e 13” viene sostituito dal seguente testo “degli
articoli 12, 13 e 14”.
Nel terzo comma dell’articolo 15 il numero “12” viene
sostituito dal numero “13”.
Articolo 3
Il testo del primo comma dell’articolo 18 è sostituito dal
seguente testo:
“Il Comune, in base al Decreto sul programma delle opere
di urbanizzazione ovvero in base al programma delle opere di
urbanizzazione approvato, può stipulare il contratto per le opere di urbanizzazione con l’investitore delle opere di edificazione
dei fabbricati.”
Articolo 4
Il resto del testo del Decreto rimane invariato.
Articolo 5
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-06/2013
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

2681.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Št.

1.
Nepremičninam:
– parcela št. 166/6, k. o. 2630-Piran,
– parcela št. 1698/4, k. o. 2631 Portorož in
– parcela št. 1698/6, k.o. 2631 Portorož
preneha status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
3.
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega sklepa
izdala odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
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lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. točke tega sklepa.
Status grajenega javnega dobra preneha s pravnomočnostjo
ugotovitvene odločbe. Po pravnomočnosti odločbe občinska
uprava to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v
zemljiški knjigi izbriše zaznambo o javnem dobru.
Št. 478-41/2021, 478-96/2019
Piran, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto
l’articolo 262 in relazione con l’articolo 260 della Legge sulla
pianificazione territoriale – ZUreP-3 (Gazzetta Ufficiale della
RS, n. 199/21) e l’art. 17 in relazione all’art. 102 dello Statuto
del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 –
Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 34ª seduta ordinaria
del 7 luglio 2022 approva la seguente

DELIBERA
1.
Sugli immobili:
– particella c. n. 166/6, c.c. 2630-Pirano,
– particella c. n. 1698/4 c.c. 2631-Portorose e
– particella c. n. 1698/6 c.c. 2631-Portorose
è abolito lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza
locale.
2.
La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
3.
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in base
alla presente Delibera, procederà all’emissione del Provvedimento
dichiarativo in materia di abolizione dello status di bene demaniale
artificiale di rilevanza locale sui beni immobili di cui al punto 1
della presente Delibera. Lo status di demanio pubblico artificiale è abolito quando il Provvedimento dichiarativo è definitivo.
L’Amministrazione comunale, dopo la definitività del Provvedimento, invia lo stesso al tribunale competente, che per dovere
d’ufficio cancella la nota di demanio pubblico nel registro fondiario.
N. 478-41/2021, 478-96/2019
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

Na podlagi 262. člena v zvezi z 260. členom Zakona
o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in
17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni
list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
je Občinski svet Občine Piran na 34. redni seji dne 7. julija 2022
sprejel naslednji

SKLEP
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2682.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta
Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno
besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na
34. redni seji dne 7. julija 2022 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Nepremičnine s parcelo št.:
– 1699/4 k. o. 2631 Portorož,
– parc. št. 3071/4, 3071/6, 3071/5, 3068/2 in 3069/2 vse
k. o. 2631 Portorož
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– parc. št. 1280/2, 1313/2, 1314/2, 1448/4, 1448/6,
2033/2, 2034/2, 2040/2, 2041/2, 2042/2, 2043/2, 2046/2,
2047/2, 2048/2, 2049/2, 2050/2, 2053/2, 2061/4, 2061/6,
2063/2, 2064/2, 2065/2, 2291/2, 2292/2, 2297/2, 2297/3,
2298/2, 2386/4, 2404/2, 2421/2, 2426/2, 2427/4, 2472/2,
2472/3, 2473/2, 2475/4, 2526/4, 2527/2, 2571/4, 2596/2,
2727/2, 2728/2, 2729/2, 2790/2, 2793/2, 2825/2, 2827/2,
2828/2, 2830/2, 2834/2, 2835/2, 2836/2, 2840/2, 2841/2,
2902/2, 2903/2, 2904/2, 2923/2, 2924/2, 3023/4, 3184/4,
3200/4, 5008/2, 5008/3, 5010/2, 5010/3, 5011/2, 5012/2,
5014/2, 5015, 5017/2, 5019/4, 5022/2, 5023/2, 5028/6, 5029/2,
5030/2, 5032/2, 5032/3, 5032/4, 5033/2, 5034/2, 5092/5,
5918/2, 2829/2 vse k. o. 2632 Sečovlje
– parc. št. 108/2 k. o. 2631 Portorož
– parc. št. 1930/1 k. o. 2631 Portorož

Uradni list Republike Slovenije
3.
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in base
alla presente Delibera, procederà all’emissione del Provvedimento
dichiarativo in materia di istituzione dello status di bene demaniale
artificiale di rilevanza locale sui beni immobili di cui al punto 1
della presente Delibera. Lo status di demanio pubblico artificiale è istituito quando il Provvedimento dichiarativo è definitivo.
L’Amministrazione comunale, dopo la definitività del Provvedimento, invia lo stesso al tribunale competente, che per dovere
d’ufficio iscrive la nota di demanio pubblico nel registro fondiario.
N. 478-96/2019; 34402-1/1999; 46401-20/2002; 478289/2021; 478-59/2021
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
3.
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega sklepa
izdala odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena za nepremičnine iz 1. točke tega sklepa.
Status grajenega javnega dobra se pridobi s pravnomočnostjo
ugotovitvene odločbe. Po pravnomočnosti odločbe občinska
uprava to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v
zemljiško knjigo vknjiži zaznambo o javnem dobru.
Št. 478-96/2019; 34402-1/1999; 46401-20/2002; 478289/2021; 478-59/2021
Piran, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo
245 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17) e l’art. 17 in relazione all’art. 102 dello
Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS,
nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 34ª seduta
ordinaria del 7 luglio 2022 approva la seguente

DELIBERA
1.
Sugli immobili con particelle catastali nn.:
– 1699/4 c.c. 2631 Portorose,
– 3071/4, 3071/6, 3071/5, 3068/2 e 3069/2, tutte c. c.
2631 Portorose,
– 1280/2, 1313/2, 1314/2, 1448/4, 1448/6, 2033/2, 2034/2,
2040/2, 2041/2, 2042/2, 2043/2, 2046/2, 2047/2, 2048/2,
2049/2, 2050/2, 2053/2, 2061/4, 2061/6, 2063/2, 2064/2,
2065/2, 2291/2, 2292/2, 2297/2, 2297/3, 2298/2, 2386/4,
2404/2, 2421/2, 2426/2, 2427/4, 2472/2, 2472/3, 2473/2,
2475/4, 2526/4, 2527/2, 2571/4, 2596/2, 2727/2, 2728/2,
2729/2, 2790/2, 2793/2, 2825/2, 2827/2, 2828/2, 2830/2,
2834/2, 2835/2, 2836/2, 2840/2, 2841/2, 2902/2, 2903/2,
2904/2, 2923/2, 2924/2, 3023/4, 3184/4, 3200/4, 5008/2,
5008/3, 5010/2, 5010/3, 5011/2, 5012/2, 5014/2, 5015, 5017/2,
5019/4, 5022/2, 5023/2, 5028/6, 5029/2, 5030/2, 5032/2,
5032/3, 5032/4, 5033/2, 5034/2, 5092/5, 5918/2, 2829/2, tutte
c.c. 2632 Sicciole,
– 108/2 c.c. 2631 Portorose e
– 1930/1 c.c. 2631 Portorose
si istituisce lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza
locale.
2.
La presente Delibera è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

SLOVENJ GRADEC
2683.

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra:
(št. 16.2)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v
zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v
lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne občine
Slovenj Gradec na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel naslednji

S K L E P: (št. 16.2)
1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 26/10 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 7242222), parc. št. 26/13 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 7242219), parc. št. 26/14 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 7242218), parc. št. 26/15 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 7242217), parc. št. 26/16 k.o. 850 – Slovenj Gradec (7242225) in parc. št. 26/17 k.o. 850 – Slovenj Gradec
(ID 7242226).
2) Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine
Slovenj Gradec.
3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0025/2022
zveza spis št. 478-91/2019
Slovenj Gradec, dne 30. junija 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

2684.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja LE-20
v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 110. člena v povezavi s 119. členom Zakona
o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in
na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3
(Uradni list RS, št. 199/21) ter 17. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je župan
Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja LE-20 v Mestni občini
Slovenj Gradec
1. člen
V Sklepu o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-20 v Mestni občini Slovenj
Gradec z dne 28. 3. 2022, ki je bil dne 8. 4. 2022 objavljen v
Uradnem listu RS, št. 49/22, se spremeni naslov, ki se glasi:
»Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega
načrta individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC 8)«.
V celotnem besedilu zgoraj citiranega Sklepa se besedna zveza: »Občinski podrobni prostorski načrt za del
območja LE-20 v Mestni občini Slovenj Gradec« in zapis
»OPPN« spremenita tako, da se glasita: »Spremembe in
dopolnitve Zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC 8)«.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec ter začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 350-0002/2022
Slovenj Gradec, dne 12. avgusta 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

TURNIŠČE
2685.

Razpis rednih volitev v organe krajevnih
skupnosti na območju Občine Turnišče

Na podlagi 110. člena in prvega odstavka 111. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/0 – Odl. US) ter na podlagi
69. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17)

RAZPISUJEM
redne volitve v organe krajevnih skupnosti
na območju Občine Turnišče
1. člen
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Turnišče, Gomilica, Nedelica in Renkovci se opravijo v nedeljo, 20. novembra
2022.
2. člen
Za dan razpisa volitev s katerimi začnejo teči roki za volilna opravila se šteje 5. september 2022.

Št.
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3. člen
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Turnišče.
Št. 041-6/2022
Turnišče, dne 16. avgusta 2022
Župan
Občine Turnišče
Borut Horvat

ZAGORJE OB SAVI
2686.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda Mladinski center Zagorje
ob Savi v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14,
95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in
204/21), Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22 in 89/22)
in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
št. 1007-275/2022/2 z dne 28. 7. 2022, izdajam

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega
zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi
v plačni razred
I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi se uvrsti v 41. plačni razred.
II.
Uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred se
izvede s 1. avgustom 2022 in velja do konca trajanja mandata.
III.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep
št. 014-16/2017 z dne 22. 2. 2018.
IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0026/2022
Zagorje ob Savi, dne 3. avgusta 2022
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan

Stran

8068 /

Št.

110 / 19. 8. 2022
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VSEBINA
2662.
2663.
2664.

2665.
2666.
2667.
2668.
2669.
2670.

2671.

2672.

2673.

VLADA

Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave
Veliki vrh
Uredba o spremembah Uredbe o pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2022

8033
8034
8034

MINISTRSTVA

Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o nivojskih prehodih
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za
odrasle Digitalna pismenost za odrasle (DPO)
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za
odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost –
Delovno mesto (UŽU – DM)
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za
odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost –
Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS)
Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za
odrasle Usposabljanje za življenjsko uspešnost –
Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU – RŽU)

8035

2682.

8045
8045

2675.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
Sklep o seznanitvi s predlogom Sklepa o ugotovitvi
javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma
razlastitve zemljišča in o javni razgrnitvi sklepa

2676.

2683.
2684.

8046
2685.
8046

2686.

LJUBNO

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje IPC Loke

8051

PIRAN

Odlok o ukrepih pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema v
Občini Piran
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Piran
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
OPPN Marička
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

SLOVENJ GRADEC

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 16.2)
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-20 v Mestni občini
Slovenj Gradec

8059
8062
8064
8065
8065
8066

8066

TURNIŠČE

Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti
na območju Občine Turnišče

8067

ZAGORJE OB SAVI

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob Savi v
plačni razred

8067

8046
8049

BOHINJ

Sklep o razpisu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Bohinj

2680.

8045

OBČINE
2674.

2679.

2681.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu
in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe
Operativno-tehnična zahteva o prenehanju veljavnosti Operativno-tehnične zahteve za opravljanje
zračnega prevoza potnikov z jadralnimi letali

2678.

8045

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

2677.

8050

DOBROVA - POLHOV GRADEC

8050
8050

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 110/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Objave sodišč
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Preklici
Drugo preklicujejo

1945
1950
1955
1956
1957
1957
1958
1958
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