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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2756.

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za eno prosto mesto člana
Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14,
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
ter drugega odstavka 37. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11
in 55/17) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za eno prosto mesto člana
Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja
Guverner Banke Slovenije me je 22. avgusta 2022 obvestil, da 28. februarja 2023 poteče mandat viceguvernerju,
članu Sveta Banke Slovenije. Na podlagi njegovega obvestila
ter v skladu z Zakonom o Banki Slovenije zato objavljam poziv
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto
člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja.
Predlogi možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja morajo biti obrazloženi, posebej mora biti
priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo
pripravljen sprejeti.
Po posredovanju predloga kandidata državnemu zboru
v imenovanje, je predvidena javna predstavitev predlaganega
kandidata.
Predlogi za možne kandidate za eno prosto mesto člana
Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja morajo prispeti na
naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.uprs@up-rs.si, najkasneje do ponedeljka, 17. oktobra 2022, do 15. ure.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-4/2022-2
Ljubljana, dne 2. septembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
2757.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji
in izobraževanju v nazive

Na podlagi petega odstavka 105. 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,
207/21 in 105/22 – ZZNŠPP) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o napredovanju zaposlenih v vzgoji
in izobraževanju v nazive
1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10
in 113/20) v 1. členu v prvem odstavku:
– se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vzgojitelji, svetovalni delavci, pomočniki ravnateljev (v
nadaljevanju: strokovni delavci) in ravnatelji;«;
– se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev (v
nadaljevanju: strokovni delavci),«;
– dosedanja druga alinea postane tretja alinea;
– se v dosedanji tretji alinei, ki postane četrta alinea, za
besedilom »ter v« črta besedilo »Šoli za ravnatelje,«.
V drugem odstavku se za besedo »iz« doda besedilo
»prve, tretje in četrte alinee«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:
»Strokovni delavci iz druge alinee napredujejo v naziv
mentor in svetovalec.«.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku besedilo »prve in druge«
nadomesti z besedilom »prve, druge in tretje«.
V drugem odstavku se beseda »tretje« nadomesti z besedo »četrte«.
3. člen
V 8. členu se v drugem odstavku za besedilom »vzgojitelj
v vrtcu« doda besedilo »in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«.
4. člen
V 9. členu se v drugem odstavku za besedilom »vzgojitelj
v vrtcu« doda besedilo »in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja«.
5. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Opravljeno dodatno strokovno delo se vrednoti in točkuje v skladu s 17., 17.a, 20. in 23. členom tega pravilnika, in
sicer glede na to, na katerem področju je bil strokovni delavec,
ravnatelj oziroma direktor zaposlen v času, ko je dodatno
strokovno delo opravil. Ne glede na določbo prejšnjega stavka se lahko opravljeno dodatno strokovno delo svetovalnega
delavca v vrtcu vrednoti in točkuje tudi v skladu z 20. členom
tega pravilnika.«.
6. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za besedo »vrtca«
doda besedilo »iz prve alinee prvega odstavka 1. člena tega
pravilnika«.

7. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Dodatno strokovno delo vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, povezano z vzgojno‑izobraževalnim delom
v vrtcu, se vrednoti in točkuje:
a) z eno točko:
(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke ali enoletno
mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni
zavod in je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven
zavoda,
(2) trije praktični nastopi ob hospitaciji dijakov,
(3) mentorstvo petim dijakom za pripravo za nastop,
(4) enotedensko mentorstvo za vsakega dijaka na pedagoški praksi,
(5) pet praktičnih predstavitev vzgojno-izobraževalnega
dela za starše,
(6) izdelava didaktične igrače in predstavitev didaktične
igrače staršem ali sodelavcem,
(7) priprava delavnice za starše (ročna dela, pravljična
joga – vsebine, ki jih starši lahko prenesejo na otroke),
(8) tri praktične predstavitve vzgojno-izobraževalnega
dela za sodelavce,
(9) izvedba treh pedagoških delavnic ali predavanj za
vzgojiteljski zbor ali starše,
(10) izvedba petih srečanj z aktivnim sodelovanjem otrok,
staršev in vzgojiteljic (npr. delavnice, živ-žav, otroški sejem,
kostanjev dan idr.),
(11) vodenje skupine otrok na dveh zimovanjih, letovanjih
ali taborih,
(12) vodenje dveh različnih prireditev za otroke (lutke,
igrice idr.) ali sodelovanje na štirih prireditvah,
(13) enoletno vodenje interesne dejavnosti v vrtcu (izvedba vsaj enkrat mesečno),
(14) aktivno sodelovanje pri pripravi in izdaji glasila ali
publikacije vrtca,
(15) organizacija treh tematskih razstav, odprtih za javnost,
(16) mentorstvo najmanj trem otrokom ali skupini otrok
na javnem nastopu,
(17) predstavitev plakata ali razstave na organiziranem
strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu strokovnih
delavcev izven zavoda,
(18) strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na
treh tekmovanjih ali natečajih;
b) z dvema točkama:
(1) mentorstvo pripravniku ali drugemu strokovnemu delavcu začetniku,
(2) mentorstvo za vsake tri otroke, zbor ali drugo skupino,
ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod na javnem natečaju
na državni ravni,
(3) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke, ki sodelujejo v nacionalnih projektih,
(4) enoletno delo v okviru projektov za trajnostni razvoj,
v inovacijskih projektih ali projektih uveljavljanja in izmenjave
projektnih dosežkov, ki potekajo na podlagi javnih razpisov
ministrstva, pristojnega za šolstvo, in za to pooblaščenih javnih
zavodov,
(5) izvedba dveh plavalnih, smučarskih ali drugih tečajev,
(6) organizacija ali izvedba ene javne prireditve z najmanj
tremi točkami programa ali tremi nastopajočimi skupinami,
(7) izvedba enega programa z aktivnim sodelovanjem
otrok ali staršev, ki obsega najmanj tri srečanja (šola za starše,
program aktivnega preživljanja prostega časa, joga in sproščanje, pripovedovanje, idr.),
(8) organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta
ali seminarja,
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(9) eno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na
strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, organiziranem za strokovne delavce več vrtcev,
(10) enoletno vodenje strokovnega aktiva vzgojiteljev
predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev v vrtcu;
c) s tremi točkami:
(1) priprava ali sodelovanje pri pripravi izobraževalnega
programa oziroma drugega programa s področja vzgoje in
izobraževanja ali učnega načrta oziroma kataloga znanj za posamezno programsko enoto za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu, pri čemer se učni načrt oziroma katalog znanj
za posamezno programsko enoto uveljavlja enkrat za vsako
vzgojno-izobraževalno področje ne glede na število programov
s področja vzgoje in izobraževanja, katerih del je uveljavljan
učni načrt oziroma katalog znanj,
(2) samostojno predavanje, referat ali delavnica na kongresu ali konferenci v organizaciji institucij na državnem nivoju,
(3) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega
članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava treh
didaktičnih nalog, objava priredbe glasbenega dela ali objava
lastne skladbe,
(4) prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige,
ki obsega najmanj 49 strani,
(5) prva objava avtorskega strokovnega članka v tujem
strokovnem časopisu ali tuji pedagoški reviji,
(6) članstvo v odboru za organizacijo mednarodne konference, kongresa, simpozija ali posveta z vsebinskim delom
v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav;
č) s štirimi točkami:
(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali
skupino otrok, ki predstavlja vzgojno-izobraževalne zavode in
se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju na mednarodni ravni
med predstavniki najmanj petih držav,
(2) samostojno predavanje, delavnica ali referat na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur in z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev
iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega predavanja,
delavnice ali referata na posameznem kongresu ali konferenci
v trajanju najmanj 20 minut,
(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju
na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav
v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo
strokovnega delavca o prispevku dosežka k vzgojno-izobraževalnemu procesu,
(4) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem
svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje,
(5) objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke,
če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju
z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
(6) najmanj enoletno delo v razvojno-raziskovalnem projektu, ne glede na dolžino trajanja projekta, v organizaciji ministrstva, pristojnega za šolstvo, univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda, ki izobražuje kadre za področje šolstva,
Pedagoškega inštituta, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Republike Slovenije, Državnega izpitnega centra, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Centra Republike
Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja ali Slovenskega šolskega muzeja,
(7) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo
knjige, ki obsega najmanj 49 strani;
d) s petimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja komisije strokovnega
sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
(2) avtorstvo učnega gradiva (razen učbenika), ki ga je
potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju
pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo
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v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k
ustvaritvi avtorskega dela,
(3) avtorstvo didaktične igrače, za katero je bilo podeljeno
priznanje na državni ravni;
e) z desetimi točkami:
(1) avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni
svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če
je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim
prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela,
(2) obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta,
pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
(3) nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku
podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno
strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim
delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se za mednarodno raven ali sodelovanje šteje sodelovanje med tremi ali
več državami.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ne glede na določila drugega odstavka 8. člena in drugega odstavka 9. člena pravilnika vzgojitelj predšolskih otrok –
pomočnik vzgojitelja, ki ob vložitvi predloga za uskladitev delovnega mesta in naziva izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi
določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela
na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika
vzgojitelja, in je v skladu s 16. členom 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) in Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in
121/21) napredoval:
– v plačni razred od začetnega plačnega razreda za dva
do štiri plačne razrede pridobi naziv mentor,
– v plačni razred od začetnega plačnega razreda za pet
do deset plačnih razredov pridobi naziv svetovalec.
Predlog za uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v skladu s prejšnjim odstavkom ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda
vloži pri ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, do 30. novembra
2023 na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del pravilnika. Iz
predloga mora biti razvidno:
– delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja,
– uvrstitev v plačni razred v skladu z Zakonom 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) in drugimi predpisi,
– izpolnjevanje pogojev za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok
– pomočnika vzgojitelja v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Obrazcu morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz prejšnjega odstavka, in sicer pogodba oziroma
aneks k pogodbi o zaposlitvi na delovnem mestu vzgojitelja
predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, dokazila o izobrazbi
in dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje
in izobraževanja.
Minister na podlagi predloga iz drugega odstavka tega
člena odloči o uskladitvi delovnega mesta in naziva vzgojitelja
predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja ob smiselni uporabi
rokov iz 3. člena pravilnika. O uskladitvi delovnega mesta in
naziva posameznega vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika
vzgojitelja se odloči samo enkrat.
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Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki mu
je bila izdana odločba iz prejšnjega odstavka, lahko pridobi višji
naziv v skladu s pravilnikom ne glede na neizpolnjen pogoj iz
prve alineje drugega odstavka 9. člena pravilnika.
9. člen
Če ima vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja
že pridobljen naziv mentor ali svetovalec s področja vzgoje in
izobraževanja, lahko uveljavlja pravice iz že pridobljenega naziva s področja vzgoje in izobraževanja, če je ta zanj ugodnejši.
10. člen
Postopki napredovanja, začeti pred začetkom uporabe
tega pravilnika, se zaključijo v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list
RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10 in 113/20).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2022.
Št. 0070-115/2022
Ljubljana, dne 29. avgusta 2022
EVA 2022-3330-0094
Dr. Igor Papič
minister
za izobraževanje, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije

Št.

PRILOGA 3

115 / 2. 9. 2022 /

Stran

8305

Prostor za prejemno štampiljko:

(ime in sedež zavoda zaposlitve)

Številka:
Datum:

(izpolni zavod)
PREDLOG

za uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja
I.

(ime in priimek ravnatelja/ravnateljice zavoda)

v skladu s

Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive predlagam, da se uskladi delovno
mesto in naziv za
, rojenega

(ime in priimek strokovnega delavca)
davčna številka

s stalnim prebivališčem

_
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

zaposlenega na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki je
z dnem ____________________uvrščen v _______ plačni razred, kar je razvidno iz pogodbe o zaposlitvi
oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja,
številka:__________________________, z dne ________________.
II.
1. Izobrazba
a) navedba končanega srednješolskega izobraževalnega programa:

__
naziv srednje strokovne izobrazbe:
, dne:
izdajatelj listine o končanem izobraževanju:

,
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b) navedba končanega študijskega programa za pridobitev izobrazbe in smer (prepis iz diplome):

__
strokovni oz. znanstveni naslov (prepis iz diplome):
, dne:
izdajatelj listine o končanem izobraževanju:

c) navedba študijskega programa za izpopolnjevanje izobrazbe (prepis iz potrdila):

dne:
izdajatelj listine o končanem izobraževanju:

Strokovni delavec je pridobil:
a) pedagoško-andragoško izobrazbo dne
b) specialnopedagoško izobrazbo za področje:
, dne:
Strokovni delavec je pridobil izobrazbo v tujini (se navaja in priloži dokazilo k predlogu, če se s tem izkazuje
pogoj za zasedbo delovnega mesta):
a) mnenje o vrednotenju v tujini pridobljene izobrazbe:
številka in datum izdaje mnenja:

(izdajatelj mnenja: ENIC-NARIC center, MIZŠ)

b) odločba o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje
in izobraževanja:
številka in datum izdaje odločbe:

(izdajatelj odločbe: MIZŠ)
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Izobrazba strokovnega delavca:
a) je ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja
b) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja,
vendar mu 58. člen Zakona o vrtcih dovoljuje opravljanje dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih
otrok – pomočnika vzgojitelja
c) ni ustrezna za opravljanje dela na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja
2. Strokovni izpit
Strokovni delavec je opravil strokovni izpit za področje:
, dne
izdajatelj listine:

,
.

(ime in priimek ravnatelja/ravnateljice zavoda)

izjavljam, da so vsi podatki,

navedeni v predlogu za uskladitev delovnega mesta in naziva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika
vzgojitelja resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost.

ŽIG

(podpis ravnatelja/ravnateljice zavoda)

SOGLASJE STROKOVNEGA DELAVCA
Podpisani-a______________________________________sem seznanjen s predlogom za uskladitev delovnega
(ime in priimek strokovnega delavca)

mesta in naziva in soglašam z obdelavo osebnih podatkov v postopku uveljavljanja pravice do uskladitve
delovnega mesta in naziva ter za analitične potrebe ministrstva, pristojnega za šolstvo, v skladu s 135.d členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in v skladu
s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

(podpis strokovnega delavca)
Priloge:
- fotokopija sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa k pogodbi o zaposlitvi na delovnem mestu
vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja,
- fotokopija dokazila o izobrazbi,
- fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja.
Predlog poslati na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,1000 Ljubljana
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju
projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

Na podlagi drugega odstavka 28.č 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)
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o izvajanju projekta
Tradicionalni slovenski zajtrk
1. člen
V Pravilniku o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski
zajtrk (Uradni list RS, št. 128/20, 6/21 in 162/21) se v 4. členu
v prvem odstavku besedilo »0,63 eura« nadomesti z besedilom
»0,72 eura«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-389/2022
Ljubljana, dne 1. septembra 2022
EVA 2022-2330-0082
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2759.

Poziv občinskim in mestnim svetom lokalnih
skupnosti in interesnim organizacijam
za izvolitev predstavnikov v volilna telesa
za volitve članov državnega sveta ter določitev
kandidatov za člane državnega sveta

Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) v zvezi z
izvedbo volitev članov državnega sveta, ki bodo 23. 11. 2022
in 24. 11. 2022

p o z i v a:
A.
a. Občinske in mestne svete lokalnih skupnosti in
b. Interesne organizacije:
1. Gospodarske zbornice in združenje delodajalcev,
2. Sindikate, zveze oziroma konfederacije sindikatov,
3. Poklicne organizacije obrtnikov,
4. Poklicne organizacije kmetov,
5. Poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev,
6. Univerze, visoke in višje šole,
7. Poklicne organizacije pedagoških delavcev,
8. Poklicne organizacije raziskovalcev,
9. Poklicne organizacije kulturnih in športnih delavcev,
10. Poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdrav
stvenih sodelavcev,
11. Poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju
socialnega varstva,
ki so organizirane za območje Republike Slovenije, da:
v skladu z Zakonom o državnem svetu (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13
– ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in na podlagi lastnih pravil izvolijo
svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega
sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta.
B.
I.
1. Za poklicne organizacije iz točke od b.3 do b.11. se
štejejo zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne
organizacije, organizirane za območje države.
2. Za poklicne organizacije iz točke od b.3 do b.5. se
štejejo tudi sekcije samostojnih poklicev v drugih poklicnih
zbornicah, združenjih, društvih, zvezah in drugih poklicnih organizacijah, organiziranih za območje države.
3. Uporaba kriterijev za določitev števila elektorjev:
ZDSve določa kriterije, na podlagi katerih se izvoli določeno število elektorjev v poklicnih organizacijah. Določba
»število članov« se v postopku izvolitve elektorjev uporablja kot
število volivcev, torej kot število oseb, ki v Sloveniji opravljajo
ustrezno poklicno dejavnost in so člani organizacije, ki izvaja
postopek izvolitve elektorjev. Organizacije torej ne izvolijo elektorjev glede na število celotnega članstva, temveč samo glede
na število članov, ki imajo posebno volilno pravico pri volitvah
v državni svet.
Zato poklicne organizacije pri oblikovanju skupnega volilnega telesa, ki nato izvoli člana Državnega sveta, volijo
elektorje zgolj glede na število članov, ki poklicno delujejo (zaposlitev ali kakšna druga ustrezna pravna podlaga) na področju
posamezne dejavnosti. Pri tem se za poklicno opravljanje dela
oziroma dejavnosti na določenem področju šteje, če kandidati
in njihovi predlagatelji opravljajo delo ali dejavnost na svojem
področju redno in v pomembnem obsegu, torej za plačilo, ki je
znaten vir za preživljanje.
V postopku potrditve elektorjev morajo predlagatelji te
okoliščine izkazati z ustreznimi dokazili in jih predložiti svojemu
seznamu.

II.
1. Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo
občinski in mestni sveti predložiti volilnim komisijam volilnih
enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: volilnim komisijam), najpozneje do nedelje, 23. 10. 2022, do
24. ure.
2. Kandidature za člana državnega sveta – predstavnika
lokalnih interesov se morajo volilnim komisijam neposredno
vložiti do nedelje, 23. 10. 2022, do 24. ure.
III.
1. Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo interesne organizacije neposredno vložiti na sedežu DVK
(Slovenska 54/IV, 1000 Ljubljana), najpozneje do ponedeljka,
24. 10. 2022, do 24. ure.
2. Kandidature za člana državnega sveta morajo interesne
organizacije neposredno vložiti na sedežu DVK (Slovenska 54/IV,
1000 Ljubljana) do ponedeljka, 24. 10. 2022, do 24. ure.
3. DVK interesne organizacije naproša, da sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo in kandidature posredujejo
tudi v Excel tabeli na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si. Osnutek te
tabele bo dostopen na spletni strani DVK.
IV.
1. Na podlagi II. točke Razpisa splošnih volitev v državni
svet (Uradni list RS, št. 97/22) bodo splošne volitve članov
državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v sredo,
23. novembra 2022.
2. Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov
negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 24. novembra 2022.
V.
Ta poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletnem mestu DVK (www.dvk-rs.si).
B.
DVK je sprejela ta poziv na podlagi 12. člena Zakona o
državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US)
in 46. člena Poslovnika DVK (Uradni list RS, št. 10/20) v sestavi: predsednik Peter Golob in člani dr. Marko Kambič, Mitja
Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc in Drago Zadergal.
Poziv je sprejela soglasno.
Št. 041-115/2022-1
Ljubljana, dne 30. avgusta 2022
Peter Golob
predsednik

2760.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je v zvezi
z izvedbo rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov, na 39. seji, dne 30. 8. 2022

sklenila:
A.
1. Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici, v sestavi:
– Predsednica: Mirjana Klobasa, Cvetlična 5, 9252 Radenci
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– Namestnica predsednice: Nastja Dolamič, Cven 6 C,
9240 Ljutomer.
– Član: Franc Vrzel, Rožički vrh 82, 9244 Sveti Jurij ob
Ščavnici,
– Namestnik člana: Srečko Hecl, Ženik 9, 9244 Sveti Jurij
ob Ščavnici.
– Član: Ivan Fras, Sovjak 87 F, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici,
– Namestnik člana: David Korošak, Kraljevci 29 A, 9244
Sveti Jurij ob Ščavnici.
– Član: Marjan Ljubec, Kokolajnščak 1 B, 9244 Sveti Jurij
ob Ščavnici,
– Namestnica člana: Francka Lavrenčič, Jamna 10 D,
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. Občinska volilna komisija se imenuje za izvedbo rednih
volitev v občinski svet in župana v letu 2022.
B.
DVK je sprejela ta sklep na podlagi tretjega odstavka 15.b 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), 35. člena Zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 37. člena
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21),
v sestavi: predsednik Peter Golob in člani dr. Marko Kambič,
Mitja Šuligoj, Miroslav Pretnar, Mojca Dolenc in Drago Zadergal. Sklep je sprejela soglasno.
Št. 041-1/2022-100
Ljubljana, dne 30. avgusta 2022
Peter Golob
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2761.

Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih
volilnih komisijah

Državna volilna komisija je na podlagi 35. člena Zakona
o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1,
54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) v postopku imenovanja
oziroma razrešitev članov volilnih komisij na 39. seji, dne 30. 8.
2022

sklenila:
1. Dolžnosti člana volilne komisije volilne enote 3000
– Ljubljana Center se razreši Ožbej Istenič. Za preostanek
mandatne dobe volilne komisije volilne enote 3000 – Ljubljana
Center se za člana imenuje Tadeja Marušiča.
2. V okrajni volilni komisiji 2002 – Piran se dolžnosti
namestnika člana razreši Aldo Brundula in se za namestnico
člana imenuje Zdenka Zupančič. Imenovana namestnica člana
se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni volilni komisiji
(do 23. 1. 2023).
3. V okrajni volilni komisiji 3010 – Ljubljana – Šiška 3 se
dolžnosti člana razreši Marko Štetner in se za članico imenuje
Ksenija Sever. Imenovana članica se imenuje do izteka mandata sedanji okrajni volilni komisiji (do 23. 1. 2023).
Št. 020-3/2022-8
Ljubljana, dne 1. septembra 2022
Peter Golob
predsednik
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2762.

Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete
za varstvo okolja

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20
– ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1) je Senat
Fakultete za varstvo okolja (v nadaljevanju FVO) na 5. seji dne
27. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplom
Fakultete za varstvo okolja
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja
Fakulteta za varstvo okolja (v nadaljevanju FVO) in so javna
listina. Diplomo dobi študent/-ka, ki opravi vse obveznosti po
študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
2. člen
FVO izdaja naslednjo vrsto diplom o pridobljeni javno
veljavni izobrazbi:
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi
I. stopnje,
– diplomo o pridobljeni visokošolski strokovni izobrazbi
II. stopnje.
3. člen
Diploma je oblikovana v skladu s celostno grafično podobo FVO. Izdaja se na obrazcu, izdelanem iz posebnega papirja,
dimenzije 420 mm x 297 mm (A3), enkrat zgiban (štiri strani),
v modro-srebrno-beli barvi. Na prvi strani je v zgornjem levem
kotu odtisnjen logotip FVO v modri barvi in srebrni folio tisk, na
drugi strani je odtisnjen logotip FVO v modri barvi in srebrni
folio tisk, na tretji strani je napis diploma v srebrnem folio tisku
ter žig FVO v slepem tisku.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek,
datum, kraj in država rojstva diplomanta/ke, zaključen visokošolski študijski program, podeljeni strokovni naziv, datum
zaključka in datum podelitve diplome, kraj diplomiranja, zaporedna številka diplome, ime in priimek ter lastnoročni podpis
direktorja/ice in dekana/ice FVO.

Vsi podatki na diplomi so zapisani v modro-črni barvi.
Vzorec diplomskih listin je objavljen v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vsebuje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje datum
izdaje, pečat FVO, ime in priimek ter lastnoročni podpis direktorja/ice in dekana/ice FVO.
5. člen
FVO izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi FVO razvidno, da mu je bil po zaključenih
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se uporablja za
izdajo diplom FVO, s tem, da je v zgornjem desnem kotu na
prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na dvojniku diplome se z izjemo zaporedne številke diplome navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati
diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri imenih in priimkih podpisnikov zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome direktor/ica in dekan/ica
FVO podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome
izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat FVO.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za varstvo okolja,
sprejet na 3. seji Senata VŠVO, dne 30. 1. 2014.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-4/2022-1
Velenje, dne 27. junija 2022
Prof. dr. Boštjan Pokorny
dekan FVO
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OBČINE
ANKARAN
2763.

Razpis volitev v Svet samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti Ankaran

V skladu z 10. in 20. členom Statuta samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran, na podlagi 8. in 11. člena
Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS,
št. 65/94) in skladno z Zakonom o lokalnih volitvah ter določil
Akta predsednice Državnega zbora RS o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS,
št. 97/22) predsednik sveta SSIN Ankaran

RAZPISUJE
volitve v Svet samoupravne skupnosti
italijanske narodnosti Ankaran
1.
Redne volitve v Svet samoupravne skupnosti italijanske
narodnosti Ankaran se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3.
Pooblašča se Posebno občinsko volilno komisijo Občine
Ankaran, da skrbi za izvedbo volitev v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran.
Ankaran, dne 31. avgusta 2022
Predsednica
Sveta SSIN Ankaran
Linda Rotter
Ai sensi degli artt. 10 e 20 dello Statuto della Comunità
Autogestita della Nazionalità Italiana di Ancarano, visti e considerati gli artt. 8 e 11 della Legge sulle Comunità Autogestite
della Nazionalità (Gazz. Uff. – RS N. 65/94) e applicando con
criterio di opportunità la Legge sulle elezioni amministrative e le
disposizioni del Decreto della Presidente della Camera di Stato
della RS sull’indizione delle elezioni dei Consigli comunali e dei
sindaci (Gazz. Uff. – RS N. 97/22) il Presidente del Consiglio
della CAN di Ancarano

INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio
della Comunità Autogestita
della Nazionalità Italiana di Ancarano
1.
Il giorno in cui si svolgeranno le consultazioni elettorali
per il rinnovo del Consiglio della Comunità autogestita della
nazionalità italiana di Ancarano è domenica, 20 novembre
2022.
2.
Il giorno lunedì, 5 settembre 2022, viene considerato
quale data di indizione delle elezioni, ossia data dalla quale
cominciano a decorrere i termini delle operazioni elettorali.

3.
Si delega la Commissione elettorale particolare del Comune di Ancarano a svolgere tutte le mansioni inerenti le
elezioni per il rinnovo del Consiglio della Comunità Autogestita
della Nazionalità Italiana di Ancarano.
Ancarano, 31 agosto 2022
Il presidente
del Consiglio della CAN Ancarano
Linda Rotter

BOROVNICA
2764.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Občini Borovnica

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E,
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17,
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 –
ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) in 15. člena
Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Borovnica na
8. dopisni seji dne 30. 8. 2022 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe
v osnovni zdravstveni dejavnosti
v Občini Borovnica
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Borovnica kot
koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže
javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden
obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in
možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne
oziroma družinske medicine v Občini Borovnica.
S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno
dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdravstveni
dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, tem odlokom in
drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati
opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z
mrežo javne zdravstvene službe. Koncesionar opravlja zdrav
stveno dejavnost na podlagi koncesije v svojem imenu in za
svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s
prejšnjim stavkom je ničen.
3. člen
S tem odlokom se za območje Občine Borovnica določajo naslednje vrste in predviden obseg izvajanja koncesijske
dejavnosti:

Uradni list Republike Slovenije
– splošna/družinska medicina, v predvidenem obsegu
1,00 programa.
Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti
se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve
koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi
z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na
področju splošne/družinske medicine se podeli, ker javni zdrav
stveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene
službe in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdrav
stvenih storitev na področju splošne oziroma družinske medicine na območju Občine Borovnica.
Navedeno izhaja iz dopisa javnega zavoda Zdravstveni
dom Vrhnika z dne 8. 8. 2022, v katerem je navedeno, da zavod
zaradi kadrovskega primanjkljaja ne more zagotoviti 1,00 programa splošne oziroma družinske medicine v Občini Borovnica,
kljub več poskusom pridobitve ustreznih kandidatov. Posledično gre šteti, da ZD Vrhnika soglaša, da Občina Borovnica za
omenjeni progam v obsegu 1,00 programa razpiše koncesijo.
5. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne/družinske medicine se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta
in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
6. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu
s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki
podatkom objavljenega javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh
koncedenta ali na portalu javnih naročil.
7. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske
dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne
dokumentacije.
Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnjevanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumentacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva,
pristojnega za zdravje. O izbiri koncesionarja koncedent odloči
z odločbo, s katero ponudniku, izbranemu v skladu z javnim
razpisom, podeli koncesijo.
8. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v
zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji,
določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in
obveznosti, izvaja koncedent. Koncesionar mora na zahtevo
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje
koncesijske dejavnosti.

Št.

115 / 2. 9. 2022 /

Stran

8317

10. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način in
pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
11. člen
Za koncesijo, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se
uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom,
ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 172-0001/2022-7
Borovnica, dne 30. avgusta 2022
Podžupan
Občine Borovnica
v začasnem opravljanju funkcije župana
Peter Črnilogar

ČRNOMELJ
2765.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine
Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je
Občinski svet Občine Črnomelj na 10. dopisni seji dne 1. 9.
2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
1. člen
V 2. členu Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/95, 15/96, 69/98, 73/98, 51/2010,
38/2014 in 41/2018) se v 1. točki črta beseda »Kočevje«.
2. člen
Spremeni se 5. točka 2. člena, tako da po novem glasi:
»5. KS Dragatuš: Belčji Vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec pri
Dragatušu, Dragatuš, Dolenji Suhor pri Vinici, Gornji Suhor pri
Vinici, Golek, Knežina, Mala Lahinja, Mali Nerajec, Obrh pri
Dragatušu, Podlog, Pusti Gradec, Sela pri Dragatušu, Šipek,
Veliki Nerajec, Zapudje«.
Doda se nova 12. točka, ki glasi:
»12. KS Tanča Gora: Dragovanja vas, Kvasica in Tanča
Gora«.
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 13. in 14. točka.
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se v tretji alineji za besedo
»Kanižarica« doda vejica in besedilo »Tanča Gora«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Prve volitve v svete krajevnih skupnosti Dragatuš in Tanča
Gora, tako kot je opredeljeno v drugem in tretjem členu tega odloka, se izvedejo na rednih volitvah v svete krajevnih skupnosti,
ki so razpisane za 20. 11. 2022.
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5. člen
Sprememba odloka iz drugega člana se prične uporabljati
po izvedenih volitvah v svete krajevnih skupnosti iz prejšnjega
člena, ko preneha mandata sedanjega sveta Krajevne skupnosti Dragatuš.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 023-1/95-14
Črnomelj, dne 1. septembra 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Uradni list Republike Slovenije
št. 119/21) ter na podlagi 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13, 13/19, 202/20) je župan
Občine Idrija sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Pri Likarici« – Idrija
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in
dopolnitev št. 3 Občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Pri Likarici« – Idrija (Uradni list RS, št. 38/92, 135/04, 100/06;
v nadaljnjem besedilu sd OPPN).
2. člen

2766.

(območje in predmet načrtovanja)
Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju
volilnih enot v Občini Črnomelj

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. dopisni seji dne 1. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot
v Občini Črnomelj
1. člen
V 1. členu Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/94, 69/98, 73/98, 65/02 in 51/10)
se za besedo »Dragatuš« doda vejica in besedilo »Tanča
Gora«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Sprememba odloka iz prejšnjega člena se prične uporabljati po izvedenih volitvah v svete krajevnih skupnosti 20. 11.
2022, ko izteče mandat sedanjega sveta Krajevne skupnosti
Dragatuš.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 006-01-1/2002-7
Črnomelj, dne 1. septembra 2022
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

IDRIJA
2767.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev št. 3 Občinskega podrobnega
prostorskega načrta »Pri Likarici« – Idrija

Na podlagi prvega odstavka 129. in tretjega odstavka 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
se s sd OPPN ne spreminja. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega območji »podenota Zidgrad« (zemljišča parc. štev. 2434/1, 2437/2, 2439/4, 2439/5,
2441/2, 2441/3, 2441/4, 2441/5, 2441/6, 2443, 2448/1, vse
k.o. Idrija mesto) ter »podenota sanacija« (zemljišča parc. štev.
2407/3, 2407/5, 2407/10, 2407/11, 2407/12, 2407/13, 2407/14,
2407/15, 2407/16, 2409, 2410, 2411, 2412/1, 2412/2, 2412/3,
2412/4, 2412/5, 2413, 2414, 2415, 2416 – del, 2434/2, 2434/3,
2434/4, 2434/5, 2434/6, 2434/7, 2434/8, 2435/1, 2435/2,
2436/1, 2436/2, 2436/3, 2437/1, 2439/1, 2439/2, 2439/3,
2713/1 – del, 2713/2, vse k.o. Idrija mesto).
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
je komunalno opremljeno. Predmet načrtovanja območja je
določitev prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo na območju
»podenota sanacija« z namensko rabo SSe, ki jih veljavni odlok
ne določa. Določila prostorsko izvedbenih pogojev se povzamejo po določilih Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija
in v skladu z zahtevami mnenjedajalcev.
3. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve za pripravo sd OPPN bodo temeljile na
usmeritvah iz OPN.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage zagotovi pobudnik oziroma investitor. V postopku
priprave sd OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne
strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(vrsta postopka)
Za postopek priprave in sprejetja sd OPPN se na podlagi
129. in 119. člena ZUreP-3 smiselno uporabljajo določbe, ki
veljajo za postopek priprave in sprejema OPN.
5. člen
(roki za pripravo in opis posameznih faz postopka)
Za postopek priprave in sprejetja sd OPPN se na podlagi
ZUreP-3 smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek
priprave in sprejema OPN.
Faze postopka:
Priprava osnutka sd OPPN – 21 dni po objavi sklepa
Vključitev javnosti za predložitev predlogov in usmeritev
– 15 dni
Objava osnutka sd OPPN v PIS – 7 dni
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka sd OPPN – 21 dni
Objava dopolnjenega osnutka sd OPPN v PIS – 7 dni
Vključitev javnosti za dajanje pripomb – 30 dni po objavi
v PIS

Uradni list Republike Slovenije
Javna obravnava
Priprava stališč do pripomb – 21 dni
Potrditev predloga stališč s sklepom (Občina) – 7 dni
Priprava predloga sd OPPN – 21 dni
Objava predloga sd OPPN v PIS – 7 dni
Sprejem sd OPPN – 30 dni
Objava sd OPPN v PIS – 7 dni
Predvideni roki za pripravo in sprejem sd OPPN se lahko
spremenijo v primeru zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora, oziroma drugih udeležencev v postopku.
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10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0001/2022
Idrija, dne 19. avgusta 2022
Župan
Občine Idrija
Tomaž Vencelj

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo
mnenj:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
– Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
– Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija
– Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica.
V postopek priprave sd OPPN se vključi tudi druge nosilce
urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi,
da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga
obravnava izvedbeni akt.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se vključi v pripravo osnutka sd OPPN z objavo
osnutka sd OPPN na spletni strani občine in se ji tako omogoči
predložitev predlogov in usmeritev za pripravo osnutka.
V fazi dopolnjenega osnutka, ki se ga objavi v PIS, se
izvede javna razgrnitev za najmanj 30 dni, in javna obravnava.
V času javne razgrnitve javnost lahko poda pripombe na načrtovano rešitev.
8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora
glede njihovega zagotavljanja)
Pri pripravi sd OPPN se upoštevajo naslednji podatki in
strokovne podlage:
– usmeritve iz obstoječega Občinskega prostorskega načrta
– seznam lastnikov zemljišč
– strokovne rešitve prostorskih ureditev
– utemeljitev skladnosti z nosilci urejanja prostora.

KAMNIK
2768.

Na podlagi 28. 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), 83. člena Statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) in 5. člena
Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v
svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 16/96, 69/98, 81/02, 100/06, 45/10, 42/14, 43/18 in 92/22)
izdaja župan Občine Kamnik

SKLEP
o razpisu rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Kamnik
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Črna, Duplica,
Godič, Kamnik – center, Kamniška Bistrica, Mekinje, Motnik,
Nevlje, Novi trg, Perovo, Podgorje, Pšajnovica, Sela, Srednja
vas, Šmarca, Šmartno v Tuhinju, Špitalič, Tuhinj, Tunjice, Volčji
Potok, Vranja Peč in Zaprice bodo v nedeljo, 20. novembra
2022.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
III.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Kamnik.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0004/2022-4/1
Kamnik, dne 30. avgusta 2022

9. člen

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

(navedba ali se bo v postopku izvedla celovita presoja vplivov
na okolje oziroma presoja sprejemljivosti
na varovana območja)
Na podlagi mnenja Zavoda RS za varstvo narave št. 35630056/2022-2 z dne 29. 7. 2022 je bilo ugotovljeno, da presoje
sprejemljivosti na varovana območja ni treba izvesti.
Sd OPPN ne izpolnjuje pogojev za izvedbo CPVO v
skladu z drugo in tretjo alinejo tretjega odstavka 128. člena
ZUreP-3, prav tako občina ocenjuje, da se s sd OPPN ne načrtujejo prostorske ureditve, ki bi izpolnjevale pogoje iz četrtega
odstavka 128. člena ZUreP-3, za katere bi bila obvezna pridobitev mnenja ministrstva glede obveznosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje.

Sklep o razpisu rednih volitev v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine
Kamnik

NOVA GORICA
2769.

Sklep o določitvi cene prilagojenega programa
za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara
Nova Gorica

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
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ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in
18/21), 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna
šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list
RS, št. 33/05, 124/08, 53/10 in 12/20) in 20. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15
in 59/19) so
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 13/12, 18/17 in 18/19), na seji dne 21. julija 2022;
– Občinski svet Občine Brda na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/17,
16/18), na seji dne 8. julija 2022;
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19), na
seji dne 16. junija 2022;
– Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na podlagi
17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 2/16 – UPB, 62/16), na seji dne 13. julija 2022;
– Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na podlagi
18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS,
št. 22/12 – UPB, 88/15 in 14/18), na seji dne 21. junija 2022;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi
15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list. RS,
št. 5/18), na seji dne 23. junija 2022
sprejeli

SKLEP
o določitvi cene prilagojenega programa
za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara
Nova Gorica
1.
S tem sklepom se določi cena prilagojenega programa za
predšolske otroke (v nadaljevanju: razvojni oddelek) v Osnovni
šoli Kozara Nova Gorica.
2.
Ekonomska cena razvojnega oddelka v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica znaša 1.068,36 EUR na mesec.
Cena poldnevnega programa znaša 904,26 EUR na mesec, cena poldnevnega programa brez kosila je nižja od poldnevnega programa za strošek kosila.
3.
V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za
stroške neporabljenih živil, in sicer:
– za dnevni program: 41,80 EUR mesečno oziroma
1,90 EUR dnevno,
– poldnevni program: 31,68 EUR mesečno oziroma
1,44 EUR dnevno,
– poldnevni program brez kosila: 14,96 EUR mesečno
oziroma 0,68 EUR dnevno,
z upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi
odsotnosti obvestijo Osnovno šolo Kozara Nova Gorica najkasneje do 8.00 ure prvega dne otrokove odsotnosti.
Stroški materiala in storitev znašajo 55,00 EUR mesečno
na otroka.
4.
Glede drugih pogojev oziroma dodatnih ugodnosti za
vključene otroke v razvojni oddelek se uporabljajo določila
naslednjih sklepov:
– za Mestno občino Nova Gorica: Sklep o določitvi cen
programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni
list RS, št. 184/20),
– za Občino Brda: Sklep o določitvi cen programov v
javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 48/2021),
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– za Občino Kanal ob Soči: Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine
Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 90/20),
– za Občino Miren - Kostanjevica: Sklep o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 154/21),
– za Občino Renče - Vogrsko: Sklep o obračunavanju
programov vrtca v času daljše otrokove odsotnosti iz vrtca
iz zdravstvenih razlogov (Uradne objave v Občinskem glasilu, št. 3/2013) in Sklep o dopolnitvi Sklepa o obračunavanju
programov vrtca v času daljše otrokove odsotnosti iz vrtca iz
zdravstvenih razlogov (Uradne objave v Občinskem glasilu,
št. 13/2019),
– za Občino Šempeter - Vrtojba: Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter - Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 71/16 in 8/20).
5.
Ta sklep je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo
občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Mestna občina Nova
Gorica, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica
in Občina Šempeter - Vrtojba objavijo ta sklep v Uradnem
listu RS po tem, ko ga Občina Renče - Vogrsko objavi v
svojih uradnih objavah in Občina Brda v Uradnem glasilu
slovenskih občin.
6.
Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1. septembra
2022.
Št. 602-15/2022-40
Nova Gorica, dne 21. julija 2022
Župan
Mestne občine Nova Gorica
dr. Klemen Miklavič
Št. 0141-23/2022-04
Dobrovo, dne 8. julija 2022
Župan
Občine Brda
Franc Mužič
Št. 9000-0006/2022-10
Kanal, dne 16. junija 2022
Županja
Občine Kanal ob Soči
Tina Gerbec
Št. 0141-0014/2021-22
Miren, dne 13. julija 2022
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar
Št. 00701-34/2022-1
Bukovica, dne 21. junija 2022
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Tarik Žigon
Št. 600-2/2022-23
Šempeter pri Gorici, dne 23. junija 2022
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Milan Turk
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PIRAN
2770.

Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo
št. 1328/1 k. o. 2631 Portorož

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 199/21 – ZUreP-3 in 20/22
– odl. US) 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

SKLEP
o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1328/1
k. o. 2631 Portorož
1.
S tem sklepom potrdi lokacijsko preveritev za parcelo
številka 1328/1 k. o. 2631 Portorož. Identifikacijska številka
lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2935.
2.
(1) Na zemljišču s parc. št. 1328/1 k. o. 2631 Portorož
(območje LP) je dopustna začasna raba.
(2) Na območju LP veljajo naslednji prostorski izvedbeni
pogoji:
– Dovoli se začasna gradnja individualne enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe).
– Določen je faktor pozidanosti (FZ). To je razmerje med
zazidano površino stavbe in celotno površino zemljišča za
gradnjo. FZ ne sme presegati faktorja 0,3. V FZ se ne všteva
bazen. Določilo ne velja za popolnoma vkopane kleti. Pri izračunu faktorja pozidanosti je treba upoštevati tlorisne gabarite
vseh stavb na gradbeni parceli, vključno z nezahtevnimi in
enostavnimi objekti, ki imajo lastnosti stavbe.
– Določen je faktor izrabe zemljišča (FIZ). To je razmerje
med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino zemljišča za gradnjo. FIZ ne sme presegati faktorja 0,5.
– Minimalni odmik objekta od parcelnih meja znaša 3 m.
– Strehe objektov potekajo vzporedno s plastnicami terena in so 18–22 stopinj naklona ali pa so izvedene kot ravne
strehe.
– Objekt je maksimalne etažnosti K+P+1+M v primeru, da
ima streho v naklonu. V primeru ravne strehe pa je maksimalna
etažnost K+P+1.
– Maksimalna kota venca oziroma vrha ravne strehe
znaša 7,5 m od najnižje kote terena ob objektu.
– Oporni ali podporni zidovi morajo biti nižji od 2 m ali izvedeni z minimalnim zamikom 0,5 m. Oporni oziroma podporni
zidovi morajo biti obloženi z lokalnim kamnom peščenjakom.
Lahko so izvedeni tudi z drugim materialom, vendar morajo biti
v tem primeru ozelenjeni z mediteranskim rastlinjem.
– Vsak stanovanjski objekt mora imeti najmanj 2 parkirni
mesti za posamezno stanovanje na lastni gradbeni parceli.
Uvozi morajo biti projektirani tako, da je zagotovljena preglednost ter da je urejeno odvodnjavanje cestnega priključka.
Praviloma je treba zagotoviti obračanje motornih vozil na lastni
gradbeni parceli, razen ko zaradi stanja na terenu ali iz drugih
utemeljenih razlogov to ni mogoče.
– Dovoljeno je umeščanje enostavnih in nezahtevnih
objektov skladno z določili izvedbenih pogojev iz predmetnega
sklepa o začasni rabi. Objekte se lahko postavi minimalno 3 m
od parcelne meje, s pisnim soglasjem lastnika sosednjega
zemljišča pa tudi bližje. Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih
objektov, ki so stavbe, veljajo glede oblikovanja naslednja merila in pogoji: stavbe morajo biti oblikovane skladno z osnovno
stavbo, strehe v naklonu imajo lahko maksimalni naklon strehe
22 stopinj, kritina mora biti iz korcev, ravne strehe so lahko
pohodne in/ali zazelenele, stavbe so lahko delno ali v celoti
vkopane, višina stavbe ne sme presegati 3,5 m, merjeno od
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najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote najvišjega venca
stavbe. Pri lociranju objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime.
– Dovoljeno je vzdrževanje objektov, gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in ureditev zunanjih
odprtih površin.
– V primeru predvidenih posegov na občinskih cestah ter
na obstoječi ali predvideni ostali infrastrukturi ali njihovih varovalnih pasovih je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
pridobiti projektne pogoje in mnenje pristojnega upravljavca.
– Pri vseh gradnjah je treba upoštevati predpisane odmike
načrtovanih objektov od obstoječih in predvidenih cevovodov,
komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov, skladno
s tehničnimi predpisi ter predvideti prestavitve ali spremembe
obstoječe infrastrukture zaradi novih objektov.
– Pristojna podjetja za upravljanje s komunalnim omrežjem predpišejo pogoje izgradnje komunalnega ali cestnega
priključka za priključitev objektov na posamezne objekte komunalne infrastrukture.
3.
Sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge
za pridobitev predodločbe, gradbenega dovoljenja v dveh letih
od njegove izdaje ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi
izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
Čas trajanja začasne rabe je največ 7 let.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3501-979/2021
Piran, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto
l’art. 131 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 61/17 e 72/17 – corr., 199/21 – ZUreP-3
e 20/22 – decisione della C. cost.) e l’art. 17 dello Statuto del
Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 34a seduta ordinaria del
7 luglio 2022 approva la seguente

DELIBERA
concernente la verifica urbanistica
per la particella n. 1328/1, c.c. 2631 Portorose
1.
Con la presente Delibera si approva la verifica urbanistica
per la particella catastale n. 1328/1 c.c. 2631 Portorose. Il numero di identificazione della verifica urbanistica nella raccolta
degli atti territoriali è 2935.
2.
(1) Sul terreno con particella c. n. 1328/1 c.c. 2631 Portorose (area della verifica urbanistica) è consentito l’uso temporaneo.
(2) Nell’area della verifica urbanistica si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione:
– È consentita la costruzione temporanea di un edificio
residenziale unifamiliare individuale (CC-SI 11100 Edificio residenziale unifamiliare).
– L’indice di fabbricabilità (IF) è determinato. Questo è il
rapporto tra la superficie edificata dell’edificio e la superficie
totale del terreno per la costruzione. L’IF non deve superare
l’indice 0,3. L’IF non include la piscina. La disposizione non
si applica per le cantine completamente interrate. Nel calcolo
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dell’indice di fabbricabilità è necessario considerare le dimensioni di pianta di tutti gli edifici sulla particella edificabile, inclusi
i fabbricati semplici e meno impegnativi che hanno le proprietà
di un edificio.
– L’indice di utilizzo del terreno (IUT) è determinato.
Questo è il rapporto tra la superficie planimetrica lorda del
fabbricato e la superficie totale del terreno per la costruzione.
L’IUT non deve superare l’indice 0,5.
– Lo scostamento minimo del fabbricato dal confine delle
particelle è di 3 m.
– I tetti degli edifici sono paralleli alla stratificazione del
terreno e hanno un’inclinazione di 18–22 gradi oppure sono
realizzati come tetti piani.
– I piani del fabbricato sono al massimo K+P+1+M se
il tetto è inclinato. Nel caso di tetti piani, i piani del fabbricato
sono al massimo K+P+1.
– La massima quota della linea di gronda ovvero del cornicione del tetto piano è di 7,5 m dall’estremità inferiore della
quota del terreno lungo il fabbricato.
– I muri di sostegno o di supporto devono essere inferiori
ai 2 m oppure realizzati con uno scostamento minimo di 0,5 m.
I muri di sostegno o di supporto devono avere un rivestimento
in pietra arenaria locale. Possono essere realizzati anche in
altro materiale, tuttavia, in tal caso, devono essere inverditi con
piante mediterranee.
– Ogni fabbricato residenziale deve avere un minimo
di 2 posti macchina per ciascuna unità abitativa sulla propria particella edificabile. L’ingresso deve essere progettato in
modo da garantire visibilità nonché provvedere al drenaggio
dell’allacciamento stradale. Di norma è necessario garantire
l’inversione di marcia dei veicoli sulla propria particella edificabile, eccetto quando ciò non è possibile a causa della situazione sul terreno ovvero a causa di altre ragioni fondate.
– È permesso realizzare fabbricati semplici e non impegnativi in conformità con le disposizioni delle condizioni
esecutive di cui alla presente Delibera sull’uso temporaneo. I
fabbricati possono essere realizzati al minimo a 3 m dal confine
della particella oppure anche più vicino con il consenso scritto
del proprietario del terreno limitrofo. Nella costruzione dei fabbricati semplici e meno impegnativi che sono edifici si applicano nella progettazione i seguenti criteri e condizioni: gli edifici
devono essere progettati conformemente all’edificio di base,
i tetti con pendenze possono avere una pendenza massima
del tetto di 22 gradi e coperta con coppi, i tetti piani possono
essere calpestabili e/o rinverditi, gli edifici possono essere parzialmente o interamente interrati, l’altezza dell’edificio non deve
superare i 3,5 m misurando dalla quota più bassa del terreno
adiacente all'edificio fino alla quota inferiore del cornicione più
alto dell'edificio. Nella localizzazione delle strutture edilizie è
necessario osservare i regimi di tutela, protezione e sicurezza
del traffico prescritti.
– È permessa la manutenzione delle strutture, la costruzione dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica e di altre
reti nonché la sistemazione di superfici esterne aperte.
– Nel caso di interventi previsti sulle strade comunali
nonché su altre infrastrutture esistenti o previste oppure nelle
fasce di rispetto delle stesse è necessario ottenere, prima di
acquisire il permesso di costruire, le condizioni di progetto e il
parere del gestore competente.
– In tutte le costruzioni è necessario considerare gli
scostamenti prescritti dei fabbricati pianificati dalle esistenti
e previste condutture, reti di comunicazione ed elettrodotti in
conformità alle norme tecniche e prevedere gli spostamenti,
ovvero le modifiche dell’infrastruttura esistente a causa dei
nuovi fabbricati.
– Le imprese competenti a gestire la rete idrica urbana
forniscono le prescrizioni di realizzazione dell’allacciamento
comunale o stradale di connessione dei fabbricati alle singole
strutture delle infrastrutture comunali.

Uradni list Republike Slovenije
3.
La Delibera cessa di avere effetto se l’investitore non
presenta una domanda completa per l’ottenimento del provvedimento preliminare ovvero del permesso di costruire entro due
anni dal rilascio della Delibera oppure quando cessa di avere
effetto il provvedimento preliminare o il permesso di costruire
rilasciati sulla base della Delibera.
Il periodo massimo di validità dell’uso temporaneo è di
7 anni.
4.
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3501-979/2021
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

2771.

Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo
št. 1366/10 k. o. 2631 Portorož

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 199/21 – ZUreP-3 in 20/22
– odl. US) 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

SKLEP
o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1366/10
k. o. 2631 Portorož
1.
S tem sklepom se potrdi lokacijsko preveritev za parcelo
številka 1366/10 k. o. 2631 Portorož. Identifikacijska številka
lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2934.
2.
(1) Na zemljišču s parc. št. 1366/10 k. o. 2631 Portorož
(območje LP) je dopustna začasna raba.
(2) Na območju LP veljajo naslednji prostorski izvedbeni
pogoji:
– Dovoli se začasna gradnja individualne enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe).
– Določen je faktor pozidanosti (FZ). To je razmerje med
zazidano površino stavbe in celotno površino zemljišča za
gradnjo. FZ ne sme presegati faktorja 0,3. V FZ se ne všteva
bazen. Določilo ne velja za popolnoma vkopane kleti. Pri izračunu faktorja pozidanosti je treba upoštevati tlorisne gabarite
vseh stavb na gradbeni parceli, vključno z nezahtevnimi in
enostavnimi objekti, ki imajo lastnosti stavbe.
– Določen je faktor izrabe zemljišča (FIZ). To je razmerje
med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino zemljišča za gradnjo. FIZ ne sme presegati faktorja 0,5.
– Minimalni odmik objekta od parcelnih meja znaša 3 m.
– Strehe objektov potekajo vzporedno s plastnicami terena
in so 18–22 stopinj naklona ali pa so izvedene kot ravne strehe.
– Objekt je maksimalne etažnosti K+P+1+M v primeru, da
ima streho v naklonu. V primeru ravne strehe pa je maksimalna
etažnost K+P+1.
– Maksimalna kota venca oziroma vrha ravne strehe
znaša 7,5 m od najnižje kote terena ob objektu.
– Oporni ali podporni zidovi morajo biti nižji od 2 m ali izvedeni z minimalnim zamikom 0,5 m. Oporni oziroma podporni
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zidovi morajo biti obloženi z lokalnim kamnom peščenjakom.
Lahko so izvedeni tudi z drugim materialom, vendar morajo biti
v tem primeru ozelenjeni z mediteranskim rastlinjem.
– Vsak stanovanjski objekt mora imeti najmanj 2 parkirni
mesti za posamezno stanovanje na lastni gradbeni parceli.
Uvozi morajo biti projektirani tako, da je zagotovljena preglednost ter da je urejeno odvodnjavanje cestnega priključka.
Praviloma je treba zagotoviti obračanje motornih vozil na lastni
gradbeni parceli, razen ko zaradi stanja na terenu ali iz drugih
utemeljenih razlogov to ni mogoče.
– Dovoljeno je umeščanje enostavnih in nezahtevnih
objektov skladno z določili izvedbenih pogojev iz predmetnega
sklepa o začasni rabi. Objekte se lahko postavi minimalno 3 m
od parcelne meje, s pisnim soglasjem lastnika sosednjega
zemljišča pa tudi bližje. Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih
objektov, ki so stavbe, veljajo glede oblikovanja naslednja merila in pogoji: stavbe morajo biti oblikovane skladno z osnovno
stavbo, strehe v naklonu imajo lahko maksimalni naklon strehe
22 stopinj, kritina mora biti iz korcev, ravne strehe so lahko
pohodne in/ali zazelenele, stavbe so lahko delno ali v celoti
vkopane, višina stavbe ne sme presegati 3,5 m, merjeno od
najnižje kote terena ob stavbi do spodnje kote najvišjega venca
stavbe. Pri lociranju objektov je treba upoštevati vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne režime.
– Dovoljeno je vzdrževanje objektov, gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in ureditev zunanjih
odprtih površin.
– V primeru predvidenih posegov na občinskih cestah ter
na obstoječi ali predvideni ostali infrastrukturi ali njihovih varovalnih pasovih je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
pridobiti projektne pogoje in mnenje pristojnega upravljavca.
– Pri vseh gradnjah je treba upoštevati predpisane odmike
načrtovanih objektov od obstoječih in predvidenih cevovodov,
komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov skladno
s tehničnimi predpisi ter predvideti prestavitve ali spremembe
obstoječe infrastrukture zaradi novih objektov.
– Pristojna podjetja za upravljanje s komunalnim omrežjem predpišejo pogoje izgradnje komunalnega ali cestnega
priključka za priključitev objektov na posamezne objekte komunalne infrastrukture.
3.
Sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge
za pridobitev predodločbe, gradbenega dovoljenja v dveh letih
od njegove izdaje ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi
izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
Čas trajanja začasne rabe je največ 7 let.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3501-977/2021
Piran, dne 7. julija 2022
Župan
Občine Piran
Đenio Zadković
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto
l’art. 131 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta
Ufficiale della RS, n. 61/17 e 72/17 – corr., 199/21 – ZUreP-3
e 20/22 – decisione della C. cost.) e l’art. 17 dello Statuto del
Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 34a seduta ordinaria del
7 luglio 2022 approva la seguente

DELIBERA
concernente la verifica urbanistica
per la particella n. 1366/10, c.c. 2631 Portorose
1.
Con la presente Delibera si approva la verifica urbanistica
per la particella catastale n. 1366/10 c.c. 2631 Portorose. Il nu-
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mero di identificazione della verifica urbanistica nella raccolta
degli atti territoriali è 2934.
2.
(1) Sul terreno con particella c. n. 1366/10 c.c. 2631
Portorose (area della verifica urbanistica) è consentito l’uso
temporaneo.
(2) Nell’area della verifica urbanistica si applicano le seguenti norme tecniche di attuazione:
– È consentita la costruzione temporanea di un edificio
residenziale unifamiliare individuale (CC-SI 11100 Edificio residenziale unifamiliare).
– L’indice di fabbricabilità (IF) è determinato. Questo è il
rapporto tra la superficie edificata dell’edificio e la superficie
totale del terreno per la costruzione. L’IF non deve superare
l’indice 0,3. L’IF non include la piscina. La disposizione non
si applica per le cantine completamente interrate. Nel calcolo
dell’indice di fabbricabilità è necessario considerare le dimensioni di pianta di tutti gli edifici sulla particella edificabile, inclusi
i fabbricati semplici e meno impegnativi che hanno le proprietà
di un edificio.
– L’indice di utilizzo del terreno (IUT) è determinato.
Questo è il rapporto tra la superficie planimetrica lorda del
fabbricato e la superficie totale del terreno per la costruzione.
L’IUT non deve superare l’indice 0,5.
– Lo scostamento minimo del fabbricato dal confine delle
particelle è di 3 m.
– I tetti degli edifici sono paralleli alla stratificazione del
terreno e hanno un’inclinazione di 18–22 gradi oppure sono
realizzati come tetti piani.
– I piani del fabbricato sono al massimo K+P+1+M se
il tetto è inclinato. Nel caso di tetti piani, i piani del fabbricato
sono al massimo K+P+1.
– La massima quota della linea di gronda ovvero del cornicione del tetto piano è di 7,5 m dall’estremità inferiore della
quota del terreno lungo il fabbricato.
– I muri di sostegno o di supporto devono essere inferiori
ai 2 m oppure realizzati con uno scostamento minimo di 0,5 m.
I muri di sostegno o di supporto devono avere un rivestimento
in pietra arenaria locale. Possono essere realizzati anche in
altro materiale, tuttavia, in tal caso, devono essere inverditi con
piante mediterranee.
– Ogni fabbricato residenziale deve avere un minimo
di 2 posti macchina per ciascuna unità abitativa sulla propria particella edificabile. L’ingresso deve essere progettato in
modo da garantire visibilità nonché provvedere al drenaggio
dell’allacciamento stradale. Di norma è necessario garantire
l’inversione di marcia dei veicoli sulla propria particella edificabile, eccetto quando ciò non è possibile a causa della situazione sul terreno ovvero a causa di altre ragioni fondate.
– È permesso realizzare fabbricati semplici e non impegnativi in conformità con le disposizioni delle condizioni
esecutive di cui alla presente Delibera sull’uso temporaneo. I
fabbricati possono essere realizzati al minimo a 3 m dal confine
della particella oppure anche più vicino con il consenso scritto
del proprietario del terreno limitrofo. Nella costruzione dei fabbricati semplici e meno impegnativi che sono edifici si applicano nella progettazione i seguenti criteri e condizioni: gli edifici
devono essere progettati conformemente all’edificio di base,
i tetti con pendenze possono avere una pendenza massima
del tetto di 22 gradi e coperta con coppi, i tetti piani possono
essere calpestabili e/o rinverditi, gli edifici possono essere parzialmente o interamente interrati, l’altezza dell’edificio non deve
superare i 3,5 m misurando dalla quota più bassa del terreno
adiacente all'edificio fino alla quota inferiore del cornicione più
alto dell'edificio. Nella localizzazione delle strutture edilizie è
necessario osservare i regimi di tutela, protezione e sicurezza
del traffico prescritti.
– È permessa la manutenzione delle strutture, la costruzione dell’infrastruttura pubblica di rilevanza economica e di altre
reti nonché la sistemazione di superfici esterne aperte.
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– Nel caso di interventi previsti sulle strade comunali
nonché su altre infrastrutture esistenti o previste oppure nelle
fasce di rispetto delle stesse è necessario ottenere, prima di
acquisire il permesso di costruire, le condizioni di progetto e il
parere del gestore competente.
– In tutte le costruzioni è necessario considerare gli
scostamenti prescritti dei fabbricati pianificati dalle esistenti
e previste condutture, reti di comunicazione ed elettrodotti in
conformità alle norme tecniche e prevedere gli spostamenti,
ovvero le modifiche dell’infrastruttura esistente a causa dei
nuovi fabbricati.
– Le imprese competenti a gestire la rete idrica urbana
forniscono le prescrizioni di realizzazione dell’allacciamento
comunale o stradale di connessione dei fabbricati alle singole
strutture delle infrastrutture comunali.
3.
La Delibera cessa di avere effetto se l’investitore non
presenta una domanda completa per l’ottenimento del provvedimento preliminare ovvero del permesso di costruire entro due
anni dal rilascio della Delibera oppure quando cessa di avere
effetto il provvedimento preliminare o il permesso di costruire
rilasciati sulla base della Delibera.
Il periodo massimo di validità dell’uso temporaneo è di
7 anni.
4.
La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3501-977/2021
Pirano, 7 luglio 2022
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

Uradni list Republike Slovenije
ŠKOFLJICA
2773.

Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica
v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv,
67/17 in 84/18 in 204/21), prvega in drugega odstavka 3. člena
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS,
št. 68/17, 4/18, 30/18 in 116/21,180/21, 29/22 in 89/22), v zvezi
z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica,
katerega ustanoviteljica je Občina Škofljica, izdajam

SKLEP
o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica
v plačni razred
1. Delovno mesto ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Škofljica se za določitev osnovne plače
uvrsti v 50. plačni razred.
2. Ta sklep se po pridobitvi soglasja s strani Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 7.
2022.
Št. 602-08/2022-2
Škofljica, dne 29. junija 2022
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

SVETI TOMAŽ
2772.

ŠMARTNO PRI LITIJI

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta
Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in
Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je Občinski
svet Občine Sveti Tomaž na 27. redni seji dne 24. 8. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih
– s parc. št. 570/5 k.o. Tomaž.
2.
Zemljišče iz 1. točke tega sklepa postane last Občine
Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0023/2022
Sveti Tomaž, dne 24. avgusta 2022
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko

2774.

Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času
volilne kampanje za lokalne volitve 2022

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13) in 14. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet
Občine Šmartno pri Litiji na dopisni seji dne 26. 8. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi mest za plakatiranje v času volilne
kampanje za lokalne volitve 2022
1. člen
Volilna kampanja se lahko prične najprej 30 dni pred
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred
dnevom glasovanja.
2. člen
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost
volilne kampanje.
3. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnim
sporočilom je dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih iz tega
sklepa.

Uradni list Republike Slovenije
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenim s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zakona.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev
volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma
nameščati nove plakate.
4. člen
V Občini Šmartno pri Litiji se za nameščanje plakatov z
volilno propagandnimi sporočili določijo naslednja brezplačna
mesta:
– na avtobusnem obračališču v Šmartnem pri Litiji,
– na par. št. 71/2 in 71/3 k. o. Šmartno in
– na Ustju pri transformatorju.
5. člen
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne
kampanje plakate nameščajo sami, pod pogoji iz tega sklepa.
V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje, bodo brezplačni oglasni panoji razdeljeni na
oštevilčeno mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega
organizatorja volilne kampanje pa se določi z javnim žrebom,
ki bo v sredo, 5. 10. 2022 ob 15.00 v sejni sobi Občine Šmartno
pri Litiji.
Organizatorji volilne kampanje so dolžni do petka, 30. 9.
2022 do 12.00, na občinsko upravo soba št. 4, pisno sporočiti
namero za sodelovanje v volilni kampanji za lokalne volitve
2022 (volitve občinskih svetnikov in volitve župana).
6. člen
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na
zanj določenemu mestu.
7. člen
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja
volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
8. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in
druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega
sklepa, sicer ga bo na njihove stroške odstranil upravljavec.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Izvleček pa se objavi na uradni spletni
strani občine, na facebook strani občine in v drugih lokalnih
mediji (Radio 1 GEOSS).
Št. 040-4/2022-5
Šmartno pri Litiji, dne 26. avgusta 2022
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

2775.

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini
Šmartno pri Litiji

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13) in 14. člena
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. dopisni seji dne
26. 8. 2022 sprejel
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SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom
za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine
Šmartno pri Litiji v letu 2022.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko
povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni glas, pri
čemer pa skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu
in Računskemu sodišču RS.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
0,12 EUR za dobljeni glas so upravičeni tudi organizatorji
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 EUR na dobljeni glas in le na osnovi dobljenih glasov
na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Šmartno
pri Litiji v roku 30 dni po oddaji in objavi finančnega poročila
preko portala AJPES.
6. člen
Po sklepu občinskega sveta se organizatorju volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župna
oziroma kandidatom volilni stroški na njegovo zahtevo povrnejo
iz občinskega proračuna najkasneje v 60 dneh po predložitvi
dokončnega poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, za Občino Šmartno pri
Litiji preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmartno
pri Litiji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/18.
Št. 040-5/2022-2
Šmartno pri Litiji, dne 26. avgusta 2022
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

Stran

8326 /

Št.

115 / 2. 9. 2022
TIŠINA

2776.

Razpis rednih volitev v odbore vaških
skupnosti na območju Občine Tišina

Na podlagi 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) in 68. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 41/15)

RAZPISUJEM
redne volitve v odbore vaških skupnosti
na območju Občine Tišina
1. Redne volitve v odbore vaških skupnosti Borejci, Gederovci, Gradišče, Krajna, Murski Črnci, Murski Petrovci, Petanjci,
Rankovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci, Vanča vas in romske
vaške skupnosti Vanča vas – Borejci, se opravijo v nedeljo,
20. novembra 2022.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Tišina.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0015/2022-1
Tišina, dne 2. avgusta 2022

2. člen
Normativ glede števila otrok v oddelku prvega starostnega
obdobja, in sicer v starostno homogenem oddelku je 12 otrok.
Lokalna skupnost lahko glede na razmere in položaj predšolske
vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se najvišje število otrok v
oddelku, poveča največ za dva otroka.
3. člen
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina
(Uradni list RS, št. 66/18).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2022 dalje.
Št. 032-0010/2022-1
Tišina, dne 30. avgusta 2022
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

BOVEC
2778.

Župan
Občine Tišina
Franc Horvat

2777.

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok
v vrtec pri OŠ Tišina

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIVZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIV, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 25. člena Pravilnika o normativih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21), 30. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15 in 97/20) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Tišina o pooblastilu županu
Občine Tišina za sprejem sklepov o določitvi normativov za
sprejem otrok v vrtec št. 007-0029/2014-1 z dne 2. 7. 2014 je
župan Občine Tišina dne 30. 8. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi normativov za sprejem otrok
v vrtec pri OŠ Tišina
1. člen
Občina Tišina glede na vpis, razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Tišina in glede na prostorske
zmogljivosti vrtca za Vrtec pri OŠ Tišina, določa najvišje število
otrok v oddelkih vrtca kot sledi:
V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko v starostno homogene oddelke vključenih največ 14 otrok.
V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključenih v starostno homogene oddelke (od 3 do 4 let) največ
17 otrok in v starostno homogene oddelke (od 5 do 6 let) največ
21 otrok.
V kombiniranem oddelku otrok starih od 1 do 6 let je lahko
vključenih največ 15 otrok.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti Občine Bovec

Na podlagi prvega odstavka 111. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in
68/17) ter drugega odstavka 69. člena Statuta Občine Bovec
(Uradni list RS, št. 72/06, 89/10, 75/17) župan Občine Bovec

RAZPISUJE
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
Občine Bovec
1. Redne volitve članov v svete krajevnih skupnosti: Krajevna skupnost Bovec, Krajevna skupnost Čezsoča, Krajevna
skupnost Soča – Trenta, Krajevna skupnost Kal – Koritnica,
Krajevna skupnost Log pod Mangartom, Krajevna skupnost
Žaga, Krajevna skupnost Srpenica, se opravijo skupaj z rednimi lokalnimi volitvami v nedeljo, 20. novembra 2022.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3. Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja Občinska volilna komisija Občine Bovec.
Št. 040-0002/2022-7
Bovec, dne 1. septembra 2022
Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

DOBROVA - POLHOV GRADEC
2779.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Dobrova Polhov Gradec

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,

Uradni list Republike Slovenije
83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) in 30. člena Statuta Občine
Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19)

RAZPISUJEM
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Črni Vrh, Dobrova, Polhov Gradec in Šentjošt nad Horjulom se opravijo v
nedeljo, 20. novembra 2022.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
III.
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja Občinska
volilna komisija Občine Dobrova - Polhov Gradec.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0022/2022
Dobrova, dne 26. avgusta 2022
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar
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SKLEP
o višini cen programov v Enoti vrtec
Osnovne šole Podčetrtek
1.
V Osnovni šoli Podčetrtek, Enoti vrtec Podčetrtek, se
izvajajo dnevni programi vzgoje in varstva predšolskih otrok v
trajanju 5–10 ur.
Cena programa je:
– za 1. starostno obdobje
– za 2. starostno obdobje
– kombinirana skupina

560,60 EUR
457,70 EUR
486,40 EUR.

2.
Dnevna cena prehrane je 1,90 EUR.
3.
Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilu
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08,
119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A), pri katerem
se odšteje strošek prehrane za vsak dan nad tri dni odsotnosti
v mesecu.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 10. 2022 dalje.
Št. 032-0007/2022-16
Podčetrtek, dne 31. avgusta 2022
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja

PODČETRTEK
2780.

Sklep o višini cen programov v Enoti vrtec
Osnovne šole Podčetrtek

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94,
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98
– odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US,
87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 –
odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl.
US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20
– ZIUOOPE), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,
44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE,
152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15,
59/19) ter 18. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list
RS, št. 88/22) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 31. 8. 2022 sprejel

2781.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine
v splošni rabi

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 88/22) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 31. 8. 2022 sprejel naslednji

SKLEP
1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini parc. št. 1015/2, površine 213 m2,
k. o. 1232 – DOBLEŽIČE.
2. Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Podčetrtek, Trška cesta 59,
3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2022-19
Podčetrtek, dne 31. avgusta 2022
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja
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VLADA
2782.

Uredba o izvajanju delegirane uredbe
(EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova
in operatorjih sistemov brezpilotnega
zrakoplova iz tretjih držav

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

UREDBO
o izvajanju delegirane uredbe (EU)
o sistemih brezpilotnega zrakoplova
in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova
iz tretjih držav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Delegirane uredbe Komisije
(EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega
zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz
tretjih držav (UL L št. 152 z dne 11. 6. 2019, str. 1), nazadnje
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1058
z dne 27. aprila 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
2019/945 v zvezi z uvedbo dveh novih razredov sistemov brezpilotnega zrakoplova (UL L št. 232 z dne 20. 7. 2020, str. 1) (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/945/EU) določajo pristojni
organi in način sodelovanja med njimi, pooblastila inšpektorjev,
podrobnosti v zvezi s postopki akreditacije in priglasitve organov za ugotavljanje skladnosti ter kazenske določbe.
2. člen
(pristojni organi)
(1) Pristojni organ za imenovanje in priglasitev organov
za ugotavljanje skladnosti iz prvega odstavka 19. člena Uredbe
2019/945/EU je Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Pristojni organ za ocenjevanje in spremljanje priglašenih organov iz prvega odstavka 19. člena Uredbe 2019/945/EU
je Slovenska akreditacija.
(3) Pristojni organ za izvajanje nadzora nad izdelki, ki
so dani na trg Evropske unije, iz prvega odstavka 35. člena
Uredbe 2019/945/EU je Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
(4) Pristojni organ za izvajanje nadzora nad izdelki, ki
vstopajo na trg Evropske unije, iz drugega odstavka 35. člena
Uredbe 2019/945/EU je Finančna uprava Republike Slovenije.
3. člen
(pooblastila inšpektorjev)
Pristojni inšpektorji imajo pri nadzoru nad izvajanjem določb Uredbe 2019/945/EU in te uredbe pooblastila, kakor jih
opredeljuje zakon, ki določa tehnične zahteve za proizvode in
ugotavljanje skladnosti.
4. člen
(sodelovanje med pristojnimi organi)
Pristojna organa iz tretjega in četrtega odstavka 2. člena
te uredbe pri varnostnih zadevah sodelujeta z Javno agencijo
za civilno letalstvo Republike Slovenije. Način sodelovanja navedeni organi podrobneje opredelijo v dogovoru o sodelovanju.

5. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kakor
izrazi, uporabljeni v Uredbi 2019/945/EU.
II. AKREDITACIJA IN PRIGLASITEV ORGANOV
ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
6. člen
(zahteve za priglasitev in akreditacija)
(1) Za namen priglasitve mora organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjevati zahteve za priglasitev iz Uredbe 2019/945/EU.
(2) Šteje se, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje
zahteve za priglasitev, če pridobi akreditacijsko listino, ki jo izda
Slovenska akreditacija.
(3) Slovenska akreditacija izvede akreditacijo za namen
priglasitve, pri čemer se kot podlaga za akreditacijo upoštevajo
naslednji harmonizirani standardi:
– SIST EN ISO/IEC 17065 (certificiranje proizvodov) v
primeru postopka ugotavljanja skladnosti po modulu B iz dela 8
priloge Uredbe 2019/945/EU;
– SIST EN ISO/IEC 17021-1 (certificiranje sistema upravljanja) v primeru postopka ugotavljanja skladnosti po modulu H iz dela 9 priloge Uredbe 2019/945/EU.
(4) Poleg standardov iz prejšnjega odstavka Slovenska
akreditacija v postopku akreditacije upošteva tudi druge ustrezne zahteve za akreditacijo za namen priglasitve in zahteve iz
22., 24., 30., 31. in 32. člena ter drugega odstavka 34. člena
Uredbe 2019/945/EU, vključno s harmoniziranimi standardi.
(5) Slovenska akreditacija pri organih za ugotavljanje
skladnosti, ki imajo veljavno akreditacijsko listino, redno spremlja izpolnjevanje zahtev iz tega člena.
(6) Priglašeni organ mora poleg sprotnega obveščanja v
skladu z zahtevami iz 32. člena Uredbe 2019/945/EU ministrstvu enkrat letno, in sicer najpozneje do 31. marca tekočega
leta za prejšnje leto, poročati o izpolnjevanju zahtev za priglasitev in o dejavnostih ugotavljanja skladnosti. Poročilo mora
vključevati najmanj informacije o:
– izdanih, zavrnjenih, omejenih, začasno preklicanih in
odvzetih potrdilih o EU-pregledu tipa ali odobritvah sistema
kakovosti ter razlogih zanje,
– zahtevah za informacije, ki so jih prejeli od organov za
nadzor trga in o preskušanju proizvodov na podlagi zahtev teh
organov ter razlogih zanje in
– drugih podatkih v zvezi z delom priglašenega organa,
ki jih določa 32. člen Uredbe 2019/945/EU ali jih zahteva ministrstvo.
7. člen
(postopek imenovanja, priglasitve in spremembe priglasitev)
(1) Vlogo za imenovanje in priglasitev organ za ugotavljanje skladnosti vloži pri ministrstvu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati priloge,
določene v 25. členu Uredbe 2019/945/EU, in sicer:
– opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti,
– opis modula ali modulov za ugotavljanje skladnosti,
– opis izdelka, za katerega navedeni organ trdi, da je
pristojen,
– akreditacijsko listino, ki jo izda Slovenska akreditacija.
(3) Ministrstvo na podlagi vloge z odločbo imenuje organ
za ugotavljanje skladnosti ter opravi priglasitveni postopek v
skladu s 26. členom Uredbe 2019/945/EU in o tem obvesti
priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti in Slovensko akreditacijo.
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(4) Če ministrstvo ugotovi ali je obveščeno, da priglašeni
organ ne izpolnjuje več zahtev za akreditacijo ali da ne more
izpolniti svojih obveznosti, z odločbo omeji, začasno prekliče ali
odvzame priglasitev in v skladu z določbami 28. člena Uredbe
2019/945/EU opravi spremembo priglasitve.
(5) V primeru ukrepov iz prejšnjega odstavka ali če je
priglašeni organ prenehal z dejavnostjo, mora priglašeni organ
na zahtevo ministrstva zagotoviti, da dokumente tega organa
obravnava drug priglašeni organ ali da so dokumenti na voljo
ministrstvu. Priglašeni organ mora navedene dokumente dati
na voljo tudi pristojnemu organu za nadzor trga na njegovo
zahtevo.
8. člen
(sodelovanje med ministrstvom in Slovensko akreditacijo)
(1) Slovenska akreditacija vsako leto ministrstvu pošlje
poročilo o spremljanju organov za ugotavljanje skladnosti, akreditiranih v skladu z Uredbo 2019/945/EU, in sicer najpozneje
do 1. marca tekočega leta za prejšnje leto.
(2) Slovenska akreditacija obvesti ministrstvo o vsaki prejeti vlogi za akreditacijo ter o vsaki izdani akreditaciji in njenih
morebitnih spremembah.
(3) Ministrstvo in Slovenska akreditacija izmenjujeta
ustrezne podatke o delu priglašenih organov in morebitnih
omejitvah, začasnem preklicu ali odvzemu priglasitve.
III. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(prekrški, ki se nanašajo na proizvajalca)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot
proizvajalec:
1. ne zagotovi, da je izdelek zasnovan in proizveden v
skladu z zahtevami iz delov od 1 do 6, 16 in 17 priloge Uredbe
2019/945/EU (prvi odstavek 6. člena Uredbe 2019/945/EU);
2. ne pripravi tehnične dokumentacije, ne izvede postopka
ugotavljanja skladnosti izdelka ali za skladni izdelek ne pripravi
izjave EU o skladnosti in ne namesti oznake CE (drugi odstavek 6. člena Uredbe 2019/945/EU);
3. ne hrani tehnične dokumentacije in izjave EU o skladnosti še deset let po tem, ko je bil izdelek dan na trg (tretji
odstavek 6. člena Uredbe 2019/945/EU);
4. ne zagotovi, da se pri serijski proizvodnji izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti (četrti odstavek 6. člena Uredbe
2019/945/EU);
5. ne zagotovi, da imajo izdelki predpisan tip in edinstveno
serijsko številko (peti odstavek 6. člena Uredbe 2019/945/EU);
6. na izdelku ne navede svojih kontaktnih podatkov v skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe 2019/945/EU;
7. ne zagotovi, da so izdelku priložena navodila proizvajalca in informativno obvestilo v skladu s sedmim odstavkom
6. člena Uredbe 2019/945/EU;
8. ne zagotovi, da je vsakemu izdelku priložena kopija
izjave EU o skladnosti ali poenostavljena izjava EU o skladnosti
(osmi odstavek 6. člena Uredbe 2019/945/EU);
9. ne izvede potrebnih aktivnosti iz devetega odstavka
6. člena Uredbe 2019/945/EU, kadar meni ali utemeljeno domneva, da izdelek, ki ga je dal na trg, ni skladen z zahtevami
iz II. poglavja Uredbe 2019/945/EU (deveti odstavek 6. člena
Uredbe 2019/945/EU);
10. na zahtevo pristojnega nacionalnega organa ne zagotovi informacij in dokumentacije o skladnosti izdelka ali z
njim ne sodeluje pri ukrepih za odpravo tveganj, povezanih z
izdelkom, ki ga je dal na trg (deseti odstavek 6. člena Uredbe
2019/945/EU);
11. ne obvesti ustreznega organa za nadzor trga pri
dajanju izdelkov iz razreda C5 ali C6 na trg (enajsti odstavek
6. člena Uredbe 2019/945/EU).
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(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za uvoznike in
distributerje (osebe iz 11. in 12. člena te uredbe), kadar dajo
izdelek na trg pod svojim imenom ali znamko ali spremenijo
izdelek, ki je že bil dan na trg, na način, ki lahko vpliva na
skladnost z II. poglavjem Uredbe 2019/945/EU in se zaradi
tega na podlagi 10. člena Uredbe 2019/945/EU obravnavajo
kot proizvajalci.
10. člen
(prekrški, ki se nanašajo na pooblaščenega zastopnika)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot
pooblaščeni zastopnik pri izvajanju nalog, za katere je pooblaščen v skladu s 7. členom Uredbe 2019/945/EU, stori prekršek
iz 2. do 11. točke prvega odstavka prejšnjega člena, razen
prekrška glede priprave tehnične dokumentacije iz 2. točke
prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot pooblaščeni zastopnik stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot pooblaščeni zastopnik stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(prekrški, ki se nanašajo na uvoznika)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti
kot uvoznik:
1. da na trg izdelek, ki ni skladen z zahtevami iz II. poglavja Uredbe 2019/945/EU (prvi odstavek 8. člena Uredbe
2019/945/EU);
2. pred dajanjem izdelka na trg ne zagotovi, da je proizvajalec izpolnil zahteve, navedene v drugem odstavku 8. člena
Uredbe 2019/945/EU;
3. ne obvesti proizvajalca in pristojnih nacionalnih organov v primeru, kadar izdelek pomeni tveganje za zdravje in
varnost potrošnikov ter tretjih strani (drugi odstavek 8. člena
Uredbe 2019/945/EU);
4. na izdelku ne navede svojih kontaktnih podatkov v skladu s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 2019/945/EU;
5. ne zagotovi, da so izdelku priložena navodila proizvajalca in informativno obvestilo v skladu s četrtim odstavkom
8. člena Uredbe 2019/945/EU;
6. ne zagotovi, da v času njegove odgovornosti za izdelek
pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti izdelka
z zahtevami iz 4. člena Uredbe 2019/945/EU (peti odstavek
8. člena Uredbe 2019/945/EU);
7. ne izvaja potrebnih aktivnosti, ki jih določa šesti odstavek 8. člena Uredbe 2019/945/EU, kadar je to potrebno zaradi
tveganj, ki jih pomeni izdelek, ter zaradi zaščite zdravja in
varnosti končnih potrošnikov in tretjih strani;
8. ne izvede potrebnih aktivnosti, ki jih določa sedmi
odstavek 8. člena Uredbe 2019/945/EU, kadar meni ali utemeljeno domneva, da izdelek, ki ga je dal na trg, ni v skladu
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z ustrezno usklajevalno zakonodajo (sedmi odstavek 8. člena
Uredbe 2019/945/EU);
9. ne zagotavlja, da so še deset let po tem, ko je bil izdelek dan na trg, za potrebe organov za nadzor trga na voljo
kopija izjave EU o skladnosti in tehnična dokumentacija (osmi
odstavek 8. člena Uredbe 2019/945/EU);
10. na zahtevo pristojnega nacionalnega organa ne zagotovi informacij in dokumentacije o skladnosti izdelka ali z
njim ne sodeluje pri ukrepih za odpravo tveganj, povezanih z
izdelkom, ki ga je dal na trg (deveti odstavek 8. člena Uredbe
2019/945/EU);
11. ne obvesti ustreznega organa za nadzor trga pri
dajanju izdelkov iz razreda C5 ali C6 na trg (deseti odstavek
8. člena Uredbe 2019/945/EU).
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot uvoznik stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot uvoznik stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
12. člen
(prekrški, ki se nanašajo na distributerja)
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot
distributer:
1. pred omogočanjem dostopnosti izdelka na trgu ne izvede potrebnih aktivnosti, določenih v drugem odstavku 9. člena
Uredbe 2019/945/EU;
2. ne zagotovi, da v času njegove odgovornosti za izdelek
pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti izdelka
z zahtevami iz 4. člena Uredbe 2019/945/EU (tretji odstavek
9. člena Uredbe 2019/945/EU);
3. ne izvede potrebnih aktivnosti, ki jih določa četrti odstavek 9. člena Uredbe 2019/945/EU, kadar meni ali domneva, da
izdelek, katerega dostopnost je omogočil na trgu, ni v skladu
z ustrezno usklajevalno zakonodajo (četrti odstavek 9. člena
Uredbe 2019/945/EU);
4. na zahtevo pristojnega nacionalnega organa ne zagotovi informacij in dokumentacije o skladnosti izdelka ali z njim
ne sodeluje pri ukrepih za odpravo tveganj, povezanih z izdelkom, katerega dostopnost na trgu je omogočil (peti odstavek
9. člena Uredbe 2019/945/EU).
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot
distributer stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot distributer stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
13. člen
(prekrški glede navajanja podatkov o gospodarskih subjektih)
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot
proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer na
zahtevo organa za nadzor trga ne navede informacij o gospodarskih subjektih v skladu s prvim odstavkom 11. člena Uredbe
2019/945/EU ali teh informacij ne hrani v skladu z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 2019/945/EU.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot
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proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik ali distributer stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
14. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči
tudi globa v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe,
določene s to uredbo.
IV. KONČNI DOLOČBI
15. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
izvajanju Delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega
zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz
tretjih držav (Uradni list RS, št. 3/21).
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-269/2022
Ljubljana, dne 1. septembra 2022
EVA 2022-2430-0002
Vlada Republike Slovenije
Tanja Fajon
podpredsednica

2783.

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega
programa za izvajanje Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2020

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa
zdravje in varnost iz Operativnega programa
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2020
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni
list RS, št. 89/20 in 90/21) se v 1. členu v drugem odstavku v 1. točki besedilo »Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev
izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave
posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih
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Št.

posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega
okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437
z dne 28. 12. 2020, str. 30)« nadomesti z besedilom »Uredbo (EU) 2022/613 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
12. aprila 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU)
št. 223/2014 v zvezi z večjim predhodnim financiranjem iz virov
REACT-EU in uvedbo stroškov na enoto (UL L št. 115 z dne
13. 4. 2022, str. 38)«.
V 2. točki se besedilo »Delegirano uredbo Komisije (EU)
2020/2015 z dne 21. avgusta 2020 o določitvi podrobnosti
izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste ribolova v
zahodnih vodah za obdobje 2021–2023 (UL L št. 415 z dne
10. 12. 2020, str. 2)« nadomesti z besedilom »Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2066 z dne 25. avgusta 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi s podrobnostmi izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju za
obdobje 2022–2024 (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 17)«.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku znesek »260.000 eurov« nadomesti z zneskom »380.000 eurov«, znesek
»195.000 eurov« se nadomesti z zneskom »285.000 eurov«
in znesek »65.000 eurov« se nadomesti z zneskom
»95.000 eurov«.
3. člen
V 15. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) MKGP objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
najavo javnega razpisa in dan začetka elektronske oddaje vlog
ter dan, do katerega se oddajajo vloge na javni razpis.
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Stran

8331

(3) MKGP objavi celotni javni razpis, prijavni obrazec
za izvedbo javnega razpisa, spremembo in obvestilo o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne
uprave.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(končanje postopkov)
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa
zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20 in 90/21),
se končajo v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa zdravje in
varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 89/20 in 90/21).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-300/2022
Ljubljana, dne 1. septembra 2022
EVA 2022-2330-0065
Vlada Republike Slovenije
Tanja Fajon
podpredsednica

VSEBINA
2756.

2782.
2783.

2757.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije –
viceguvernerja

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk

2759.

Poziv občinskim in mestnim svetom lokalnih skupnosti in interesnim organizacijam za izvolitev
predstavnikov v volilna telesa za volitve članov
državnega sveta ter določitev kandidatov za člane
državnega sveta
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

8301

VLADA

Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa
zdravje in varnost iz Operativnega programa za
izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

2758.

8328
2760.
8330

2761.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
v nazive

8302

2762.

8308

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

8309
8309
8310

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za
varstvo okolja

8311

Stran

8332 /

Št.
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OBČINE

2774.

ANKARAN

2763.

Razpis volitev v Svet samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran

2764.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini
Borovnica

BOROVNICA

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
Občine Bovec

2765.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj
Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih
enot v Občini Črnomelj

2779.

2767.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
št. 3 Občinskega podrobnega prostorskega načrta
»Pri Likarici« – Idrija

8317
8318

8325

TIŠINA

Razpis rednih volitev v odbore vaških skupnosti na
območju Občine Tišina
Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v
vrtec pri OŠ Tišina

8326
8326

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/22
37.

8326
38.
8318

KAMNIK

Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za
predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova
Gorica

39.

VSEBINA
Sklep o potrditvi Načrta sodelovanja med Vlado
Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO)

183

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta
Evrope proti trgovini s človeškimi organi
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta
Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje

189
189

8319

NOVA GORICA

Uradni list RS – Razglasni del
8319

PIRAN

Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1328/1
k. o. 2631 Portorož
Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1366/10
k. o. 2631 Portorož

8321
8322

PODČETRTEK

2781.

Sklep o višini cen programov v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

2772.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2773.

8326

IDRIJA

2769.

2780.

2777.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Sklep o razpisu rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Kamnik

2771.

2776.

8324

ČRNOMELJ

2768.

2770.

8316

BOVEC

2778.

2766.

8316

2775.

ŠMARTNO PRI LITIJI

Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne
kampanje za lokalne volitve 2022
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šmartno pri
Litiji

SVETI TOMAŽ

8327
8327
8324

ŠKOFLJICA

Sklep o uvrstitvi ravnatelja Vrtca Škofljica v plačni
razred

8324

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 115/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo

1979
1983
1984
1988
1990
1991
1993
1993
1995
1995
1997
1997
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