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Zakon o začasnih ukrepih za odpravo
posledic draginje za najbolj ranljive skupine
prebivalstva (ZZUOPD)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o začasnih ukrepih
za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive
skupine prebivalstva (ZZUOPD)
Razglašam Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
31. avgusta 2022.
Št. 003-02-1/2022-186
Ljubljana, dne 8. septembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ZAČASNIH UKREPIH ZA ODPRAVO POSLEDIC
DRAGINJE ZA NAJBOLJ RANLJIVE SKUPINE
PREBIVALSTVA (ZZUOPD)
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se zaradi omilitve posledic dviga cen
energentov in cen življenjskih potrebščin določajo naslednji
začasni ukrepi na področju socialne varnosti za najbolj ranljive
skupine prebivalstva:
– energetski dodatek za prejemnike denarne socialne
pomoči in varstvenega dodatka,
– energetski dodatek za invalide in
– začasen odstop od določb Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13,
90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem
besedilu: ZSVarPre) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 –

ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1;
v nadaljnjem besedilu: ZUPJS).
2. člen
(energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči
oziroma varstvenega dodatka)
(1) Upravičenci oziroma upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) do energetskega dodatka po tem členu so
prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre. Upravičenost do energetskega dodatka se
ugotavlja na podlagi prve odločbe do denarne socialne pomoči
oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od
1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.
(2) Če se med povezane osebe po ZUPJS za prejemnika
denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka upošteva oseba, ki se je že upoštevala pri upravičenju do energetskega dodatka pri drugem prejemniku, prejemnik ni upravičen
do energetskega dodatka. Pogoj iz prejšnjega stavka ne velja
za otroke v skupnem varstvu in vzgoji iz drugega odstavka
26. člena ZSVarPre.
(3) Višina energetskega dodatka iz prvega odstavka tega
člena znaša:
– 200 eurov za samske osebe;
– 200 eurov za družine z enim staršem, povečan za
118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
– 314 eurov za dvostarševske družine, povečan za
118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
– 314 eurov za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok.
(4) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so do
energetskega dodatka iz tega člena upravičeni samo enkrat.
(5) Če se pravna podlaga iz prvega odstavka tega člena
spremeni ali odpade, se izplačan energetski dodatek iz tega
člena ne šteje za neupravičeno prejeta javna sredstva in ga
ni treba vračati.
(6) Energetski dodatek iz tega člena izplača ministrstvo,
pristojno za socialne zadeve, prejemniku denarne socialne
pomoči oziroma varstvenega dodatka tako, kot je določeno za
izplačilo denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022
oziroma po izdaji prve odločbe do denarne socialne pomoči
oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od
1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.
(7) Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega
člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike
Slovenije.
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3. člen

(energetski dodatek za invalide)
so:

(1) Upravičenci do energetskega dodatka po tem členu

– upravičenci do nadomestila za invalidnost po 5. členu ali
do delnega nadomestila po 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 – ZDOsk in
206/21 – ZDUPŠOP);
– upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 18/21;
v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) in so upravičeni do denarne
pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre;
– upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so
upravičeni do denarne socialne pomoči po ZSVarPre;
– upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS,
št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06
– odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF,
19/14, 21/18 – ZNOrg, 174/20 – ZIPRS2122 in 159/21), ki
prejemajo družinski ali invalidski dodatek kot edini prejemek in
– invalidi I. kategorije invalidnosti po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki nimajo pravice do
pokojnine,
kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023.
(2) Višina energetskega dodatka iz prejšnjega odstavka
je 200 eurov.
(3) Energetski dodatek iz tega člena izplača Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za upravičence
iz prve alineje prvega odstavka tega člena, za upravičence iz
druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena ministrstvo,
pristojno za invalide, za upravičence iz četrte alineje prvega
odstavka tega člena pa ministrstvo, pristojno za obrambo.
Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022
oziroma po priznanju pravice, na podlagi katere so po prvem
odstavku tega člena upravičeni do energetskega dodatka, kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023.
(4) Energetski dodatek iz tega člena za upravičence iz
pete alineje prvega odstavka tega člena izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, če upravičenci
temu zavodu na podlagi obvestila, ki jim ga pošlje ta zavod,
posredujejo podatke, potrebne za izplačilo energetskega dodatka, najpozneje do 15. decembra 2022.
(5) Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega
člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna Republike
Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
no besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14
– odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16,
69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20
– ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US in 87/22 – odl.
US) ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno
prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US).
5. člen
(izjeme na področju socialnovarstvenih prejemkov)
(1) Ne glede na 17. člen ZUPJS ter 27. in 31. člen
ZSVarPre se za potrebe ugotavljanja materialnega položaja
vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč oziroma varstveni
dodatek in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z
ZUPJS in ZSVarPre, vložene v obdobju od 1. oktobra 2022 do
28. februarja 2023, premoženje, razen prihrankov in vrednostnih papirjev, ne upošteva.
(2) Denarna socialna pomoč oziroma varstveni dodatek,
priznana ob upoštevanju izjeme iz prejšnjega odstavka, se
dodelita za določen čas glede na okoliščine, ki so podlaga za
dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči oziroma
varstvenega dodatka, vendar največ do 31. marca 2023.
6. člen
(pridobivanje podatkov)
(1) Za potrebe obveščanja upokojencev ali upokojenk
(v nadaljnjem besedilu: upokojenci), ki prejemajo pokojnino v
višini, ki ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka po ZSVarPre, ki velja za edino odraslo osebo v družini, o
morebitni upravičenosti do varstvenega dodatka po ZSVarPre
in posledično do energetskega dodatka iz 2. člena tega zakona,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve, iz matične evidence
uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja posreduje podatke o uživalcih pokojnine na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in
sicer osebno ime, EMŠO in naslov te osebe.
(2) Za potrebe obveščanja upokojencev, ki prejemajo
pokojnino v višini, ki ne presega meje za upravičenost do varstvenega dodatka po ZSVarPre, ki velja za edino odraslo osebo
v družini, o morebitni upravičenosti do varstvenega dodatka po
ZSVarPre in posledično do energetskega dodatka iz 2. člena
tega zakona, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d. d., ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve,
iz evidence uživalcev poklicnih pokojnin posreduje podatke o
upravičencih do poklicnih pokojnin po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer osebno ime, EMŠO
in naslov te osebe.

4. člen
(upoštevanje energetskega dodatka pri uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev, oprostitev dohodnine, plačila prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje in izvzem iz izvršbe)

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

(1) Energetski dodatek iz tega zakona se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po ZUPJS.
(2) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od energetskega dodatka iz tega zakona ne plača dohodnina.
(3) Od energetskega dodatka iz tega zakona se ne plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje.
(4) Energetski dodatek iz tega zakona je izvzet iz izvršbe
po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 –
ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US,
53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19
– odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 23/20 – SPZ-B, 36/21, 81/22
– odl. US in 81/22 – odl. US), iz davčne izvršbe po Zakonu o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečišče-

(način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne
pomoči oziroma varstvenega dodatka)

7. člen

Postopki za uveljavljanje pravice do denarne socialne
pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki so se začeli pred
začetkom uporabe tega zakona in v obdobju po začetku uporabe tega zakona do 30. septembra 2022, se dokončajo po
določbah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list
RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18
in 196/21 – ZDOsk) in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO,
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17
– ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 –
ZUPŠ-1).

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/22-17/27
Ljubljana, dne 31. avgusta 2022
EPA 222-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Nataša Sukič
podpredsednica

2792.

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi
visokih povišanj cen električne energije
in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o pomoči gospodarstvu
zaradi visokih povišanj cen električne energije
in zemeljskega plina (ZPGVCEP)
Razglašam Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina
(ZPGVCEP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 31. avgusta 2022.
Št. 003-02-1/2022-187
Ljubljana, dne 8. septembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH
POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE
IN ZEMELJSKEGA PLINA (ZPGVCEP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se zaradi izjemno visokih povišanj cen
električne energije in zemeljskega plina določa začasni ukrep
pomoči za področje gospodarstva v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo
gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131 I
z dne 24. 3. 2022, str. 1), nazadnje spremenjenim s Sporočilom
Komisije Sprememba Začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti
Ukrajini (UL C št. 280 z dne 21. 7. 2022, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: začasni okvir).
(2) Ukrep pomoči za gospodarstvo iz tega zakona ni v
nasprotju s sankcijami, ki jih je uvedla Evropska unija ali njeni
mednarodni partnerji. Ukrep je skladen z Uredbo Sveta (EU)
št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi
delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini,
in Uredbo Sveta (EU) 2022/1269 z dne 21. julija 2022 o spre-
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membi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi
delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
– »upravičen strošek« je strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec;
– »zunanji dobavitelj« je dobavitelj električne energije
oziroma zemeljskega plina, ki ni povezan z upravičencem kot
njegovo podrejeno ali nadrejeno podjetje, ki delujejo kot en
subjekt s skupnim virom nadzora v smislu tretjega odstavka
3. člena Priloge I k Uredbi 651/2014/EU;
– »energetsko intenzivno podjetje« je podjetje, ki je oproščeno plačila trošarine ali je bilo upravičeno do vračila plačane
trošarine za energetsko intenzivna podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja trošarine;
– »izguba iz poslovanja« je negativen EBITDA (dobiček
pred obrestmi, davki in amortizacijo, brez enkratnih oslabitev)
za upravičeno obdobje. Za potrebe preverjanja pogoja v zvezi
z izgubo iz poslovanja po tem zakonu, je mesečna izguba iz
poslovanja lahko zgolj ocenjena na podlagi preteklega poslovanja;
– »Uredba 651/2014/EU« je Uredba Komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107
in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7.
2021, str. 39);
– »dejanski stroški« so tisti stroški, ki so upravičencu v
obdobju leta 2022, za katerega z vlogo iz 8. člena tega zakona
uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, že nastali;
– »ocenjeni stroški« so tisti stroški, ki upravičencu v obdobju leta 2022, za katerega z vlogo iz 8. člena tega zakona
uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, še niso nastali, vendar jih upravičenec oceni na podlagi preteklih izkušenj
poslovanja in pričakovanih poslovnih dogodkov.
II. POMOČ ZA GOSPODARSTVO
3. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenec ali upravičenka (v nadaljnjem besedilu:
upravičenec) do pomoči za gospodarstvo po tem zakonu je
pravna ali fizična oseba, ki je organizirana v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, ali zakonom, ki ureja zadruge, in
je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021.
(2) Upravičenec, ki opravlja dejavnost v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov (A 01 po standardni klasifikaciji
dejavnosti), oziroma v sektorju ribištva ali akvakulture (A 03 po
standardni klasifikaciji dejavnosti), mora biti registriran za opravljanje ene od naslednjih glavnih dejavnosti s šiframi kategorij
od A 01.1 do vključno A 01.6 po standardni klasifikaciji dejavnosti ter A 03.21 in A 03.22 po standardni klasifikaciji dejavnosti.
(3) Zoper upravičenca ne sme biti na dan oddaje vloge
začet stečajni postopek ali postopek likvidacije ter upravičenec
ne sme imeti neporavnanih dospelih davčnih obveznosti ter
nepredloženih in neporavnanih obračunov davčnih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v
višini 50 eurov ali več.
(4) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo
za obdobje od 1. septembra 2022 dalje, če spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega
plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) oziroma
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1. člen Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list
RS, št. 95/22 in 98/22).
(5) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo,
če je dvig stroškov električne energije in zemeljskega plina že
vključil v ceno svojih proizvodov oziroma storitev.
(6) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo,
če zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi
ruske agresije nad Ukrajino.
4. člen
(vrste pomoči za gospodarstvo)
(1) Vrste pomoči za gospodarstvo so:
– enostavna pomoč za gospodarstvo, kot jo opredeljuje
2.1. oddelka začasnega okvira,
– posebna pomoč za gospodarstvo, kot jo opredeljuje
52. točka 2.4. oddelka začasnega okvira in
– pomoč za energetsko intenzivna podjetja, kot jo opredeljuje 53. točka 2.4. oddelka začasnega okvira.
(2) Začasni ukrep pomoči za področje gospodarstva iz
1. člena tega zakona se začne izvajati po pridobitvi pozitivne
odločbe Evropske komisije o skladnosti pomoči za gospodarstvo iz tega zakona s 107. členom Pogodbe o delovanju
Evropske unije.
5. člen
(upravičeno obdobje in upravičeni stroški)
(1) Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko v primeru podaljšanja
začasnega okvira s strani Evropske komisije podaljša ukrep
pomoči za gospodarstvo iz prejšnjega člena skladno s spremenjenim začasnim okvirom in največ za obdobje, ki ga ta določa.
Sklep o podaljšanju pomoči za gospodarstvo objavi Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Upravičen strošek za posamezni mesec v upravičenem obdobju se izračuna po naslednji formuli:
US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t),
pri čemer je:
US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)
q=
porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je
upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot
končni odjemalec (v MWh)
p=
cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec
(v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in
dajatev
t=
dani mesec v upravičenem obdobju
ref = referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do
31. decembra 2021
p(ref) = cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v
povprečju v referenčnem obdobju od 1. januarja
2021 do 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne
vključuje vračil davkov in dajatev.
(4) Za posebno pomoč za gospodarstvo količina zemeljskega plina oziroma električne energije, ki se uporabi za izračun upravičenih stroškov od 1. septembra 2022, ne sme presegati 70 odstotkov upravičenčeve porabe za enako obdobje
v letu 2021.
(5) Upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, rast
stroškov električne energije oziroma zemeljskega plina v letu
2022 glede na leto 2021 oceni na podlagi nastalih stroškov
električne energije oziroma zemeljskega plina v letu 2021,
preračunanih na letno obdobje, na podlagi števila dni, ko so
dejansko začeli nastajati stroški električne energije oziroma
zemeljskega plina v letu 2021.
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6. člen
(enostavna in posebna pomoč za gospodarstvo)
(1) Višina enostavne ali posebne pomoči za gospodarstvo
se za posamezni mesec v upravičenem obdobju izračuna po
naslednji formuli:
VMP = 30 % x US,
pri čemer je:
VMP = višina mesečne pomoči upravičencu
US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih).
(2) Skupna višina enostavne ali posebne pomoči za gospodarstvo predstavlja seštevek vseh mesečnih višin pomoči
upravičencu v upravičenem obdobju.
(3) Skupna višina enostavne pomoči za gospodarstvo na upravičenca skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v
skladu 2.1. oddelkom začasnega okvira, ne sme presegati
500.000 eurov.
(4) Skupna višina posebne pomoči za gospodarstvo na
upravičenca skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z
2.1. oddelkom in 52. točko 2.4. oddelka začasnega okvira, ne
sme presegati 2 milijona eurov.
(5) Pri izračunu najvišje skupne višine pomoči za gospodarstvo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, se poleg pomoči, ki jih je prejel upravičenec, upoštevajo tudi pomoči, ki so
jih prejela tudi vsa podrejena in nadrejena podjetja upravičenca, ki delujejo kot en subjekt s skupnim virom nadzora v smislu
tretjega odstavka 3. člena Priloge I k Uredbi 651/2014/EU.
(6) Enostavna in posebna pomoč za gospodarstvo se
lahko kumulira s pomočjo v skladu z uredbo, ki ureja de minimis
pomoči, oziroma s pomočjo v skladu z Uredbo 651/2014/EU,
če se upoštevajo določbe in pravila o kumulaciji iz navedenih
uredb oziroma s pomočjo v skladu s Sporočilom Komisije začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu
ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020), zadnjič
spremenjenim s Sporočilom Komisije Šesta sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu
Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje
izvoznih kreditov (UL C 473 z dne 24. 11. 2021, str. 1), če se
upoštevajo določbe in pravila o kumulaciji.
(7) Enostavna in posebna pomoč za gospodarstvo se
dodeli v obliki nepovratnih sredstev.
(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena skupni znesek
državne pomoči v skladu z 42.a točko 2.1. oddelka začasnega okvira za upravičenca iz drugega odstavka 3. člena tega
zakona ne sme presegati 62.000 eurov na podjetje, dejavno v
primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 75.000 eurov na
podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture.
(9) Ne glede na četrti in peti odstavek tega člena upravičenec iz drugega odstavka 3. člena tega zakona, ki se ukvarja z
več dejavnostmi, za katere veljajo različne zgornje meje pomoči v skladu z 41.a in 42.a točko 2.1. oddelka začasnega okvira,
z ločevanjem računov ali na drug ustrezen način zagotovi, da
se za vsako od teh dejavnosti spoštuje ustrezna zgornja meja,
pri čemer skupni znesek pomoči, ki je takemu upravičencu
dodeljen v skladu z 2.1. oddelkom začasnega okvira, ne presega 500.000 eurov bruto na upravičenca. Če se upravičenec
ukvarja z več dejavnostmi iz 42.a točke 2.1. oddelka začasnega
okvira, najvišji skupni znesek pomoči ne presega 75.000 eurov
bruto na upravičenca.
(10) Ne glede na šesti odstavek tega člena se višina pomoči za upravičenca iz drugega odstavka 3. člena tega zakona
v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko kumulira z drugo
pomočjo v skladu z začasnim okvirom ali Uredbo 651/2014/EU
ali s pomočjo de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
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nimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316
z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) 1408/2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I
z dne 22. 2. 2019, str. 1), ali s pomočjo de minimis v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture
(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45), zadnjič spremenjeno z
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z dne 8. decembra
2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, (EU) št. 717/2014
in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem njihove uporabe in
drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 414 z dne 9. 12.
2020, str. 15).
(11) Pomoč se ustrezno zniža, če bi bila z odobreno
pomočjo presežena katera izmed zgornjih mej iz tega člena.
7. člen
(pomoč za energetsko intenzivna podjetja)
(1) V primeru, da je upravičenec energetsko intenzivno
podjetje za leto 2021 in če poleg pogojev iz prvega, tretjega,
četrtega in petega odstavka 5. člena tega zakona izpolnjuje
še dodatne pogoje iz tega člena, lahko prejme pomoč po tem
členu.
(2) Upravičenec je upravičen do pomoči, če ima izgubo
iz poslovanja, pri čemer znašajo upravičeni stroški iz tretjega
odstavka 5. člena tega zakona najmanj 50 odstotkov izgube
iz poslovanja v istem obdobju. Podjetje izgubo iz poslovanja
oceni in naknadno dokazuje mesečno na podlagi računovodskih izkazov.
(3) Višina pomoči na upravičenca ne sme presegati 50 odstotkov upravičenih stroškov in znaša največ 80 odstotkov izgub iz poslovanja upravičenca in ne sme presegati 2 milijona
eurov pomoči za gospodarstvo po tem zakonu, pri čemer skupna višina pomoči na upravičenca skupaj z drugimi pomočmi,
prejetimi v skladu z 2.1. oddelkom in 53. točko 2.4. oddelka
začasnega okvira, ne sme presegati 25 milijonov eurov.
(4) Višina pomoči na upravičenca iz prejšnjega odstavka
se lahko poveča na največ 70 odstotkov upravičenih stroškov
in lahko znaša največ 80 odstotkov izgube iz poslovanja in ne
sme presegati 2 milijona eurov pomoči za gospodarstvo po
tem zakonu, pri čemer skupna višina pomoči na upravičenca,
skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z 2.1. oddelkom
in 53. točko 2.4. oddelka začasnega okvira, ne sme presegati
50 milijonov eurov na podjetje, če gre za upravičenca, dejavnega v naslednjih sektorjih z oznako NACE ali podsektorjih:
Sektorji z NACE oznako:
14.11
Proizvodnja usnjenih oblačil
24.42
Proizvodnja aluminija
20.13
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij
24.43
Proizvodnja svinca, cinka in kositra
17.11
Proizvodnja vlaknin
07.29
Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
17.12
Proizvodnja papirja in kartona
24.10
Proizvodnja surovega železa, jekla in ferozlitin
20.17
Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni
obliki
24.51
Litje železa
20.60
Proizvodnja umetnih vlaken
19.20
Proizvodnja naftnih derivatov
24.44
Proizvodnja bakra
20.16
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
13.10
Priprava in predenje tekstilnih vlaken
24.45
Proizvodnja drugih neželeznih kovin
23.31
Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
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Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil
23.14
Proizvodnja steklenih vlaken
20.15
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
16.21
Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
23.11
Proizvodnja ravnega stekla
23.13
Proizvodnja votlega stekla
Podsektorji znotraj sektorja tehničnih plinov (20.11):
20.11.11.50 Vodik
20.11.12.90 Anorganske kisikove spojine nekovin
Podsektorji znotraj sektorja proizvodnje drugih organskih
osnovnih kemikalij (20.14):
20.14.12.13 Cikloheksan
20.14.12.23 Benzen
20.14.12.25 Toluen
20.14.12.43 o-ksilen
20.14.12.45 p-ksilen
20.14.12.47 m-ksilen in mešani ksilenovi izomeri
20.14.12.50 Stiren
20.14.12.60 Etilbenzen
20.14.12.70 Kumen
20.14.12.90 Drugi ciklični ogljikovodiki
20.14.23.10 Etilenglikol (etandiol)
20.14.63.33 2,2-oksidietanol (dietilenglikol; digol)
20.14.63.73 Etilenoksid (oksiran)
20.14.73.20 Benzol (benzen), toluol (toluen) in ksilol (ksileni)
20.14.73.40 Naftalin in druge mešanice aromatskih
ogljikovodikov (razen benzola, toluola, ksilola)
Podsektor znotraj sektorja proizvodnje drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov (23.99):
23.99.19.10 Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne
mineralne volne in njihove mešanice,
v razsutem stanju, listih, ploščah ali zvitkih.
(5) Upravičenec k vlogi iz 8. člena tega zakona priloži
odločbo ali drugo dokazilo davčnega organa, s katerim je bil
upravičen do vračila plačane trošarine ali oproščen plačila trošarine, in s tem dokazuje, da je energetsko intenzivno podjetje
v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(6) Pri izračunu najvišje skupne višine pomoči iz tretjega
in četrtega odstavka tega člena se poleg pomoči, ki jih je prejel
upravičenec, upoštevajo tudi pomoči, ki so jih prejela tudi vsa
podrejena in nadrejena podjetja upravičenca, ki delujejo kot en
subjekt s skupnim virom nadzora v smislu tretjega odstavka
3. člena Priloge I k Uredbi 651/2014/EU.
(7) Pomoč za energetsko intenzivna podjetja se lahko
kumulira s pomočjo v skladu z uredbo, ki ureja de minimis pomoči oziroma s pomočjo v skladu z Uredbo 651/2014/EU, če se
upoštevajo določbe in pravila o kumulaciji iz navedenih uredb
oziroma s pomočjo v skladu s Sporočilom Komisije začasni
okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020), zadnjič spremenjenim s Sporočilom Komisije Šesta sprememba začasnega
okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob
izbruhu COVID-19 in sprememba Priloge k Sporočilu Komisije
državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih
kreditov (UL C 473 z dne 24. 11. 2021, str. 1), če se upoštevajo
določbe in pravila o kumulaciji.
(8) Pomoč za energetsko intenzivna podjetja se dodeli v
obliki nepovratnih sredstev.
8. člen
(postopek z vlogo za dodelitev pomoči za gospodarstvo)
(1) Upravičenec uveljavlja pomoč za gospodarstvo tako,
da skladno s tem členom pošlje vlogo na Javno agencijo
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Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljnjem besedilu:
pristojni organ).
(2) Upravičenec odda vlogo za dodelitev pomoči za gospodarstvo za celotno upravičeno obdobje do 15. novembra
2022 na pristojni organ. Vloga se odda elektronsko prek aplikacije, ki jo vzpostavi pristojni organ. Pristojni organ navodila
za dostop in za oddajo vlog objavi na spletni strani. Vloga mora
biti digitalno podpisana in vložena s strani zakonitega zastopnika upravičenca ali z njegove strani pooblaščene osebe. Z
oddajo vloge se pravica do pomoči za gospodarstvo prenese
na upravičenca.
(3) Upravičenec lahko uveljavlja le eno izmed vrst pomoči
za gospodarstvo v skladu s tem zakonom.
(4) V vlogi upravičenec opredeli upravičeno obdobje pomoči za gospodarstvo in navede podatke o stroških električne
energije in zemeljskega plina, ki se skladno s 5. členom tega
zakona uporabijo za izračun upravičenih stroškov. Podatki o
stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2022
iz prejšnjega stavka so lahko dejanski ali ocenjeni, pri čemer
upravičenec za mesece v obdobju od junija do septembra
2022 za potrebe izračuna upravičenih stroškov iz 5. člena tega
zakona navede podatke o dejanskih stroških, za mesece oktober, november in december 2022 pa upravičenec za potrebe
izračuna upravičenih stroškov iz 5. člena tega zakona navede
ocenjene stroške.
(5) Vlogi za dodelitev pomoči za enostavno in posebno
pomoč za gospodarstvo upravičenec priloži naslednje izjave,
dokazila in pooblastilo:
– izjavo, da upravičenec nabavlja električno energijo in
zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
– izjavo, da zoper upravičenca na dan oddaje vloge ni
začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, ter da ima
poravnane dospele davčne obveznosti ter predložene in poravnane obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 eurov (tretji odstavek 3. člena tega zakona),
– izjavo, da skupna višina enostavne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z 2.1. oddelkom začasnega okvira, ne presega 500.000 eurov (tretji odstavek 6. člena tega zakona) oziroma ne presega 62.000 eurov
na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 75.000 eurov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in
akvakulture (osmi odstavek 6. člena tega zakona),
– izjavo, da skupna višina posebne pomoči za gospodarstvo skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z 2.1. oddelkom in 2.4. oddelkom začasnega okvira, ne presega 2 milijona
eurov (četrti odstavek 6. člena tega zakona) oziroma ne presega 500.000 eurov bruto na upravičenca ali 75.000 eurov bruto
na upravičenca, če se ukvarja z več dejavnostmi iz 42.a točke
2.1. oddelka začasnega okvira (deveti odstavek 6. člena tega
zakona),
– izjavo, da se poleg pomoči, ki jih je prejel upravičenec,
upoštevajo tudi pomoči, ki so jih prejela tudi vsa podrejena in
nadrejena podjetja upravičenca (peti odstavek 6. člena tega
zakona),
– izjavo, s katero se upravičenec zavezuje, da bo na
zahtevo pristojnega organa ali ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, predložil podatke in dokazila v zvezi z upravičenimi
stroški ter da se strinja, da se za namene nadzora pridobijo in
preverijo podatki o dobavljenih količinah in cenah električne
energije in zemeljskega plina za upravičenca pri operaterjih in
dobaviteljih,
– izjavo, da upravičenec za obdobje od 1. septembra
2022 dalje ne spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen
Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema
(Uradni list RS, št. 98/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi
cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22),
– izjavo, da upravičenec ni vključil dviga stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov
oziroma storitev,
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– račune, dokazila o plačilu in druga dokazila o pravilnosti
podatkov o dejanskih stroških za izračun iz 5. člena tega zakona, če uveljavlja posebno pomoč za gospodarstvo,
– pooblastilo za vložitev elektronske vloge, če vloge ne
vlaga zakoniti zastopnik upravičenca.
(6) Vlogi za dodelitev pomoči za energetsko intenzivno
podjetje upravičenec priloži naslednje izjave, dokazila in pooblastilo:
– izjavo, da upravičenec nabavlja električno energijo in
zemeljski plin pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec,
– izjavo, v kateri upravičenec oceni, da mu je nastala
mesečna izguba iz poslovanja,
– izjavo, da zoper upravičenca na dan oddaje vloge ni
začet stečajni postopek ali postopek likvidacije, ter da ima
poravnane dospele davčne obveznosti ter predložene in poravnane obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 eurov ali več
(tretji odstavek 3. člena tega zakona),
– izjavo, da skupna višina pomoči skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z 2.1. oddelkom in 2.4. oddelkom začasnega okvira, ne presega 25 milijonov eurov (tretji odstavek
7. člena tega zakona),
– izjavo, da skupna višina pomoči skupaj z drugimi pomočmi, prejetimi v skladu z 2.1. oddelkom in 2.4. oddelkom
začasnega okvira, ne presega 50 milijonov eurov, če gre za
upravičenca iz sektorja oziroma podsektorja (četrti odstavek
7. člena tega zakona),
– izjavo, da se poleg pomoči, ki jih je prejel upravičenec,
upoštevajo tudi pomoči, ki so jih prejela tudi vsa podrejena in
nadrejena podjetja upravičenca (šesti odstavek 7. člena tega
zakona),
– izjavo, s katero se upravičenec zavezuje, da bo na zahtevo pristojnega organa ali ministrstva, pristojnega za področje
gospodarstva, predložil podatke in dokazila v zvezi z upravičenimi stroški ter da se strinja, da se za namene nadzora pridobijo
in preverijo podatki o dobavljenih količinah in cenah električne
energije in zemeljskega plina za upravičenca pri operaterjih in
dobaviteljih,
– izjavo, da upravičenec za obdobje od 1. septembra
2022 dalje ne spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen
Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema
(Uradni list RS, št. 98/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi
cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22),
– izjavo, da upravičenec ni vključil dviga stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov
oziroma storitev,
– odločbo ali drugo dokazilo davčnega organa iz petega
odstavka 7. člena tega zakona, s katero dokazuje, da je energetsko intenzivno podjetje,
– dokazilo o mesečni izgubi iz poslovanja na podlagi
računovodskih izkazov,
– račune, dokazila o plačilu in druga dokazila o pravilnosti podatkov o dejanskih stroških za izračun iz 5. člena tega
zakona,
– pooblastilo za vložitev elektronske vloge, če vloge ne
vlaga zakoniti zastopnik upravičenca.
(7) Upravičenec v aplikaciji vnese dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov iz 5. člena tega zakona, ki jih je pred
tem v vlogi zgolj ocenil (korekcijski postopek) do 31. januarja
2023. Če uveljavlja posebno pomoč za gospodarstvo ali pomoč
za energetsko intenzivna podjetja, ob tem predloži tudi račune,
dokazila o plačilu in druga dokazila o pravilnosti podatkov o
dejanskih stroških za izračun iz 5. člena tega zakona.
9. člen
(izplačilo pomoči in zagotavljanje sredstev)
(1) Izplačilo pomoči za gospodarstvo se s strani pristojnega organa na podlagi oddane vloge skladno z 8. členom tega
zakona izvede upravičencem le za upravičeno obdobje, v katerem so jim nastali dejanski stroški, pri čemer bo prvo izplačilo
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izvedeno do 31. decembra 2022 za obdobje od junija 2022 do
septembra 2022, drugo izplačilo pa bo izvedeno do 15. marca
2023 za obdobje od oktobra 2022 do decembra 2022, za katerega upravičenec uveljavlja pomoč za gospodarstvo.
(2) Če skupni znesek pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev za posamezno izplačilo iz predloženih vlog presega
20 milijonov eurov, se višina pomoči za gospodarstvo vseh
upravičencev za to izplačilo sorazmerno zniža do skupne višine
20 milijonov eurov, pri čemer se ta znesek pri drugem izplačilu
poviša za znesek razlike do 20 milijonov eurov, ki je nastala pri
prvem izplačilu, če je bil skupni znesek izplačil vseh upravičencev iz prvega izplačila nižji od 20 milijonov eurov.
(3) Sredstva za izplačilo pomoči za gospodarstvo se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Pristojni organ in
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, skleneta sporazum, v
katerem opredelita način in pogoje za izvedbo izplačila proračunskih sredstev pristojnemu organu za izvedbo pomoči za
gospodarstvo po tem zakonu.
10. člen
(nadzor in vračilo pomoči)
(1) Pravilnost in verodostojnost podatkov, ki jih upravičenec uveljavlja v vlogi iz 8. člena tega zakona, preveri ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, najkasneje do 1. aprila 2023,
pri čemer se to preverjanje izvede v skladu s tem členom po
izplačilu pomoči.
(2) Preverjanje se v primeru enostavne pomoči za gospodarstvo izvede na vzorcu upravičencev, skladno z oceno
tveganja, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
Preverjanje se v primeru posebne pomoči za gospodarstvo
ali pomoči za energetsko intenzivna podjetja izvede za vse
upravičence.
(3) Pristojni organ in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, imata za namene izvajanja nadzora po tem členu pravico
neposredno od upravičenca pridobivati dokazila, pojasnila in
druge listine z namenom ugotovitve dejanske upravičenosti do
pomoči po tem zakonu.
(4) Pristojni organ in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo za namen izvajanja nadzora po tem členu pridobivata in
preverita podatke o dobavljenih količinah in cenah električne
energije in zemeljskega plina za upravičenca pri elektrooperaterjih, operaterjih zaprtih distribucijskih sistemov in dobaviteljih,
kot jih opredeljuje Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni
list RS, št. 172/21) ter operaterjih sistema, operaterjih zaprtega
distribucijskega sistema in dobaviteljih, kot jih opredeljuje Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21), s čimer upravičenec soglaša z izjavo ob oddaji vloge iz 8. člena tega zakona.
(5) Elektrooperaterji, operaterji sistema, operaterji zaprtih
distribucijskih sistemov in dobavitelji iz prejšnjega odstavka
tega člena vzpostavijo sistem za elektronsko izmenjavo podatkov iz prejšnjega odstavka v enotni obliki, kot jo določi pristojni
organ, ter pristojnemu organu najkasneje do 31. januarja 2023
posredujejo podatke iz prejšnjega odstavka.
(6) Ne glede na prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega
člena mora upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo
po tem zakonu, in je naknadno ugotovil, da mu je bila odobrena
oziroma izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale
stroške ali da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem
nemudoma oziroma najkasneje do 15. januarja 2023 pisno
obvestiti pristojni organ.
(7) Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po
tem zakonu, mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona
prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač
za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022
oziroma za leto 2022, o tem nemudoma oziroma najkasneje
do 15. januarja 2023 pisno obvestiti pristojni organ. Prejeta
sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz
tega zakona do dneva vračila.
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(8) V primeru, da pristojni organ ali ministrstvo, pristojno
za gospodarstvo, v postopku preverjana iz prvega, drugega,
tretjega ali četrtega odstavka tega člena ugotovi, da je bila
pomoč upravičencu odobrena oziroma izplačana neupravičeno
oziroma, če prejme obvestilo upravičenca iz šestega in sedmega odstavka tega člena, pristojni organ izda odločbo in naloži
upravičencu, da vrne znesek neupravičeno prejete pomoči v
30 dneh od vročitve odločbe. Zoper odločbo ni pritožbe. V postopku izdaje odločbe se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja splošni upravni postopek.
(9) Po poteku roka za vračilo prejete pomoči za gospodarstvo, določenega v prejšnjem odstavku, do plačila se plačajo
zakonite zamudne obresti.
11. člen
(sankcija)
(1) Če upravičenec predloži nepravilne ali neverodostojne podatke, se poleg obveznosti vračila zneska neupravičeno
prejete pomoči upravičenec po pravnomočnosti odločbe iz
osmega odstavka prejšnjega člena uvrsti na seznam neupravičenih prejemnikov pomoči po začasnem okviru in ni
upravičen do nikakršnih izplačil po začasnem okviru, razen
če dokaže, da nepravilnih ali neverodostojnih podatkov ni
predložil naklepno.
(2) Seznam neupravičenih prejemnikov pomoči po začasnem okviru vodi pristojni organ.
(3) Seznam vključuje firmo upravičenca.
(4) Dostop do seznama imajo organi, ki odločajo o pomočeh po začasnem okviru.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(vzpostavitev sistema za elektronsko izmenjavo podatkov)
(1) Elektrooperaterji, operaterji sistema, operaterji zaprtih
distribucijskih sistemov in dobavitelji iz petega odstavka 10. člena tega zakona vzpostavijo sistem za elektronsko izmenjavo
podatkov v enotni obliki, kot jo določi pristojni organ, do 30. novembra 2022. Pristojni organ določi enotno obliko sistema za
izmenjavo podatkov do 15. novembra 2022.
(2) Do vzpostavitve sistema iz prejšnjega odstavka se
podatki iz četrtega odstavka 10. člena tega zakona pristojnemu
organu zagotavljajo v drugačni elektronski obliki.
(3) Pristojni organ na spletni strani objavi dan vzpostavitve
sistema za elektronsko izmenjavo podatkov v enotni obliki iz
prvega odstavka tega člena.
13. člen
(vzpostavitev aplikacije za oddajo vloge)
(1) Pristojni organ vzpostavi aplikacijo za oddajo vloge za
dodelitev pomoči za gospodarstvo in objavi navodila iz drugega
odstavka 8. člena tega zakona do 31. oktobra 2022.
(2) Pristojni organ na spletni strani objavi obvestilo o
vzpostavitvi aplikacije za oddajo vloge iz prejšnjega odstavka.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/22-9/29
Ljubljana, dne 31. avgusta 2022
EPA 223-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Nataša Sukič
podpredsednica
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Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(ZVNDN-C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (ZVNDN-C)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
31. avgusta 2022.
Št. 003-02-1/2022-185
Ljubljana, dne 8. septembra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI (ZVNDN-C)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10
in 21/18 – ZNOrg) se v 102. členu v prvem odstavku za sedmo
alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– izdeluje poročila o intervenciji na podlagi državnega
načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije;«.
Dosedanje osma do trinajsta alineja postanejo deveta do
štirinajsta alineja.
2. člen
Za 116. členom se doda nov 116.a člen, ki se glasi:
»116.a člen
(povračilo stroškov izvajanja nalog zaščite, reševanja
in pomoči na podlagi državnega načrta in določitev obsega
sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje
delovanja društev in nevladnih organizacij)
(1) Stroški društva in druge nevladne organizacije, ki
opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči, nastali med intervencijo, ki je bila izvedena na podlagi državnega načrta zaščite
in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne
zaščite Republike Slovenije, se krijejo iz proračuna Republike
Slovenije.
(2) Če vlada na podlagi poročila o intervenciji iz prejšnjega odstavka in glede na vrsto nesreče ob upoštevanju
zlasti obsega nesreče, obsega vključenosti sil zaščite, reševanja in pomoči, trajanja intervencije, zahtevnosti intervencije in pogojev, v katerih je potekala intervencija, ugotovi,
da obstaja potreba po dodatni opremljenosti oziroma izboljšanju delovanja društev in drugih nevladnih organizacij,
ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma
javno službo, v dveh mesecih od seznanitve s poročilom o
intervenciji določi obseg sredstev za dodatno opremljenost
oziroma izboljšanje delovanja društev in drugih nevladnih
organizacij, ki so sodelovale pri intervenciji, za vsak dan
sodelovanja na intervenciji do 3 odstotkov zadnje objavljene
povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji na
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prostovoljca, ki je sodeloval na intervenciji do 8 ur v posameznem dnevu, in za vsak dan sodelovanja na intervenciji
do 5 odstotkov zadnje objavljene povprečne mesečne bruto
plače v Republiki Sloveniji na prostovoljca, ki je sodeloval na
intervenciji več kot 8 ur v posameznem dnevu. Sredstva za
dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev
in nevladnih organizacij se krijejo iz proračuna Republike
Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
(sprememba 43. člena Zakona o gasilstvu)
V Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 – ZFRO in 39/22) se v
43. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Stroški intervencije gasilskih enot se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena
na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na
podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.«.
4. člen
(uporaba zakona za intervencije, izvršene od 1. julija 2022
do uveljavitve zakona)
Dopolnjeni 102. člen in novi 116.a člen zakona ter spremenjeni peti odstavek 43. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20
– ZFRO, 39/22 in 117/22 – ZVNDN-C) se uporabljajo tudi za
intervencije, ki so bile izvršene na podlagi državnega načrta
zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve poveljnika
Civilne zaščite Republike Slovenije od 1. julija 2022 do uveljavitve tega zakona.
5. člen
(olajšava za donacije)
Do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, in zakonu, ki ureja dohodnino, se olajšava za donacije v skladu s prvo alinejo drugega odstavka
59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 –
ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14,
23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21 in 105/22
– ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) in 1. točko
drugega odstavka 66. člena Zakona o dohodnini (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US,
96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17,
21/19, 28/19, 66/19 in 39/22; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2)
pod pogoji iz ZDDPO-2 in ZDoh-2 lahko uveljavlja tudi za donacije drugim nevladnim organizacijam na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem
interesu za te namene.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/22-3/26
Ljubljana, dne 31. avgusta 2022
EPA 205-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Nataša Sukič
podpredsednica
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SODNI SVET
2794.

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

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 23. seji 1. septembra 2022 sprejel

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

2795.

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

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4,
Ljubljana, na 23. seji 1. septembra 2022 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
– predsednika Okrajnega sodišča v Cerknici.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 60-ih dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4,
1000 Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik
Sodnega sveta
Vladimir Horvat
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OBČINE
BREZOVICA
2796.

Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični
in promocijski taksi v Občini Brezovica

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list
RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 20. redni
seji dne 16. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o turistični in promocijski
taksi v Občini Brezovica
1. člen
V Odloku o turistični in promocijski taksi v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 67/18) se v 6. členu doda drugi odstavek,
ki se glasi:
»Občina ali njen pooblaščenec bo na podlagi podatkov pridobljenih iz eTurizma – AJPES vsem zavezancem do
25. dne v mesecu za pretekli mesec po e-pošti ali pošti poslala
informativni obračun na naslov izvajalca nastanitvene dejavnosti.«
2. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 19/22
Brezovica, dne 17. junija 2022
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret

DOBRNA
2797.

Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta
Novi grad

Furman Oman s.p., Grudnova 6, 3000 Celje, pod št. projekta
243-2022, september 2022. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2855.
II.
Območje SD OLN Novi grad obsega območje dela urejanja prostora EUP DO 27 in EUP DO 28. Površina območja
SD OLN Novi grad je velika 3,7 ha. Območje obsega parcele št. oziroma njihove dele: 1339, 1340, 1341/2, 1343/1,
1515/3, 1515/5, 1515/11, 1515/12, 1515/13, 1515/14, 1515/15,
1515/17, 1515/18, 1515/19, 1516/1, 1516/2, 1520/4, 1520/5,
1523/2, 1532/2, 1962/9, 1962/10, 1964/8, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, vse k.o. 1056 Dobrna.
III.
Dopolnjeni osnutek SD OLN Novi grad iz I. točke tega naznanila bo javno razgrnjen v prostorih Občine Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna ter objavljen na spletni strani Občine Dobrna.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 19. 9. 2022 do
19. 10. 2022.
Javna obravnava bo izvedena v sredo, 5. 10. 2022, ob
16. uri, v sejni sobi Občine Dobrna.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo
SD OLN Novi grad podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter
jih podajo v knjigo pripomb oziroma pošljejo na el. naslov:
obcina@dobrna.si ali po pošti na naslov Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek občini za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih
do pripomb in na spletni strani občine. Vse osebe, ki ne želijo,
da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki
ali drugi osebni podatki, morajo na pripombi to tudi posebej
navesti.
VI.
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Dobrna (https://www.dobrna.si)
in oglasni deski Občine Dobrna.
Št. 350-0005/2022-34(1)
Dobrna, dne 6. septembra 2022
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora –
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), tretji odstavek 298. člena in
tretji odstavek 338. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-3
(Uradni list RS, št. 199/21, 20/22 – odl. US) ter 7. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) župan Občine
Dobrna s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega
lokacijskega načrta Novi grad
I.
Občina Dobrna naznanja javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Novi grad (v nadaljnjem besedilu: SD OLN Novi grad), ki
ga je izdelal izdelovalec prostorskega akta Urbanisti, Gorazd

KANAL
2798.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
člana občinskega sveta

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
in 21. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS,
št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 7. dopisni
seji dne 5. septembra 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata člana občinskega sveta
1.
Članici občinskega sveta, Valentini Bevčar Stanič, izvoljeni v Občinski svet Občine Kanal ob Soči z liste kandidatov
Lista za zdravje in kakovost bivanja v VE-1, preneha mandat
člana Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči zaradi menjave
stalnega bivališča.
2.
Na podlagi veljavnih predpisov preide mandat za preostanek mandatne dobe naslednjemu kandidatu na listi Liste za
zdravje in kakovost bivanja v VE-1.
Volilna komisija Občine Kanal ob Soči uradno ugotovi,
na koga preide mandat, mu izda potrdilo o izvolitvi ter o tem
obvesti Občinski svet Občine Kanal ob Soči.
3.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 9000-0007/2022-4
Kanal ob Soči, dne 5. septembra 2022
Županja
Občine Kanal
Tina Gerbec

MEŽICA
2799.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za EUP ME53-OPPN* (SZ del) –
»Soseska 21«

Na podlagi 115. in 119. člena, ob upoštevanju druge alineje četrtega odstavka 289. člena, Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22
– odl. US) in 72. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS,
št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 7. dopisni seji dne
31. 8. 2022 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za EUP ME53-OPPN* (SZ del) – »Soseska 21«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za EUP ME53-OPPN* (SZ del) – »Soseska 21« (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(sestavni deli in priloge OPPN)
(1) OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela.
(2) Tekstualni del OPPN vsebuje naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Opis prostorske ureditve
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
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V. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
VI. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
VII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
VIII. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
IX. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN
X. Končne določbe
(3) Grafični del OPPN vsebuje naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta Občine Mežica s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Zazidalna situacija
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro – zasnova prometnih ureditev
6. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro – zasnova komunalne in energetske infrastrukture
7. Načrt parcelacije
(4) OPPN ima naslednje spremljajoče gradivo:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz občinskega prostorskega načrta Občine Mežica,
– obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage.
3. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Delež zelenih površin je razmerje med zelenimi površinami in celotno površino gradbene parcele, pri čemer kot zelene površine štejejo tako zelene površine na raščenem terenu
kot tudi zelene površine nad kletnimi etažami. V primeru, da se
zelene površine med kletnimi etažami upoštevajo v izračunu
deleža zelenih površin, je v območjih zasaditev nad podzemno
etažo potrebno zagotoviti vsaj primerne rastiščne pogoje za
rast nizkega drevja in grmovnic. V ta namen je treba zagotoviti
vsaj 0,4 m globine zemlje.
(2) EUP je enota urejanja prostora kot je določena z
veljavnim občinskim prostorskim načrtom. EUP so razvidne iz
grafičnega dela OPPN.
(3) Gradbena linija pritlične etaže je regulacijska črta, na
katero morajo biti v pritlični etaži v pretežnem s fasado postavljene osnovne stavbe, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
Pri tem se ne upoštevajo sekundarni elementi kot so izzidki,
balkoni, nadstreški ipd.
(4) Gradbena meja osnovnih stavb je regulacijska črta,
katere osnovne stavbe (vključno s sekundarnimi elementi kot
so balkoni, napušči, izzidki ipd.) ne smejo presegati, lahko pa
se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost. Gradbena meja nadstropne etaže se upošteva le v nadstropnih
etažah v delih, kjer je v pritlični etaži določena gradbena linija.
Gradbene meje ni potrebno upoštevati v kletnih etažah.
(5) Gradbena meja pomožnih stavb in pomožnih objektov iz prve alineje četrtega odstavka 7. člena tega odloka je
regulacijska črta, katere pomožni objekti iz stavbe (vključno
s sekundarnimi elementi kot so balkoni, napušči, izzidki ipd.)
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje
odmaknjene v notranjost. Gradbena meja nadstropne etaže
se upošteva le v nadstropnih etažah v delih, kjer je v pritlični
etaži določena gradbena linija. Gradbene meje ni potrebno
upoštevati v kletnih etažah.
(6) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, ki je trajno
namenjeno redni rabi te stavbe.
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(7) Notranja prometnica P je načrtovana javna cesta
znotraj območja OPPN, ki povezuje Ulico Kralja Matjaža
(JP 757791) in Malgajevo ulico (JP757651). Razvidna je iz
grafičnega dela OPPN.
(8) Obodne prometnice so Ulica Kralja Matjaža
(JP 757791) v delu zahodno od območja OPPB, Malgajeva ulica (JP757651) v delu severno od območja OPPN in načrtovana
javna povezovalna pot »Vrtec« kot je določena z Odlokom o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za javno povezovalno pot »Vrtec« (znotraj EUP ME53-OPPN*, ME55-OPPN*
in ME 58-OPPN*) (Uradni list RS, št. 31/22). Razvidne so iz
grafičnega dela OPPN.
(9) Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi objekti
se meri od najbolj izpostavljenih elementov (vključno s sekundarnimi elementi kot so balkoni, napušči, izzidki ipd.) stavbe ali
objekta (upošteva se tlorisna projekcija).
(10) Osnovni objekt (stavba) je tisti objekt, ki najbolj nazorno opredeljuje predvideno rabo gradbene parcele.
(11) Pomožni objekti (stavbe) so spremljajoči objekti k
osnovnim objektom (stavbam) in so namenjeni njihovemu delovanju. V prostor se jih umešča po tem, ko so osnovni objekti
(stavbe) že zgrajeni ali sočasno z njimi.
(12) Raščen teren so zunanje površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo zasaditev visoke
vegetacije.
(13) Vrstna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim
zidom sosednjega objekta.
(14) Zelene površine so urejene ter z vegetacijo zasajene
netlakovane površine. Namenjene so ureditvi okolice objektov,
bivanju na prostem, izboljšujejo kakovost bivanja in prispevajo
k urejenosti človekovega okolja.
(15) Uporabljeni izrazi, katerih pomen ni izrecno določen
v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve
tega odloka določajo predpisi s področja urejanja prostora in
graditve objektov.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
S tem OPPN se načrtuje ureditev stanovanjskega območja v jedru Mežice, v zahodnem delu zazidalnega kareja
(EUP ME58-OPPN*), ki ga omejujejo Ulica Kralja Matjaža
(JP 757791) na zahodu, Malgajeva ulica (JP 757651) na severu, Partizanska cesta (R2-425/1265) na vzhodu in načrtovana
javna povezovalna pot »Vrtec« na jugu. Območje se namenja gradnji večstanovanjskega objekta z največ 15 stanovanji
(gradbena parcela z oznako A) na severnem delu ter niza
vrstnih hiš (6 enostanovanjskih stavb na gradbenih parcelah z
oznakami B1 do B6) na južnem delu s pripadajočimi pomožnimi
objekti in zunanjimi ureditvami ter prometnimi površinami in
drugo komunalno opremo.
5. člen
(območje urejanja z OPPN)
(1) Območje OPPN zajema zemljišče parc. št. 636/1
k.o. (889) Mežica (katastrsko stanje na dan 28. 3. 2021).
(2) Za potrebe izvedbe gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra iz 6. člena in poglavja IV. tega odloka vključno s priključevanjem posameznih objektov in navezavami območja OPPN na obstoječa omrežja v okolici so potrebni
posegi tudi na zemljišča izven območja OPPN. Predvideni so
posegi vsaj na zemljišča parc. št. 200, 278, 335/30, 635 in
636/2, vsa k.o. (889) Mežica (katastrsko stanje na dan 28. 3.
2021), pri čemer se nabor zemljišč lahko spreminja v skladu z
dopustnimi odstopanji v 29. členu tega odloka.
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III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN se nahaja v jedru Mežice, na zahodnem delu zazidalnega kareja (EUP ME53-OPPN*), ki ga omejujejo Ulica Kralja Matjaža (JP 757791) na zahodu, Malgajeva
ulica (JP757651) na severu, Partizanska cesta (R2-425/1265)
na vzhodu in načrtovana javna povezovalna pot »Vrtec« na
jugu (gl. tudi osmi odstavek 3. člena tega odloka). S treh strani ga obkroža obstoječa stanovanjska pozidava, vzhodno od
njega pa se nahajajo objekti centralnih dejavnosti in športnorekreacijski objekti. Oblikovno in vsebinsko (dejavnosti, umestitev
stavb, tlorisni in višinski gabariti) je območje OPPN zasnovano
kot prehodno območje med jedrom naselja in zalednimi stanovanjskimi območji.
(2) Prometno se območje OPPN preko načrtovane notranje javne ceste P navezuje na Malgajevo ulico in Ulico Kralja
Matjaža. Zaradi ureditve parkirnih površin na severnem delu
gradbene parcele A, priključevanja območja na obodni prometnici in obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo bo predvidoma potrebna korekcija križišča Malgajeve ulice in ulice Kralja
Matjaža ter preureditev pločnika ob Malgajevi ulici severno od
območja OPPN in pločnika ob ulici kralja Matjaža na zahodni
strani območja OPPN.
(3) Na gospodarsko javno infrastrukturo se območje priključuje preko rekonstruiranih in deloma dograjenih omrežij v
sklopu Malgajeve ulice in Ulice Kralja Matjaža ter novo načrtovanih vodov v sklopu notranje javne ceste P. Omrežji javne kanalizacije za odvod komunalne in padavinske odpadne vode se
izgradita v sklopu projekta za celovito ureditev kanalizacijskega
omrežja v naselju (minimalno odsek do križišča Malgajeve ulice
in Partizanske ceste). Elektroenergetsko omrežje se dogradi
do obstoječe trafo postaje severozahodno od območja OPPN,
telekomunikacijsko omrežje pa do kabelskega jaška KJ47 v
sklopu Ulice Kralja Matjaža.
(4) Na vzhodnem delu območja EUP ME53-OPPN*, so
urejene parkovne površine ob Bargetovi vili in vrtcu, ki se
dolgoročno ohranjajo. Od območja OPPN so oddaljene okvirno 70 m, do vrtca z igriščem je še nekaj metrov manj. Na
sosednjem zemljišču so urejena teniška igrišča. Do šolskega
kompleksa je okvirno 200 m, športni park je oddaljen okvirno
500 m. Do vseh površin je zagotovljen peš dostop (pločniki
oziroma druge površine, namenjene izključno ali pretežno pešcem). Na razdalji peš dostopa se nahajajo tudi vsi drugi objekti
centralnih dejavnosti, s katerimi se zagotavlja osnovna oskrba
prebivalstva (trgovina, zdravstvena postaja ipd.).
7. člen
(vrste dopustnih gradenj ter namembnost
in vrste posegov v prostor)
(1) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje
vrste gradenj:
– gradnja novih objektov,
– vzdrževanje, rekonstrukcija (vključno z manjšo rekonstrukcijo) in sprememba namembnosti zakonito zgrajenih
objektov,
– odstranitev objektov,
– vzdrževalna dela v javno korist.
(2) Na celotnem območju OPPN so dopustne naslednje
vrste objektov in ureditev:
– lokalne ceste in javne poti ter nekategorizirane ceste
vključno s priključki in drugimi pomožnimi objekti prometne
infrastrukture,
– daljinski vodovodi, lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja vključno s priključki in drugimi pomožnimi objekti,
– objekti in ureditve za začasno zadrževanje padavinskih
voda,
– vodni zbiralniki in zadrževalniki,
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– rezervoarji in cisterne za vodo,
– pojasnjevalne table, namenjene izobraževanju ali orientaciji v prostoru (npr. predstavitvi kulturnozgodovinskih znamenitosti),
– ograje,
– oporni zidovi,
– urbana oprema,
– ekološki otoki,
– otroška in druga javna igrišča,
– javni vrtovi in parki ter grajeni prostori na drevesih,
– zelenice in druge urejene zelene površine,
– pokrita parkirišča/parkirne površine in pokrite druge
utrjene površine pred vhodi v stavbe, pod pogojem, da so oblikovno in konstrukcijsko enovita za celoten sklop (zahtevana
je tudi oblikovna povezava z arhitekturno zasnovo stavbe),
pri čemer je možna etapna izvedba, če to omogoča zasnova,
– objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na
ogroženih območjih,
– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– trajno reliefno preoblikovanje terena.
(3) Na gradbeni parceli, namenjeni večstanovanjski gradnji (oznaka A), je poleg objektov iz prejšnjega odstavka dopustna še postavitev večstanovanjske stavbe z največ 15 stanovanji. Dopustne so tudi ureditve dvorišča in vrta (parkirišča,
dovozi, dostopi, druge zunanje grajene ureditve za dostop in
neovirano rabo objekta, vrtne terase ipd.).
(4) Na gradbenih parcelah, namenjenih gradnji vrstnih hiš
(oznake B1, B2, B3, B4, B5 in B6), je poleg objektov iz drugega
odstavka tega člena dopustna še postavitev enostanovanjske
stavbe (vrstne hiše) s pripadajočo enoetažno pomožno stavbo
(lopo). Poleg tega so na gradbenih parcelah, namenjenih gradnji vrstnih hiš, dopustni še:
– nadstrešnice, pergole, letne kuhinje, bazeni za kopanje, grajeni ribniki in okrasni bazeni (na gradbeno parcelo se
lahko umestita največ dva taka različna objekta kot enostavna
objekta, pri čemer morajo biti ti objekti umeščeni v prostor
tako, da so vizualno čim manj zaznavni in oblikovno povezani
z arhitekturno zasnovo stavbe);
– ureditve dvorišča in vrta (parkirišča za lastne potrebe,
dovozi, dostopi, druge zunanje grajene ureditve za dostop in
neovirano rabo objekta, vrtne terase ipd.).
(5) Stanovanjske stavbe so pretežno namenjene bivanju.
Dopustno je tudi opravljanje dejavnosti v delu stanovanja (v
obsegu do 30 m2 neto tlorisne površine na posamezno stanovanjsko enoto, združevanje ni dopustno), pri čemer je potrebno
vse objekte in površine za potrebe izvajanja dejavnosti (npr.
parkirna mesta v skladu z določili 10. člena tega odloka) zagotoviti v sklopu gradbene parcele stavbe ali v skupni garažni
kleti, izvajanje dejavnosti pa ne sme poslabšati bivalnih in okoljskih razmer, tj. ne sme povzročati hrupa, onesnaženja zraka ali
voda, svetlobnega in drugega onesnaževanja ipd., ki presega
predpisane standarde kakovosti okolja v posamezni stavbi, na
območju OPPN in v njegovi neposredni okolici. Dejavnost ne
sme biti taka, da je za njo potrebna izvedba presoje vplivov na
okolje ali predhodnega postopka v skladu s predpisi s področja
varstva okolja. V kolikor se dejavnost iz tega odstavka izvaja v
ločenih prostorih, za katere je potrebno opredeliti namembnost
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, so ti prostori lahko le iz
naslednjih kategorij: druge poslovne stavbe, stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic) in
stavbe za izobraževanje.
(6) Pri gradnjah in drugih posegih v prostor je potrebno
upoštevati omejitve, ki jih na posameznem območju določajo
različni režimi, določeni s predpisi (varovanje zdravja ljudi,
varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varovalni pasovi
gospodarske javne infrastrukture, varstvo voda, omejitve na
ogroženih območjih, omejitve zaradi zračnega prometa ipd.).
Veljavni režimi so razvidni iz prikaza stanja prostora, prostorskega informacijskega sistema in veljavnih področnih predpisov. Pogoj za poseganje na zemljišča ali v objekte, na katerih

Št.

117 / 9. 9. 2022 /

Stran

8351

veljajo določeni režimi, za vse vrste objektov je pridobitev
mnenja oziroma soglasja pristojnega organa oziroma službe.
8. člen
(lega objektov)
(1) Lega stavb na zemljišču je določena s potekom gradbenih mej in gradbenih linij ter orientacijo stavb, ki so razvidni
iz grafičnega dela OPPN. Minimalni delež zelenih površin na
gradbenih parcelah je 20 %.
(2) Medsosedske ograje in podporni zidovi (razen ograj in
podpornih zidov ob javnih cestah) se lahko postavijo do meja
sosednjih zemljišč, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v
sosednja zemljišča. Umestitev medsosedskih ograj in podpornih zidov v varovalni pas ob javnih cestah je možna pod pogojem, da je zagotovljena preglednost priključkov na javno cesto.
(3) Pomožni objekti iz četrtega odstavka 7. člena tega
odloka morajo biti od meje javne povezovalne ceste »Vrtec«
odmaknjeni najmanj 2,0 m.
(4) Parterne ureditve (dvorišča, parkirišča, manipulacijske
površine ipd.) se lahko postavijo do meja sosednjih zemljišč,
vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednja zemljišča.
Objekti iz tega odstavka se lahko gradijo tudi na meji, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (soglasja
lastnikov sosednjih zemljišč).
(5) Pri umestitvi objektov gospodarske javne infrastrukture ni omejitev glede odmikov od sosednjih zemljišč.
9. člen
(velikost in oblikovanje objektov)
(1) Maksimalni dopustni horizontalni gabariti stavb so
določeni s potekom gradbenih linij in mej, ki so razvidne iz
grafičnega dela OPPN. Vse stavbe (vključno s pomožnimi) na
gradbeni parceli se morajo nahajati znotraj gradbenih meja,
pri čemer je pomožne stavbe vrstnih hiš dopustno graditi le
na vrtni (južni) strani stavb. Ureditev kletnih etaž (dopustni sta
največ 2 kletni etaži) večstanovanjske stavbe je dopustna na
celotnem območju gradbene parcele z oznako A, pri čemer
mora biti odmik najbolj izpostavljenih delov teh etaž od parcelne meje Malgajeve ulice in Ulice Kralja Matjaža minimalno
0,50 m. V primeru, da se posegu v cestno telo ni možno izogniti, je potrebno pred izvedbo teh del izvesti katalogiziranje/
evidenco geodetskega in stvarnega stanja na zadevnih cestah
in po končani gradnji enovito vzpostaviti najmanj prvotno stanje
podzemnih, povoznih in pohodnih slojev javnih cest.
(2) Vertikalni gabarit večstanovanjske stavbe je P + 2, vertikalni gabarit vrstnih hiš pa P + 1, pri čemer je del stavbe lahko
tudi nižji. Na strehah etaž se lahko uredijo terase, pri čemer na
terase na strešni etaži ni dovoljeno umeščati nadstrešnic, pergol, letnih kuhinj ali bazenov za kopanje. Na območju se lahko
uredita tudi do dve kletni etaži (gl. tudi grafični del OPPN) ob
upoštevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena, če to
omogočajo značilnosti terena. Dopustno višino lahko presegajo
atika ter deli stavbe, ki so sestavni deli inštalacij (komunikacije,
ogrevanje, strojne in elektro inštalacije ipd.), in sicer za največ
2 m.
(3) Kote pritličnih etaž so razvidne iz grafičnega dela
OPPN.
(4) Oblikovanje stavb mora biti enostavno, praviloma iz
preprostih ortogonalnih elementov, ki se lahko medsebojno tudi
zamikajo v vodoravni ali navpični smeri. Oblikovanje vrstnih hiš
s pripadajočimi pomožnimi stavbami in objekti mora biti medsebojno usklajeno – dopustno je zamikanje posameznih enot
v vodoravni in navpični smeri ob upoštevanju gradbenih linij in
mej (gl. tudi grafični del OPPN).
(5) Strehe stavb so ravne (v naklonu med 0° in 10°), lahko
so nepohodne, pohodne (terasa) ali zelene. Nadstrešnica se
lahko izvede tudi kot pergola, ki pa ne sme presegati višine
atike. Naklon nadstrešnice parkirnih prostorov in drugih utrjenih
površin pred vhodi v stavbe ne sme biti usmerjen proti javnim
pohodnim ali povoznim površinam.
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(6) Fasade so v beli barvi, v zemeljskih, sivih ali pastelnih
tonih. Dovoljena je tudi popolna ali delna obdelava fasad z
lesom, naravnim kamnom ali sodobnimi materiali (vidni beton,
steklo, pločevina, vlaknocementne plošče itn.). V primeru uporabe teh materialov so dovoljeni tudi temnejši odtenki sive in
rjave barve. Uporaba signalnih oziroma fluorescentnih barv ni
dopustna. Balkoni, lože oziroma terase morajo biti oblikovani
enotno oziroma oblikovno usklajeni.
(7) Klimatskih naprav ni dopustno nameščati na vizualno
izpostavljene fasade stavb, razen če so te fasade izvedene
tako, da deli fasad zakrivajo instalacije in zunanjo enoto naprave.
(8) Naknadne prizidave pri vrstnih hišah praviloma niso
dopustne, razen če se izvedejo enotno za celoten niz v okviru
dopustnih gabaritov. Ob izvedbi morebitnih rekonstrukcij ali
vzdrževalnih del je potrebno ohraniti koncept arhitekturnega
oblikovanja večstanovanjske stavbe oziroma niza vrstnih hiš.
(9) Medsosedske ograje morajo biti prosojne in ozelenjene. Zidovi (ne glede na material) niso dovoljeni, razen na mejah
med gradbenimi parcelami vrstnih hiš sklopa B ter atriji pritličnih
stanovanj večstanovanjske stavbe sklopa A, vendar le, če so
oblikovani integralno kot del stavbe.
(10) Urbana oprema mora biti v območju oblikovana enotno ob upoštevanju značilne opreme v jedru mesta Mežica.
10. člen
(ureditev okolice stavb)
(1) Parterne ureditve na gradbenih parcelah vrstnih hiš
slopa B se oblikujejo čim bolj enotno. Prikaz zunanjih ureditev
v grafičnem delu OPPN je le shematski, dejanske rešitve lahko
od njega odstopajo.
(2) Višina zemljišča na parcelni meji mora praviloma biti
prilagojena sosednjemu zemljišču, prehodi med različnimi višinami pa urejeni s travnatimi brežinami. V delih, kjer to ni
možno zaradi večjih višinskih razlik (uvoz v kletno etažo, vzhodni rob območja na meji z obstoječim kompleksom teniških
igrišč …), je dopustna tudi izvedba opornih zidov. Oporni zidovi
naj bodo izvedeni tako, da bodo vizualno čim manj izpostavljeni
(npr. zazelenjeni, oblikovno usklajeni s stavbo ipd.)
(3) Ob stanovanjskih stavbah se uredijo parkirne in druge
utrjene površine ter dvorišča.
(4) Zagotoviti je potrebno minimalno dve parkirni mesti
za motorna vozila na stanovanjsko enoto in dodatna parkirna
mesta glede na morebitno dodatno dejavnost v stavbi, in sicer:
– eno parkirno mesto, v kolikor podjetje posluje s strankami,
– eno parkirno mesto na vsako zaposleno osebo, ki se
vozi na delo z druge lokacije.
(5) Vse neutrjene površine je potrebno ozeleniti/zatraviti.
Zasaditev z drevjem in grmovnicami mora slediti naslednjim
usmeritvam:
– priporoča se zasaditev lokalno značilne medonosne
vegetacije;
– zaradi bližine vzgojno-varstvenih ustanov se ne dovoljuje zasaditev strupenih vrst drevja in grmovnic;
– prepovedana je uporaba pacipres in cipres (Chamaecyparis sp.) ter klekov (Thuja sp.).
(6) Zbiralniki za kapnico oziroma rezervoarji za vodo morajo biti postavljeni na delu gradbene parcele, ki se ne nahaja
ob javni cesti in v prostor umeščeni tako, da so vizualno čim
manj zaznavni.
11. člen
(pogoji in merila za parcelacijo)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom iz grafičnega
dela OPPN in pripadajočimi zakoličbenimi točkami, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo.
(2) Gradbene parcele stavb v sklopu, za katerega se pridobiva gradbeno dovoljenje, morajo biti pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostavljene kot samostojne zemljiške parcele.
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(3) Parcele, namenjene gradnji gospodarske javne infrastrukture, se lahko oblikujejo (združujejo in delijo) poljubno.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(skupne določbe glede gospodarske javne infrastrukture
in javnega dobra)
(1) Potek infrastrukturnih omrežij mora biti medsebojno
usklajen z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in
odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur.
(2) Objekti gospodarske javne infrastrukture, razen prometnega omrežja, morajo biti izvedeni podzemno. V okviru
prostorskih možnosti (razen tam, kjer je drugačna izvedba bolj
smiselna zaradi racionalnosti, gradbenotehničnih ali okoljevarstvenih vidikov ter prostorskih omejitev) morajo biti urejeni v
sklopu javnih površin (cestnega telesa) tako, da je omogočeno
njihovo priključevanje. Površine za ureditev novih prometnic
(razen parkirnih površin) in gospodarske javne infrastrukture za
potrebe priključevanja na obstoječa infrastrukturna omrežja se
lahko skladno z določili drugega odstavka 5. člena tega odloka
zagotovijo tudi izven območja OPPN.
(3) Elektroenergetske vode, vode javne razsvetljave in
telekomunikacijske vode je pod asfaltnimi in drugimi voznimi,
utrjenimi oziroma težko dostopnimi površinami z namenom
njihove zaščite potrebno položiti v kabelsko kanalizacijo. V
primeru rekonstrukcije ceste je potrebno zagotoviti zaščito ali
prestavitev obstoječih vodov. Vsi jaški v sklopu asfaltnih in
drugih voznih površin se izvedejo kot povozni.
(4) Priključne omarice energetskega in komunikacijskega
omrežja ne smejo biti nameščene na glavnih fasadah objektov
in ne smejo biti vizualno izpostavljene v odprtih ambientih.
(5) Med izvajanjem posegov za potrebe OPPN (izven
in znotraj območja OPPN) je potrebno zagotoviti nemoteno
delovanje komunalne oskrbe in dostop do vseh obstoječih
infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, če so ob
gradnji poškodovani.
(6) Pri posegih na prometnicah za potrebe OPPN (izven
in znotraj območja OPPN) je potrebno zagotoviti varen promet
oziroma zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša
in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.
(7) Vse stanovanjske stavbe je potrebno obvezno priključiti na prometno, vodovodno, kanalizacijsko (kanalizacija za
odvod komunalne in padavinske odpadne vode), plinovodno
in elektroenergetsko omrežje ter za njih zagotoviti odvoz odpadkov.
13. člen
(prometne ureditve)
(1) Območje OPPN se napaja preko novo načrtovane
notranje javne prometnice P, ki poteka po sredini območja
od Ulice Kralja Matjaža na zahodu do Malgajeve ulice na
severovzhodu. Na njo se priključujejo vse načrtovane stavbe,
pri čemer ima večstanovanjska stavba predviden priključek iz
garažne kleti. Notranja prometnica P je v delu med Malgajevo
ulico in uvozom v garažo večstanovanjskega objekta (gradbena
parcela z oznako A) dvosmerna v preostalem delu pa enosmerna (promet poteka v smeri od Ulice Kralja Matjaža proti
Malgajevi ulici). Cestno telo notranje javne ceste P se uredi v
minimalnem prečnem profilu širine 4,8 m v delu, kjer poteka
promet enosmerno, oziroma 7,5 m v delu, kjer promet poteka
dvosmerno. Od tega mora biti najmanj 1,3 m namenjenih ureditvi enostranskega pločnika.
(2) Zaradi navezave nove načrtovane notranje pro
metnice P na obstoječi javni cesti bo potrebno rekonstruirati
del obodnih prometnic izven območja OPPN. Rekonstrukcija
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se izvede v skladu z določili 5. in 6. člena tega odloka in ob
smiselnem upoštevanju načrtovane zasnove območja OPPN.
(3) Peš promet se vodi ob Malgajevi ulici ter ob načrtovani
notranji prometnici P (povezava med Malgajevo ulico in Ulico
Kralja Matjaža ter posredno tudi načrtovano javno povezovalno potjo »Vrtec«). Z gradbenih parcel z oznako B je možen
neposreden peš dostop do načrtovane javne povezovalne poti
»Vrtec«.
(4) Vse javne ali zasebne površine, namenjene motornemu prometu, in površine za mirujoči promet morajo biti ustrezno utrjene za osno obremenitev 10 ton, lahko so asfaltirane,
betonirane ali tlakovane. Površine za mirujoči promet so lahko
tudi zatravljene.
14. člen
(oskrba z vodo in hidrantno omrežje)
(1) Območje OPPN se priključuje na obstoječe javno
vodovodno omrežje v sklopu obodnih prometnic. Večstanovanjska stavba se neposredno priključuje na vod v sklopu
Malgajeve ulice, vrstne hiše pa preko načrtovanega javnega
vodovoda v sklopu notranje prometnice P na vod v sklopu Ulice
Kralja Matjaža.
(2) Požarna voda bo zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja. Na jugozahodnem delu območja je že urejen
nadzemni hidrant. Predvidena je ureditev dodatnega hidranta
na severovzhodnem robu območja. Hidranti na območju OPPN
oziroma njegovem vplivnem območju morajo biti razporejeni
tako, da bo zagotovljena ustrezna požarna varnost v skladu z
veljavnimi predpisi.
15. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda)
(1) Za priključitev načrtovanih stavb na območju na kanalizacijsko omrežje je predvidena izgradnja novih javnih kanalizacijskih vodov (ločena voda za odvod komunalne in padavinske
odpadne vode) v sklopu notranje prometnice P. Izven območja
OPPN bo izvedena rekonstrukcija obstoječega kanalizacijskega omrežja v sklopu Malgajeve ulice.
(2) Večstanovanjska stavba se neposredno priključuje
na načrtovani vod kanalizacije za odvod komunalne odpadne
vode v sklopu Malgajeve ulice, vrstne hiše pa na načrtovani
vod kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode v sklopu
notranje prometnice P.
(3) Padavinske vode s streh, cest in utrjenih površin
dvorišč se odvajajo v ponikalno polje, ki deluje kot podzemni
razbremenilni bazen, ki je na iztoku povezan z načrtovanim
omrežjem javne kanalizacije za odvod padavinske odpadne
vode. Padavinske odpadne vode je potrebno pred izpustom in
ponikanjem ustrezno očistiti (izvedba lovilcev olj).
16. člen
(energetsko omrežje)
(1) Za priključitev načrtovanih stavb na območju na nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje je predvidena izgradnja
novega javnega nizkonapetostnega kablovoda v sklopu notranje prometnice P ter dograditev nizkonapetostnega kablovoda
v sklopu Ulice Kralja Matjaža, ki se priključuje na obstoječo
transformatorsko postajo 20/0,4 kV severozahodno od območja
OPPN. Vse načrtovane stavbe se priključujejo na vod v sklopu
notranje prometnice P.
(2) Nizkonapetostno omrežje se izvede do priključnih
merilnih omaric (lahko so individualne ali skupne za več stavb),
ki se jih postavi na stalno dostopna mesta.
(3) Načrtovane stavbe na območju OPPN se za potrebe
ogrevanja in pripravo sanitarne vode priključijo na distribucijsko
plinovodno omrežje v sklopu obodnih prometnic. Večstanovanjska stavba se neposredno priključuje na vod v sklopu
Malgajeve ulice, vrstne hiše pa preko načrtovanega javnega
plinovoda v sklopu notranje prometnice P na vod v sklopu Ulice
Kralja Matjaža.
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(4) V pasu širine 1 m levo in desno od obstoječih vodov
distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni dopustno nižanje
nivelete, nasipavanje terena nad osjo plinovoda pa je dopustno
do največ 0,5 m.
17. člen
(omrežje javne razsvetljave)
Javna razsvetljava se izvede enotno za celotno območje
OPPN, z enako visokimi kandelabri tipske oblike ob upoštevanju tipizacije urbane opreme v naselju.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Območje OPPN se na obstoječe javno telekomunikacijsko omrežje priključuje preko kabelskega jaška KJ47 v sklopu
Ulice Kralja Matjaža. Večstanovanjska stavba se neposredno
priključuje na jašek KJ47 preko kabelske kanalizacije iz PE cevi
fi 50 mm. Za potrebe priključevanja vrstnih hiš se izvede nov
javni telekomunikacijski vod (kabelska kanalizacija iz PE cevi
2×fi 50 mm) od jaška KJ47 do novega razvodnega jaška KJ BC
fi 80 cm v sklopu notranje prometnice P. Od razvodnega jaška do posameznih stanovanjskih stavb se položijo PE cevi
fi 32 mm. Izvedba telekomunikacijske kabelske kanalizacije
mora omogočiti pristojnemu izvajalcu univerzalne storitve v
skladu s predpisom, ki ureja elektronske komunikacije, možnost priklopa vseh objektov na območju OPPN.
19. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Na območju se izvaja gospodarska javna služba odvoza komunalnih odpadkov. Komunalne odpadke je potrebno
zbirati v ustrezno dimenzioniranih zabojnikih za odpadke na
zbirnem mestu. Zbirno mesto mora biti v stavbi ali na pripadajoči gradbeni parceli. Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti
zavarovani pred vremenskimi vplivi.
(2) Ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij komunalnih
odpadkov) za območje jedra Mežice so urejeni na območju
Leške ceste in Lenartove ulice.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
20. člen
(splošno)
Območje OPPN se nahaja na območju, na katerem veljajo ukrepi iz predpisa o območjih največje obremenjenosti
okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v
Zgornji Mežiški dolini.
21. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN se nahaja na območju kulturnega
spomenika Mežica – Trško jedro (EŠD 7635). Posebne rešitve
in ukrepi za kulturno dediščino niso potrebni.
(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka velja ob
vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki
varstveni režim, ki lastnika zemljišča, investitorja ter odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo
zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije. V primeru odkritja arheoloških ostalin je potrebno
pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
22. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim
manjše površine tal.
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(2) Zaradi prekomerne onesnaženosti tal s svincem na
območju Zgornje Mežiške doline morajo biti vse utrjene površine izvedene tako, da je preprečeno širjenje prahu, vse
neutrjene površine pa morajo biti praviloma zatravljene. Za
urejanje in utrjevanje površin, ki ne bodo prekrite z materialom,
ki preprečuje neposreden dostop do tal, ter za vrtnarjenje je potrebno uporabljati zemljino ali drug nasipni material, ki ustreza
drugi stopnji obremenjenosti okolja v skladu s predpisom, ki
določa merila za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja
zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.
23. člen
(varstvo in zaščita voda)
Komunalna in padavinska odpadna voda se odvaja ločeno v javno kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji iz 15. člena
tega odloka.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN se uvršča med območja III. stopnje
varstva pred hrupom.
(2) Morebitne prezračevalne in klimatske naprave, ki povzročajo hrup, naj se umeščajo tako, da bo njihov hrup čim manj
moteč za okolico, zlasti v nočnem času.
25. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Območje OPPN se uvršča med območja I. stopnje varstva
pred elektromagnetnim sevanjem.
26. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje se v okolici gradbišča prepreči preseganje mejnih vrednosti prašnih usedlin v zrak (vlaženje odkritih
površin na gradbišču in na transportnih poteh, preprečevanje
nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja
urejanja, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu ipd.).
(2) Načrtovane stavbe se priključijo na plinovodno omrežje v skladu z določili 16. člena tega odloka.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
27. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)
(1) Prometnice na območju omogočajo dostop za interventna vozila in za razmeščanje opreme za gasilce ter zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
(2) Vse ureditve in objekti morajo upoštevati odmike od
meje parcel in med objekti oziroma predpisane protipožarne
ločitve, da se prepreči širjenje požara na sosednje objekte.
Zadostne količine požarne vode se zagotavljajo preko hidrantnega omrežja, ki se napaja iz javnega vodovodnega omrežja
(gl. tudi 14. člen tega odloka).
(3) Predvideti je potrebno potresno varen način gradnje
ob upoštevanju projektnega pospeška tal kot je opredeljen v
karti potresne nevarnosti Slovenije.
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prometnico P z vsemi predvidenimi infrastrukturnimi omrežji ter
urediti nujno gospodarsko javno infrastrukturo v sklopu obodnih
prometnic (kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje) v skladu s pogoji iz 15. in 16. člena tega odloka.
(2) Po izvedbi gradenj mora biti na obodnih prometnicah
vzpostavljeno vsaj enako stanje kot je bilo pred gradnjo.
VIII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
29. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja za meje gradbenih parcel do
+/–1,0 m. V primeru uporabe teh toleranc se smiselno prilagodi
tudi lega zakoličbenih točk, prikazanih na grafičnem načrtu
»7. Načrt parcelacije« ter lega gradbenih meja in linij, prikazanih na grafičnem načrtu »4. Zazidalna situacija«. Odstopanja
od pogojev za določitev gradbenih parcel so dopustna tudi,
kadar so posledica prilagajanja pozicijski natančnosti geodetskih podatkov (v tem primeru so odstopanja lahko tudi večja).
Pri tem nobena gradbena parcela, namenjena gradnji vrstne
hiše (gradbene parcele z oznako B) s pripadajočimi objekti in
ureditvami, tudi ob upoštevanju dopustnih toleranc ne sme biti
manjša od 150 m2, prečni profil notranje prometnice P pa mora
ustrezati minimalnim zahtevam iz 13. člena tega odloka.
(2) Dopustna so odstopanja do ±1,0 m pri višinski koti
pritličja.
(3) Dopustna so odstopanja od rešitev (poteka tras, dimenzij, ureditev objektov, naprav in priključkov) posamezne
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture (vključno z rešitvami odvajanja odpadnih voda
in načinom ogrevanja stavb), če se poiščejo rešitve, ki so
primernejše z gradbenotehničnega, okoljevarstvenega ali ekonomskega (možnost pridobivanja zemljišč za gradnjo, cena in
dostopnost energentov ipd.) vidika oziroma če je to potrebno
zaradi priključevanja na sosednja območja ali priključevanja
sosednjih območij na območje OPPN. Ta odstopanja ne smejo
bistveno spreminjati načrtovanega videza območja in prometne
sheme, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo
biti v nasprotju z javnimi koristmi. K spremenjenim rešitvam je
potrebno pridobiti soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
30. člen
(usmeritve)
Po prenehanju veljavnosti OPPN ob realizaciji načrtovanih ureditev je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno
upoštevati ključne usmeritve, ki zagotavljajo kontinuiteto urbanističnega urejanja prostora OPPN, in sicer potek prometnic,
postavitev stavb, značilne tlorisne in višinske gabarite ter značilne elemente arhitekturnega oblikovanja.
X. KONČNE DOLOČBE
31. člen
(vpogled v OPPN)

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
28. člen
(etapnost izvedbe)
(1) OPPN se lahko izvaja etapno. Gradnjo stanovanjskih
stavb je možno izvajati sočasno ali pa ločeno po posameznih
gradbenih parcelah. V prvi etapi je potrebno izvesti notranjo

OPPN je na vpogled v prostorih pristojne službe za prostor Občine Mežica.
32. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem OPPN)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
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33. člen
(veljavnost OPPN)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2771
Št. 3500-0003/2021
Mežica, dne 31. avgusta 2022
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

MORAVSKE TOPLICE
2800.

Odlok o subvencioniranju komunalnega
prispevka za mlade in mlade družine
v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 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 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. seji
dne 30. 8. 2022 sprejel

ODLOK
o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade in mlade družine
v Občini Moravske Toplice
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo pogoji in upravičenci za
subvencioniranje plačila komunalnega prispevka, višina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Občini Moravske Toplice (v nadaljnjem besedilu občina).
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Subvencija je enkratna denarna pomoč, ki pripada
upravičenim prosilcem – mladim in mladim družinam (v nadaljevanju: upravičenec), kot spodbuda za reševanje prvega
stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega
objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju občine.
(2) Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki niso stare
več kot 35 let.
(3) Za mlado družino po tem odloku se šteje družina z
vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot
35 let, ne glede na starost otrok ter družina z otrokom do največ
dveh let, ne glede na starost staršev, v kolikor gre za prvega
otroka obeh staršev. Kot mlade družine se štejejo življenjske
skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene
družinske oblike.
(4) Za upravičence, ki niso stari več kot 35 let, se štejejo
osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo največ 35 let.
Za otroke v starosti do največ dveh let, se štejejo otroci, ki v letu
vložitve popolne vloge dopolnijo največ dve leti.
(5) Posamezen upravičenec je upravičen do subvencije
samo enkrat.
3. člen
Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je
upravičen upravičenec, ki na območju občine prvič rešuje sta-
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novanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta
ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta ter
ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na
katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta
ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta ali pa
ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno
vpisane stavbne pravice.

de,

4. člen
(1) Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša:
– 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mla-

– 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade
družine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, je najvišji
znesek subvencije 2.000,00 evrov.
5. člen
(1) Upravičenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z
vlogo za odmero komunalnega prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije se šteje
za pravočasno tudi, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri
komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. člen
(1) V vlogi iz prejšnjega člena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in dokazila, ki omogočajo presojo zahtevanih
pogojev po tem odloku.
(2) Vlogi je potrebno priložiti tudi projektno dokumentacijo
za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta, za katero se zaproša za
subvencijo, razen če je upravičenec predmetno dokumentacijo
že predložil ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega, tretjega in četrtega
odstavka 2. člena tega odloka se dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine
pa z izjavo upravičenca, v kateri so navedeni člani mlade družine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje.
(4) Izpolnjevanje pogoja za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izjavo
upravičenca, v kateri mora biti navedeno, da prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega
objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta.
(5) Izpolnjevanje pogoja zemljiškoknjižnega lastništva ali
stavbne pravice iz 3. člena tega odloka se dokazuje z izpisom
iz zemljiške knjige za zadevno nepremičnino, ki ne sme biti
starejši od 1 meseca.
7. člen
(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O upravičenosti vlagatelja do subvencije odloči občinska uprava z upravno odločbo.
8. člen
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje
komunalne opreme. Občina je dolžna sredstva v višini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz nenamenskih
prihodkov občinskega proračuna.
9. člen
(1) V kolikor upravičenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji zemljiško parcelo ali
objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju
petih let od dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti
z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi tudi, v kolikor v petih letih od dodeljene
subvencije ne prijavi stalnega bivališča na objektu, za katerega
mu je bila dodeljena.
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10. člen
Če upravičenec zahteva vračilo plačanega komunalnega
prispevka v skladu z določbami veljavnega zakona o urejanju
prostora in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu vrne dejansko
vplačan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 426-0017/2022-6
Moravske Toplice, dne 31. avgusta 2022
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

2801.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za območje zelenih
in rekreacijskih površin vzhodno in južno
od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic

Na podlagi 298. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) v povezavi s 119. in
123. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 21. in
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine
Moravske Toplice na 25. seji dne 30. 8. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za območje zelenih
in rekreacijskih površin vzhodno in južno
od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih
površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o ureditvenem
načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in
južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (Uradni list
RS, št. 63/01 in 48/04) (v nadaljnjem besedilu: odlok o ureditvenem načrtu).
(2) Identifikacijska številka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta v zbirki prostorskih aktov je 1413.
2. člen
Za 2. členom odloka o ureditvenem načrtu se doda nov
2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(1) Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ureditvenem načrtu.
(3) Grafični del sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na
širšem območju v merilu 1:2000,
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– območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta z
obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu
1:1000,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1:1000.
(4) Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta imajo
naslednje spremljajoče gradivo:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta,
– povzetek za javnost.«.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se
deli na tri podobmočja, in sicer:
– podobmočje A (jugozahodni del igrišča za golf), ki obsega del parcele številka 40 v k. o. 102 – Mlajtinci, površine
cca 0,3 ha,
– podobmočje B (rastlinjak), ki obsega parcelo številka
1303/4 v k. o. 90 – Tešanovci, površine cca 1,8 ha,
– podobmočje C (severni del igrišča za golf), ki obsega
del parcele številka 3625/4 v k. o. 92 – Moravci, površine cca
1,0 ha.«.
4. člen
Za sedmim odstavkom 5. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Na podobmočju A je predvidena gradnja objekta za
potrebe reinjekcijske vrtine. Na podobmočju C je predvidena
gradnja parkirišča za potrebe večnamenske dvorane.«.
5. člen
Za drugim odstavkom 7. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na podobmočju B je predvidena gradnja prizidkov k
rastlinjaku.«.
6. člen
V 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Predvideni objekt za potrebe reinjekcijske vrtine je
pritličen. Višina objekta je največ 5 m. Oblikovanje objekta se
prilagodi tehnološkim zahtevam in namenu.«.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanja drugi in tretji odstavek, ki postaneta tretji in
četrti odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Predvideni rastlinjak s prizidkoma je pritličen. Oblikovanje objektov se prilagodi tehnološkim zahtevam in namenu.
(4) Največje možne tlorisne velikosti objektov so prikazane v grafičnem delu ureditvenega načrta.«.
7. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Na celotnem območju ureditvenega načrta je dopustna
gradnja vseh vrst pomožnih objektov, ki funkcionalno dopolnjuje glavne objekte pod naslednjimi pogoji:
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– lega: najbolj izpostavljen del objekta mora biti od meje
sosednjega zemljišča odmaknjen najmanj 1,00 m, s soglasjem
lastnika sosednjega zemljišča lahko tudi manj, podzemni objekt
in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradita do meje;
– velikost: glede na predpis o razvrščanju objektov izpolnjuje merila za nezahteven ali enostaven objekt;
– oblikovanje: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari
splošnega videza prostora.«.
8. člen
Besedilo 18. člena se spremni tako, da se glasi:
»(1) Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g].
(2) Na večjem delu območja ureditvenega načrta se nahajajo razredi poplavne nevarnosti (Pm, Ps, Pp), ki so bili
določeni v hidrološko-hidravlični študiji (Hidrološko-hidravlična
študija Lipnice in Martjanskega potoka za potrebe OPN Občine
Moravske Toplice, št. proj. 1275/2010, 1276/2010, 1287/2010,
Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., november 2010, dopolnitev februar 2013; Izdelava hidrološko-hidravlične študije z
novelacijo poplavnih kart za Martjanski potok z vključeno akumulacijo Sebeborci, št. proj. 107/2014, T-PRING d.o.o., februar
2014; Hidrološko-hidravlične študije Lipnice in Martjanskega
potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, novelacija
poplavnih kart zaradi izgradnje akumulacije Sebeborci, št. proj.
110/2014, T-PRING d.o.o., april 2014, dopolnitev maj 2017).
Pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti je
potrebno upoštevati Prilogo 1 iz Uredbe o pogojih in omejitvah
za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja.
(3) Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo
tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki,
padci proti požiralnikom, kanalizacija ...).
(4) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska
vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali
usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da
urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(5) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo
okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki
se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti
pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in
neakumulirana sončna energija.
(6) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke
opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj
ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
(7) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer
se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska
izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot
alternativni sistemi se štejejo:
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– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na
voljo,
– toplotne črpalke.«.
9. člen
Za četrtim odstavkom 20. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin,
vrst objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene,
geološko-geomehanske, hidrološke, prometne, prostorske in
ekonomske rešitve ali drugih razlogov. Odstopanja ne smejo
biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati
pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta
odstopanja zadevajo.«.
10. člen
Besedilo 21. člena se spremni tako, da se glasi:
»Časovna izvedba prostorskih ureditev, kakor tudi zaporedje izvedbe posamezne prostorske ureditve in njenih etap je
odvisna od izkazanega interesa investitorjev.«.
11. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se po
ZUreP-2 štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
12. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se hranijo
in so na vpogled javnosti na sedežu Občinske uprave Občine
Moravske Toplice.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2019-25
Moravske Toplice, dne 31. avgusta 2022
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

2802.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 –
ZPrCP-F) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 30. 8. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Moravske Toplice
1. člen
V 5. členu Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 83/13, 49/15, 6/22):
– se v tabeli pod zaporedno številko 2 doda nova vrstica:
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»
Zap.
št.

Cesta

2.1

265350

Odsek

Začetek
odseka

265352

O 265351

Opis odseka

Konec
odseka

Dolžina [m]

Levstikova ulica

Z HŠ 45a

204

– stavek pod tabelo se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini
Moravske Toplice znaša 3.381 m (3,381 km).«
2. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna dolžina vseh kategoriziranih občinskih javnih cest
v Občini Moravske Toplice znaša 220.097 m (220,097 km).«
3. člen
H kategorizaciji občinskih cest s tem odlokom je bilo v
skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10
– ZCes-1), pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za infrastrukturo številka: 37162-3/2022-411 (509) z dne 8. 8. 2022.

Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

2803.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 16. člena Statuta Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski
svet Občine Moravske Toplice na 25. redni seji dne 30. 8. 2022
sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo nepremičnine:
– katastrska občina 92 MORAVCI parcela 852/18
(ID 4217565),
– katastrska občina 92 MORAVCI parcela 852/20
(ID 4552661),
– katastrska občina 92 MORAVCI parcela 852/22
(ID 4888808),
– katastrska občina 92 MORAVCI parcela 852/24
(ID 4552660),
– katastrska občina 92 MORAVCI parcela 233/4
(ID 3512473),
ki predstavljajo dele občinskih cest.

«

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa, pri katerih je že
vpisana lastninska pravica Občine Moravske Toplice, pridobijo
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti
izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga
zaznamba javnega dobra v zemljiški knjigi.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0102/2022-2
Moravske Toplice, dne 31. avgusta 2022
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0056/2022-7
Moravske Toplice, dne 31. avgusta 2022

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

2804.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana
posebne občinske volilne komisije

Občinski svet Občine Moravske Toplice je na 25. redni
seji, dne 31. 8. 2022 na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15,
25/17) sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnega člana posebne
občinske volilne komisije
I.
Zaradi odstopa namestnika predsednika Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice, se za preostanek
mandatne dobe, imenuje nadomestna članica:
JASMINA OPEC VÖROŠ, Jezera 22, Rakičan, 9000 Murska Sobota – namestnica predsednika.
II.
Mandatna doba nadomestne članice preneha s potekom
mandata članov Posebne občinske volilne komisije Občine Moravske Toplice, imenovanih s Sklepom o imenovanju posebne
občinske volilne komisije (Uradni list RS, št. 20/19).
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0004/2022-4
Moravske Toplice, dne 31. avgusta 2022
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

Uradni list Republike Slovenije
OSILNICA
2805.

Sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila
oskrbnine vrtca za leto 2022

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
55/17 in 18/21) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list
RS, št. 3/08, 5/08 – popravek, 75/17 – spremembe in dopolnitve, 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na
23. redni seji dne 26. 8. 2022 sprejel

SKLEP
o uvedbi rezervacij pri stroških plačila
oskrbnine vrtca za leto 2022
1. Starši otrok, za katere je Občina Osilnica dolžna kriti
del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko
uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat
letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2022.
2. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni, če
vrtcu pisno napovedo odsotnost najmanj 30 dni pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
3. Starši lahko tudi izven termina, določenega v 1. členu, uveljavljajo rezervacijo, in sicer zaradi odsotnosti otroka v
primeru opravičene najmanj enomesečne odsotnosti otroka.
Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z zdravniškim
potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali poškodbe, dolžni pa so jo vrtcu posredovati najkasneje 15. dan od
prvega dne odsotnosti otroka.
4. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se
ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
5. Za rezervacijo starši plačajo 50 % cene, ki jim je določena glede na dohodkovni razred v katerega so uvrščeni, brez
upoštevanja morebitnih dodatnih znižanj.
6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od vključno
1. 6. 2022 in velja vse do vključno 31. 12. 2022.
Št. 900-0006/2022/9
Osilnica, dne 26. avgusta 2022
Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

RAZKRIŽJE
2806.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 s spremembami), ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje UPB (Uradni list
RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 22. redni
seji dne 2. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2022
1. člen
Spremeni se 1. člen Odloka o proračunu Občine Razkrižje
za leto 2022 (Uradni list RS, št. 105/21) tako, da se glasi:
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»
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta
2022
1.568.113,74
1.129.997,02
992.887,00
865.175,00
117.437,00
10.275,00
137.110,02

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
81.100,00
711 Takse in pristojbine
1.400,00
712 Globe in druge denarne kazni
21.200,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.800,00
714 Drugi nedavčni prihodki
19.610,02
72 KAPITALSKI PRIHODKI
30.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
30.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
408.116,72
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
224.625,24
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. prorač EU
183.491,48
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.694.408,74
40 TEKOČI ODHODKI
370.773,78
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
133.698,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
21.482,00
402 Izdatki za blago in storitve
205.660,02
403 Plačila domačih obresti
2.700,00
409 Rezerve
7.233,76
41 TEKOČI TRANSFERI
657.474,50
410 Subvencije
52.800,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
262.636,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
79.071,50
413 Drugi tekoči domači transferi
262.967,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
645.340,46
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
645.340,46
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.820,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
1.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
19.820,00
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–126.295,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0

Stran
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C.
VII.
50
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55
IX.
X.
XI.
XII.
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440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2021

Uradni list Republike Slovenije
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, tako da znašajo 0,40 EUR.

0
0
0
0
44.261,00
44.261,00
44.261,00
–170.556,00
–44.261,00
126.295,00
170.556,00
«

2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Razkrižje
za leto 2022 (Uradni list RS, št. 105/21) ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0039/2021-4
Razkrižje, dne 6. septembra 2022
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

2807.

3.
Organizatorji volilne kampanje, katerih kandidatom ali
listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini
0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za
volilno kampanjo.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje za volitve župana,
katerih kandidati so prejeli najmanj 10 % od skupnega števila
volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na
dobljen glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 EUR za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov
na ponovnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila iz 3. točke
tega sklepa.
5.
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 Razkrižje v roku 30 dni po vložitvi zahteve za delno povračilo stroškov
na Občino Razkrižje pod pogojem, da je v predpisanem roku
oddal poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih volilne
kampanje na AJPES preko spletnega portala AJPES.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2022-13
Šafarsko, dne 5. septembra 2022
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič

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

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK; Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 –
ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15,
6/18 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno
prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet
Občine Razkrižje na 22. redni seji dne 2. 9. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Razkrižje
1.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Razkrižje.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve občinskega sveta 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.

ROGATEC
2808.

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

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 16. člena Statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine
Rogatec na 8. izredni seji dne 30. 8. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, pogoji in kriteriji
za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
v letu 2022 v Občini Rogatec.

Uradni list Republike Slovenije
V tem sklepu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo
še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in
Računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na dobljen glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Rogatec
v roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja občinskemu
svetu in Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0013/2022-11
Rogatec, dne 30. avgusta 2022
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

2809.

Pravila za izvolitev predstavnika
Občine Rogatec v volilno telo za volitve člana
državnega sveta ter za določitev kandidata
za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. 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),
Zakona o določitvi volilnih enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS, št. 48/92) in
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)
je Občinski svet Občine Rogatec na 8. izredni seji dne 30. 8.
2022 sprejel
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PRAVILA
za izvolitev predstavnika Občine Rogatec
v volilno telo za volitve člana državnega sveta
ter za določitev kandidata za člana
državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika
Občine Rogatec v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana
državnega sveta ter postopek za določitev kandidata za člana
državnega sveta.
V teh pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem
svetu, Občinski svet Občine Rogatec (v nadaljevanju: občinski
svet) izvoli v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega
predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi enega
kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja ter
izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega
sveta in določitev kandidata.
4. člen
Za elektorja je lahko predlagan in izvoljen vsak, ki ima
volilno pravico v Občini Rogatec.
Za člana državnega sveta je lahko predlagan, kdor ima
volilno pravico na območju 5. volilne enote.
5. člen
Kandidate za elektorja lahko predlagajo posamezni člani
občinskega sveta, in sicer vsak največ enega kandidata za
elektorja.
Predlog kandidata za elektorja mora vsebovati: ime predlagatelja, ime in priimek elektorja, datum rojstva in naslov
stalnega bivališča ter pisno soglasje kandidata.
6. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo po enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlog kandidata za člana državnega sveta mora vsebovati: ime predlagatelja, ime in priimek, rojstni datum, naslov
stalnega prebivališča, poklic in delo, ki ga opravlja ter pisno
soglasje kandidata.
7. člen
Predloge s podatki kandidatov za elektorja oziroma za
člana državnega sveta posredujejo predlagatelji Komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta
Občine Rogatec (v nadaljevanju: komisija), skladno z rokom
določenem v pozivu komisije.
Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam
predlaganih kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih priimkov, z navedbo predlagatelja. Tako pripravljen predlog komisija
posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri se izvoli elektor
oziroma določi kandidat za člana državnega sveta.
8. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorja oziroma
določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki
ga je določila komisija.
Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta lahko
glasuje največ za enega kandidata.
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Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak
član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata.
9. člen
Za elektorja je izvoljen kandidat, ki je prejel največ glasov.
V primeru, da sta dva ali več kandidatov za elektorja pri glasovanju prejela enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se
takoj opravi na seji občinskega sveta.
Kandidat za člana državnega sveta je izvoljen, če je pri
glasovanju prejel večino glasov članov občinskega sveta, ki
so glasovali.
Če noben od kandidatov pri glasovanju ni dobil potrebne
večine glasov, se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila
največ glasov.
Če pri prvem glasovanju dobi več kandidatov enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira
kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim
številom glasov določi z žrebom.
Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju oziroma po abecedi priimkov ob istem
številu glasov.
10. člen
Župan je predstavnik občine za predložitev seznama izvoljenega elektorja in kandidature za člana državnega sveta pri
pristojni volilni komisiji.
V kolikor je za predstavnika kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature
določi podžupan oziroma katerikoli član občinskega sveta, ki
ga določi župan.
11. člen
Župan mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja
predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega elektorja
ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi
prilogami.
12. člen
Občinski svet sprejme ta pravila z dvotretjinsko večino
navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2022
Rogatec, dne 30. avgusta 2022
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

ŽALEC
2810.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Spremembe
in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela
naselja Šempeter

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. in 128. členom
Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21)
in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in
23/17) je župan Občine Žalec dne 10. 8. 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve
OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter
1. člen
(Splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve
OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter (v nadaljevanju OPPN).
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju
prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju
ZUreP-3), Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 102/20; v nadaljevanju OPN), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu severovzhodnega dela naselja Šempeter (Uradni list
RS, št. 24/14; v nadaljevanju OPPN), ter vsi ostali relevantni
zakoni in podzakonski predpisi.
Izhodišča za pripravo OPPN je izdelal URBIS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor (št. proj. 2022/SDOPPN-040).
2. člen
(Ocena stanja in razlogi)
OPN opredeljuje ureditveno območje OPPN kot območje
stavbnih zemljišč z oznako prostorske enote EUP ŠE-1/9 in
podrobnejšo namensko rabo kot osrednja območja centralnih
dejavnosti z oznako CU.
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo želje investitorjev po izgradnji novega poslovno-večstanovanjskega objekta E
na območju nekdanjega objekta stavbne dediščine Lenkove
hiše – Hiša Rimska 32 (EŠD 24337), gradnji dodatnih parkirišč
na zahodni strani objekta E, zvišanju etažnosti načrtovanih
večstanovanjskih objektov ter možnost izgradnje kletnih etaž
objektov za potrebe parkiranja osebnih vozil stanovalcev. Skladno z novimi potrebami se načrtujejo tudi pripadajoče ureditve
gospodarske infrastrukture.
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv
ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave
OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje in predmet OPPN)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča (ali njihov
del) naslednjih parc. št.: *70, *310, 363/2 – del, 368/2, 372/1,
372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 372/6, 372/7, 372/8, 372/9, 372/10,
372/11, 372/12, 372/13, 372/14, 372/15, 372/16, 372/17,
372/18, 377, 378/4, 378/5, 378/6, 1121/2 – del, 1135 – del,
1136 – del, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini-995.
Ureditveno območje se glede na potrebne ureditve ter
zahteve posameznih nosilcev urejanja prostora lahko tudi
zmanjša oziroma poveča. Površina ureditvenega območja
OPPN meri cca 2 ha.
Predmet OPPN je:
– gradnja novega poslovno-večstanovanjskega objekta E
na območju nekdanjega objekta stavbne dediščine Lenkove
hiše – Hiša Rimska 32 (EŠD 24337);
– gradnja dodatnih parkirišč na zahodni strani objekta E;
– zvišanju etažnosti načrtovanih večstanovanjskih objektov za eno etažo;
– gradnja kletnih etaž in garažnih objektov za potrebe
parkiranja osebnih vozil stanovalcev;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov;
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– ureditve zunanjih, prometnih in ostalih površin ter pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki je potrebna za normalno
uporabo objektov.
4. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja se izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V
sklopu izdelave se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev
nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) zagotovijo
tudi vse potrebne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepi
za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo okolja in
naravnih virov ter ohranjanje narave, za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne
uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji
ter drugimi zahtevami pristojnih NUP.
5. člen
(Vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN)
OPPN se pripravi in sprejme po rednem postopku, ki je
predpisan za pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov
(skladno z ZUreP-3). Na podlagi mnenja Zavoda Republike
Slovenije za varstvo narave – ZRSVN (št. 3563-0081/2022-2 z
dne 29. 7. 2022), presoje sprejemljivosti vplivov plana v naravo
na varovana območja, ni potrebno izvesti.
Okvirni roki za pripravo OPPN:
– Izdelava izhodišč za pripravo OPPN (junij, julij 2022),
– Pridobitev mnenja ZRSVN o verjetno pomembnih vplivih
na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja (30 dni),
– Sprejetje sklepa o pripravi OPPN (2 dneva),
– Občina pošlje vlogo za dodelitev identifikacijske številke (ID) k OPPN in v javno objavo sklepa o pripravi OPPN
(vključno z mnenjem ZRSVN in sprejetim sklepom o pripravi
OPPN) na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
(30 dni skupaj s pridobitvijo ID in objavo sklepa v prostorskem
informacijskem sistemu),
– Poziv NUP za izdajo konkretnih smernic in pridobitev
le-teh (35 dni),
– Priprava osnutka OPPN (20 dni),
– Objava osnutka OPPN na spletni strani občine, poziv
NUP za podajo mnenja k osnutku OPPN, pridobitev mnenj
(30 dni),
– Priprava elaborata ekonomike (EE) – I. faza (10 dni),
– Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi (JR) osnutka
OPPN in EE (v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni
strani občine in na oglasni deski Občine Žalec in KS Šempeter
v Savinjski dolini) ter izvedba javne razgrnitve (45 dni),
– Priprava odgovorov in zavzetje stališča župana do podanih pripomb iz JR (20 dni),
– Objava Stališča do pripomb in predlogov javnosti iz
javne razgrnitve na spletni strani občine in osebna seznanitev
predlagateljev pripomb iz javne razgrnitve (3 dni),
– Izdelava predloga OPPN (20 dni),
– Objava predloga OPPN na spletni strani občine,
– Občina pozove NUP za izdajo drugega mnenja k predlogu OPPN (35 dni),
– Priprava usklajenega predloga OPPN – glede na prejeta
druga mnenja NUP (20 dni),
– Izdelava končnega elaborata ekonomike (EE) – II. faza
(10 dni),
– Obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na
Občinskem svetu Občine Žalec (30 dni),
– Občina posreduje sprejeti odlok o OPPN na MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, ki ga javno objavi na
svoji spletni strani in o tem obvesti občino (15 dni),
– Izdelava končnih izvodov OPPN (15 dni – do začetka
uveljavitve odloka o OPPN).
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Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih
razlogov ali krajših oziroma daljših rokov vseh udeležencev, ki
sodelujejo v postopku, tudi spremenijo.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci,
ki sodelujejo pri pripravi OPPN)
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki v postopku
priprave OPPN podajo svoja mnenja (ali odločbe) so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, 3000 Celje (v postopku pridobivanja mnenja o verjetno
pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja),
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za
vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 86, 3000 Celje,
4. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
5. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Celje, Kidričeva
ulica 24b, 3000 Celje,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje,
9. Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
10. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
11. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
12. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
13. Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana
– Črnuče,
14. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe,
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
15. MS Šempeter v Savinjski dolini, Rimska cesta 80,
3311 Šempeter v Savinjski dolini,
16. Drugi nosilci urejanja, če se v postopku priprave plana
izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Pri pripravi OPPN sodelujejo še naslednji udeleženci:
– Pobudnik, naročnik in plačnik OPPN: Lastnik zemljišč
znotraj OPPN;
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in
gospodarstvo;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: URBIS d.o.o.
Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor.
7. člen
(Načrt vključevanja javnosti)
Predvideno je z zakonom predpisano sodelovanje javnosti. Dopolnjeni osnutek se javno objavi in razgrne za najmanj
30 dni. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb
in predlogov na objavljeno in razgrnjeno gradivo. Javnost bo s
krajem in časom javne razgrnitve gradiva in javne obravnave,
načinom podajanja pripomb ter rokom za njihovo podajanje, seznanjena preko objave naznanila o javni razgrnitvi v
Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine
Žalec, na krajevno običajen način in preko oglasnih desk na
Občini Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini. Razgrnjeno
gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Žalec, v fizični
obliki bo na ogled tudi v prostorih Občine Žalec in KS Šempeter v Savinjski dolini.
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8. člen
(Obveznosti pobudnika in naročnika)
Vse strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z
vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami, rešitvami, geodetskim
posnetkom in elaboratom ekonomike) bo zagotovil in financiral
pobudnik in naročnik sam.
9. člen
(Koordinacija z nosilci urejanja prostora
in zastopanje v postopkih)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj
nosilcev urejanja prostora lahko, po pooblastilu pripravljavca
OPPN, prevzame tudi načrtovalec OPPN.
10. člen
(Veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0016/2022
Žalec, dne 10. avgusta 2022
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

2811.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju

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

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji
in obrazcih za obračun in izplačilo plač
v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09,
48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14,
24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19,
51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21,
145/21, 194/21, 15/22 in 99/22) se v 3. členu v drugem odstavku v preglednici:
– za vrstico s šifro C230 dodata novi vrstici, ki se glasita:

»

C231

dodatek za
povečan obseg
dodatki
dela za posebne
obremenitve

C232

dodatek za
posebne pogoje
dela na območjih dodatki
občin z nižjo
razvitostjo

»

I111

do 2000 eurov
mesečno, za
polni delovni čas,
sorazmerno glede
na obseg programa
zdravstvene
dejavnosti in
glede na stopnjo
pomanjkanja
posameznega
poklica v
zdravstveni
dejavnosti
do 500 eurov
mesečno, za
polni delovni čas,
sorazmerno glede
na obseg programa
zdravstvene
dejavnosti

Dodatek se
izključuje
z delovno
16. člen Zakona
uspešnostjo
o nujnih ukrepih
iz naslova
za zagotovitev
povečanega
stabilnosti
obsega dela.
zdravstvenega sistema
Dodatek se ne
(Uradni list RS,
všteva v osnovo
št. 100/22; v nadaljnjem
za nadomestilo
besedilu: ZNUZSZS)
plače za čas
odsotnosti z dela
in v odpravnino.

X

1

1

Dodatek se ne
všteva v osnovo
za nadomestilo
plače za čas
odsotnosti z dela
in v odpravnino.

X

1

1

16. člen ZNUZSZS

«;

– za vrstico s šifro I110 doda nova vrstica I111, ki se glasi:

dodatek
za spremstvo
povračilo
učencev
stroškov
na ekskurziji
in športnih dnevih

/

105.a člen Kolektivne
pogodbe za dejavnost
vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS,
št. 52/94, 49/95,
34/96, 45/96 – popr.,
v znesku 50 %
51/98, 28/99, 39/99 –
cele dnevnice
ZMPUPR, 39/00, 56/01,
64/01, 78/01 – popr.,
56/02, 43/06 – ZKolP,
60/08, 79/11, 40/12,
46/13, 106/15, 8/16
– popr., 45/17, 46/17,
80/18, 160/20 in 88/21)

X

1

1

«.
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2. člen
V 5. členu se za vrstico I110 doda nova vrstica, ki se glasi:

»

I111

Št.

dodatek za
spremstvo
učencev na
ekskurziji in
športnih dnevih

15,50

6,36

0,14

0,10

8,85

6,56

0,0611

0,10

0,53

S

S1
«.

KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri
obračunu plač za september 2022.
Št. 00704-308/2022
Ljubljana, dne 7. septembra 2022
EVA 2022-3130-0036
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2812.

Srednjeročni program statističnih raziskovanj
2023–2027

Na podlagi 23.b člena Zakona o državni statistiki (Uradni
list RS, št. 45/95 in 9/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S R E D N J E R O Č N I   P R O G R A M
statističnih raziskovanj 2023–2027
1 UVOD
Pravni okvir delovanja državne statistike
Pravna podlaga za delovanje slovenske državne statistike
je Zakon o državni statistiki (ZDSta). Skladno s tem zakonom je
državna statistika strokovno neodvisna dejavnost izvajanja programa statističnih raziskovanj. Izvaja se po načelih nevtralnosti,
objektivnosti, strokovne neodvisnosti, racionalnosti, statistične
zaupnosti in preglednosti.
Poleg tega se državna statistika pri svojem delu ravna
tudi po profesionalnih standardih, zapisanih v Kodeksu ravnanja evropske statistike, Temeljnih načelih uradne statistike
Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo in Javni
zavezi Evropskega sistema centralnih bank o evropski statistiki.
Slovenska državna statistika
Slovensko državno statistiko sestavljajo Statistični urad
Republike Slovenije (SURS) in pooblaščeni izvajalci dejavnosti
državne statistike. V obdobju 2023–2027 bosta pooblaščena
izvajalca dejavnosti državne statistike Banka Slovenije (BS) na
področjih statistike ekonomskih odnosov s tujino, finančnega
posredništva in nacionalnih računov ter Nacionalni inštitut za
javno zdravje (NIJZ) na področju statistike zdravja in zdravstvenega varstva.
Priprava in izvajanje Srednjeročnega programa
Pripravo srednjeročnega programa statističnih raziskovanj (SPSR) nalaga Zakon o državni statistiki, ki določa, da predlog programa pripravi SURS v sodelovanju s pooblaščenimi

izvajalci. SPSR sprejme Vlada Republike Slovenije za petletno
obdobje. Pri pripravi programa so upoštevane potrebe različnih
deležnikov – nacionalnih uporabnikov, EU in mednarodnih organizacij ter dajalcev podatkov. SPSR je strateški dokument,
ki zajema prednostna in osrednja področja ter strateške cilje
državne statistike.
Za izvedbo teh ciljev v naslednjem srednjeročnem obdobju bodo potrebni zadostna finančna sredstva, dobra preglednost in načrtovanje delovnih procesov ter kadrovskih virov.
Ključen bo tudi nadaljnji razvoj kompetenc in znanja zaposlenih s poudarkom na poznavanju novih statističnih metod in
postopkov.
Uresničevanje ciljev SPSR se spremlja skozi podrobnejše
letne programe in vsakoletno poročanje o njihovem izvajanju,
poleg tega pa še z vmesnim in končnim poročilom o uresničevanju SPSR.
2 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE
DRŽAVNE STATISTIKE
Vizija: Uporabniško usmerjena in učinkovita državna statistika, ki spodbuja razvoj družbe.
Poslanstvo: Zagotavlja aktualne statistične podatke o
Sloveniji.
Temeljne vrednote:
– Prizadeva si za kakovost.
– Upošteva najvišje statistične standarde.
– Zagotavlja vrhunsko storitev.
– Ustvarja okolje, ki spodbuja sodelovanje.
– Podpira inovativnost.
– Zaveda se odgovornosti, povezane s svojim delom.
3 IZZIVI IN OKOLIŠČINE DELOVANJA
V OBDOBJU 2023–2027
Zanesljiva, kakovostna in pravočasna statistika je pogoj
za oblikovanje in izvajanje različnih politik in strategij ter spremljanje njihovih učinkov, s čimer bomo v prihodnje ustrezno
pripravljeni tudi na morebitne krize na področjih zdravstva,
sociale, gospodarstva in okolja. Izzivi državne statistike v naslednjem srednjeročnem obdobju so tako vsebinski kot tehnološki in metodološki.
Eden največjih vsebinskih izzivov sodobnega časa so
podnebne spremembe. Evropski zeleni dogovor1 vsebuje
načrt za soočenje z okoljsko krizo ter je tudi podlaga za preobrazbo EU v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno
gospodarstvo. Zagotovitev podatkov, ki bodo v podporo pri implementaciji in spremljanju Evropskega zelenega dogovora, bo
zato izjemno pomembna naloga v naslednjem srednjeročnem
obdobju. Za izvajanje in spremljanje uresničevanja ciljev, postavljenih v Zelenem dogovoru, so namreč potrebne pravočasne
statistike o okolju, odpadkih, energetiki, kmetijstvu, ribištvu in
transportu. Velik izziv bo tudi energetska kriza, tako z vidika
zanesljivosti oskrbe z energijo kot tudi vključevanja povečane1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
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ga obsega obnovljivih virov v obstoječe energetske sisteme.
Tudi tu bodo ključni kakovostni in pravočasni statistični podatki.
Poleg zelenega prehoda je eden najpomembnejših izzivov
digitalizacija2. Merjenje vpliva digitalne preobrazbe na družbo,
podjetja in gospodarstvo bo zahtevalo številne nove kazalnike
in statistično podporo. Državna statistika že sedaj meri vpliv
digitalizacije v okviru nekaterih obstoječih raziskovanj. Nastajajo pa tudi številne nove pobude, ki se bodo osredotočile na
posledice digitalne preobrazbe na različnih področjih in kjer bo
intenzivno potekal razvoj kazalnikov digitalizacije.
Slovenska družba je dolgoživa. Delež starejših od 65 let
vse bolj narašča, rodnost je nizka, starostna struktura prebivalstva v Sloveniji se spreminja. Slovenija se že nekaj časa
sooča z demografskimi spremembami, ki bodo zelo vplivale na
prihodnji razvoj družbe in kakovost življenja. Da bi država lahko
spremljala trende in sprejemala učinkovite ukrepe, potrebuje
ustrezne in pravočasne podatke, zlasti s področij socialne zaščite, zdravja in dolgotrajne oskrbe, trga dela ter izobraževanja.
Tudi spremljanje uresničevanja Evropskega stebra socialnih pravic3, ki vsebuje 20 načel, poteka z uporabo številnih
kazalnikov na področjih enakih možnosti in dostopa do trga
dela, poštenih delovnih pogojev ter socialne zaščite in vključevanja.
Velik poudarek bo na podatkih za spremljanje posledic
pandemije covida-19 in spremljanje okrevanja po veliki zdravstveni krizi. Pandemija je statistične sisteme po vsem svetu
postavila pred nove preizkušnje in izzive. Slovenska in evropska uradna statistika sta se odzvali učinkovito in zagotovili
izvajanje statistične dejavnosti tudi v takratnih kriznih razmerah.
Obenem je velika zdravstvena kriza ustvarila še večjo potrebo
po podatkih, od evropskega in nacionalnih statističnih sistemov pa zahtevala hitrejše in učinkovitejše odzivanje na nove
okoliščine in ustrezno podatkovno podporo za sprejemanje
ključnih odločitev v državi. Vse to je pripomoglo k vzpostavitvi
evropskega sistema za statistično spremljanje posledic krize
na ekonomsko in družbeno življenje (European Recovery
Dashboard4).
Od začetka pandemije covida-19 so se tudi potrebe po
podatkih o zmogljivostih in uporabi zdravstvenega sistema
zelo povečale in spremenile. Ob postopni implementaciji Zakona o dolgotrajni oskrbi pričakujemo, da bo potrebnih vse
več podatkov tudi na tem področju. Naraščajo tako potrebe
domačih uporabnikov oziroma oblikovalcev politik in ukrepov
kot tudi mednarodnih organizacij. Pandemija je še bolj postavila
v ospredje pomen pravočasnega, natančnega in relevantnega poročanja zdravstvene statistike. Reforma zdravstvenega
sistema in Zakon o dolgotrajni oskrbi bosta prinesla nove vsebinske potrebe in obveznosti, ki jih bo treba podpreti s kakovostnimi podatki. Ena pomembnejših nalog v naslednjih petih
letih bo tudi zaznavanje posledic pandemije pri generacijah
mladih in aktivne populacije. Sprožila je namreč spremembe v
izobraževalnih procesih, zaposlovanju in zdravstvenem stanju
prebivalstva.
Ravno na področju zdravstvene statistike bo zato v naslednjem obdobju še večji poudarek na odzivnosti sistema, zagotavljanju pogostejših in hitrejših podatkov ter optimalnem
razmerju med pravočasnostjo in kakovostjo.
Turizem je prav tako na poti v zeleno in digitalno preobrazbo. Nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost5 (NOO)
med cilji predvideva preoblikovanje slovenskega turizma6.
https://www.gov.si/teme/digitalizacija-druzbe/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl#documents
4 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/
5 https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti
6 https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/povzetek-noo_08_
07_2021_cistopis-1.pdf, str. 17
2
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Vzpostavljen bo trajnostni in odporni turistični ekosistem.
Pomemben del okrevanja in dvojnega prehoda (zelenega in
digitalnega) je tudi zagotavljanje ustreznih podatkovnih baz in
skupnih podatkovnih prostorov za izmenjavo podatkov.
V NOO so obravnavana tudi druga razvojna področja.
Opredeljene so reforme in naložbe, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov pandemije
covida-19 ter državo pripravile na izzive, ki jih prinašata zeleni
in digitalni prehod. Zato bo treba zagotoviti podatke, na katere
se bo mogoče opreti pri izvajanju NOO na področjih okolja,
digitalne preobrazbe, pametnega in trajnostnega razvoja, zdravstva ter socialne varnosti.
Na področju makroekonomskih statistik bo eden izmed
ciljev tudi merjenje vpliva digitalne preobrazbe na BDP in
produktivnost. Rast produktivnosti je bila v vseh razvitih gospodarstvih upočasnjena že v letih pred pandemijo covida-19.
Tudi NOO navaja, da je sorazmerno nizka produktivnost, ki
zaostaja za povprečjem EU, med ključnimi izzivi slovenskega
gospodarstva.
Opažanja zadnjih let kažejo, da se na vabilo k sodelovanju v statističnem raziskovanju odzove vse manj posameznikov
in podjetij, kar je še poseben metodološki izziv za državno
statistiko, saj je njeno glavno poslanstvo zagotavljanje kakovostnih podatkov. Sklepamo, da je manjša odzivnost tudi posledica drugačnega življenjskega sloga in digitalizacije družbe,
v zadnjem obdobju pa tudi ukrepov, povezanih s pandemijo.
Državna statistika bo tradicionalni način dela zato še naprej
nadgrajevala z novimi, inovativnimi načini zbiranja podatkov
in z uporabo pametnih novih podatkovnih virov.
Podatki so v današnji družbi ključnega pomena in tako
postaja vse pomembnejša tudi vloga uradnih statistik. Državna
statistika se okolju prilagaja in prepoznava nove potrebe, kljub
temu pa ohranja svojo vlogo in pomen ter svoje temeljne vrednote, saj postavlja kakovost podatkov na prvo mesto. Ostati
mora relevantna, obenem pa ohranjati občutljivo ravnovesje
med vse večjo potrebo po pravočasnosti in statistično kakovostjo.
Ključno je sodelovanje z različnimi deležniki, tako v
evropskem statističnem prostoru, nacionalnem okolju kot tudi
v partnerstvih z upravljavci javnih in zasebnih podatkovnih
virov. Predvsem slednja odpirajo pomembne nove priložnosti na področju priprave statističnih podatkov. Prepoznavanje
vrednosti medsebojnih partnerstev med nacionalno statistiko
in zasebnimi viri podatkov ter koristi v obliki hitrega dostopa
do kakovostnih statističnih informacij bo ključnega pomena za
prihodnji razvoj in vlogo sodobnih statističnih sistemov v hitro
spreminjajoči se družbi.
Vse večja digitalizacija družbe in razvoj novih statističnih
pristopov ustvarjata nove priložnosti; državna statistika pri tem
izkorišča prednosti podatkovne revolucije, kot je na primer
dostop do masovnih in drugih digitalnih podatkov, ter se prilagaja okolju z inovativnim pristopom. Če želimo statistične
podatke zagotavljati hitreje in pogosteje, pri tem pa ohraniti
zanesljivost podatkov in zaupanje vanje, je namreč ključno
uvajanje inovativnosti v celoten statistični proces. Inovacije
vključujejo uvajanje avtomatizacije ter metod strojnega učenja in umetne inteligence7. Vse to bo državni statistiki omogočilo pripravo inovativnih produktov in storitev ter prehod na
zaupanja vredno »pametno« statistiko, pripravljeno v realnem
času. Velik poudarek bo v naslednjem obdobju tudi na uporabi
metod modeliranja za pripravo statističnih ocen.
Državna statistika se zaveda svoje odgovornosti do svojih
uporabnikov in dajalcev podatkov. Ti so ključnega pomena, da
lahko izvaja svoje poslanstvo. V množici podatkov, novih virov
in razvoja tehnologije bo državna statistika nenehno sledila
tudi razvoju na področju varovanja informacij. Prizadevala
si bo za najvišje standarde varstva podatkov in statistične
zaupnosti ter ohranjala osrednje mesto verodostojnega vira
7 https://www.gzs.si/Portals/Panoga-ZIT/Vsebine/novice-priponke/NpUI-SI-2025.pdf
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podatkov. Državna statistika spoštuje zaupanje uporabnikov
in dajalcev podatkov, zato bo še naprej krepila svojo prepoznavnost in ugled z zagotavljanjem kakovostnih podatkov ter
pri tem ne bo odstopala od svoje strokovne neodvisnosti in
objektivnosti.
Potreba po pravočasnih informacijah bo v prihodnje še
mnogo večja, po drugi strani pa so za pravilno in pravočasno
odločanje bistveni ustrezni, pravilni in kakovostni podatki. Krepitev zaupanja in pomena državne statistike je zato ključna,
da bodo družba in posamezniki prepoznavali vlogo državne
statistike kot uporabniško usmerjene in učinkovite organizacije,
ki spodbuja razvoj družbe.
4 STRATEŠKI CILJI
Strateški cilji državne statistike v obdobju 2023–2027
1. Pravočasna in relevantna državna statistika.
2. Učinkovita partnerstva.
3. Inovativna in zmogljiva statistična produkcija.
4. Zaupanje v državno statistiko.
1 Pravočasna in relevantna državna statistika
Ob ohranjanju dosedanjega nabora statistik in vsebine
statističnih podatkov sta eni temeljnih strateških usmeritev državne statistike v novem srednjeročnem obdobju zagotavljanje
večjega obsega podatkov ter bolj pogosto in pravočasno objavljanje. Ključno bo pravočasno zaznavanje potreb in odzivanje
na aktualna dogajanja v družbi, pripravljene bodo objave eksperimentalnih statistik. Zagotovljeni bodo ustrezni, mednarodno
primerljivi statistični podatki, prav tako bo izboljšana skladnost
statističnih podatkov.
Tudi nova evropska in nacionalna statistična zakonodaja
ter potrebe po novih kazalnikih za spremljanje ekonomskega,
socialnega in okoljskega razvoja, predvsem v luči okrevanja po
pandemiji covida-19, bodo pospešile razvoj novih in nadgradnjo
obstoječih statistik. V ospredju bodo nadaljnje spremembe v
demografski sliki Slovenije in dolgoživa družba, socialna in
zdravstvena oskrba, migracije, razmere na trgu dela, izobraževanje ter zanesljiva oskrba z energijo in okoljske spremembe.
Ključno bo zagotavljanje statistik, na katere se bo mogoče
opreti pri uvajanju Evropskega zelenega dogovora in njegovem
spremljanju. Ob hitro razvijajoči se digitalizaciji podjetij in družbe bo potrebno tudi zagotavljanje statistik za spremljanje držav
pri digitalni konkurenčnosti in spremljanje digitalizacije v okviru
Načrta za okrevanje in odpornost. Področje digitalizacije bo pomembno tudi pri pripravi revizije sistema nacionalnih računov.
Da bi produkte in storitve še bolj prilagodili končnim uporabnikom, bosta izboljšani dostopnost in uporabniška izkušnja.
Poudarek bo na izboljšanju spletnih objav z interaktivnimi grafikoni in razvojem drugih oblik vizualij. Še naprej se bosta izboljševali tudi funkcionalnost in uporabniška izkušnja podatkovne
baze SiStat ter podatkovnega portala NIJZ. Prenovljena bo
spletna stran finančnih statistik BS.
1.1 Odziv na potrebe družbe po relevantnih kazalnikih
– Ključno bo izpolnjevanje obveznosti, ki bodo izhajale iz
Sistema nacionalnih računov 2025 in revizije Evropskega sistema računov na področjih globalizacije, digitalizacije, blaginje
in trajnosti.
– Zagotovljeno bo razširjeno poročanje v skladu z novo
smernico Evropske centralne banke (ECB) na področju statistike finančnih računov.
– Pripravljeni bodo metodologija in izračuni satelitskih
računov za kulturo.
– Razviti bodo kazalniki produktivnosti.
– Nadgrajeni bodo statistični podatki za spremljanje blaginje družbe in posameznikov z vidika spremljanja in porazdelitve
dohodka, potrošnje in premoženja ter spremljanja migracij.
– Nadgrajeni bodo statistični podatki na področju zdravja,
zdravstvenega varstva, socialne zaščite in dolgotrajne oskrbe.
– Vzpostavljeno bo statistično spremljanje porabe časa.
Zagotovljeno bo izpolnjevanje obveznosti, ki bodo izhajale iz
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nove pravne podlage za spremljanje prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Nadgrajeni bodo podatki s področja spremljanja oseb s posebnimi potrebami ter njihove vključenosti v
vzgojo in izobraževanje.
– Vzpostavljeno bo statistično spremljanje prehoda iz
izobraževanja na trg dela. Nadaljeval se bo razvoj statistik o
kakovosti zaposlitev.
– Poslovne statistike bodo nadgrajene skladno z novo
evropsko uredbo na področju poslovnih statistik. Vzpostavljene
bodo nove statistike na področju globalizacije.
– Zagotovljeni bodo podatki za podporo pri uvajanju in
spremljanju Evropskega zelenega dogovora na področju statistik o okolju, odpadkih, energetiki, kmetijstvu, ribištvu in transportu.
– Nadgrajene bodo statistike na področju turizma, zlasti
za celovit prikaz trajnostnih vidikov turizma.
– Zagotovljene bodo statistike za spremljanje digitalne
konkurenčnosti ter spremljanje področja digitalizacije v okviru
Načrta za okrevanje in odpornost.
1.2 Hitrejša in pogostejša priprava kakovostnih statistik, ki bodo omogočale verodostojne in zanesljive informacije, skladne s Kodeksom ravnanja evropske statistike
– Izboljšani bodo pravočasnost, pogostost in obseg zagotavljanja podatkov glede na aktualna dogajanja v družbi,
pripravljene bodo objave eksperimentalnih statistik. Zagotovljeni bodo ustrezni, mednarodno primerljivi statistični podatki.
– Izboljševala se bo dostopnost do odprtih podatkov.
1.3 Produkti in storitve, ki bodo prilagojeni potrebam
uporabnikov
– Na željo uporabnikov bo omogočen tudi dostop do podrobnih podatkov, kadar so podatki objavljeni na višji, agregatni
ravni in so pri tem upoštevane smernice kakovosti.
– Uporabnikom bo državna statistika še naprej omogočala
analize po meri in pri tem sodelovala kot pomemben partner,
ki lahko s podatki in analizami prispeva k sprejemanju boljših
odločitev v državi in družbi.
– S pomočjo različnih orodij, tehnik in kanalov bo državna
statistika redno spremljala uporabniško izkušnjo, potrebe in
zadovoljstvo med uporabniki ter nato na podlagi ugotovitev
izboljševala produkte in storitve.
– Državna statistika bo spremljala najnovejše trende pri
prisotnosti na spletu ter jih vključevala v proces izboljšanja
statističnih produktov in storitev. Pri prikazovanju podatkov bo
v še večji meri uporabljala različne oblike vizualij.
– Upoštevani bodo sodobni spletni standardi ter dostopnost produktov in storitev za uporabnike z različnimi oblikami
oviranosti.
– Uporabnikom bo za lažji dostop do statističnih podatkov
v še večji meri omogočena strojna povezljivost in samodejno
posodabljanje podatkov.
– Izboljšano bo objavljanje metapodatkov na spletni strani.
– Poseben poudarek bo na stalnem razvoju in nadgradnji
podatkovne baze SiStat ter podatkovnega portala NIJZ.
2 Učinkovita partnerstva
Za krepitev promocije in ugleda državne statistike in podatkov bodo vzpostavljena nova partnerstva. Državna statistika želi širiti zavedanje, da so statistični podatki in analize
pomembno orodje za sprejemanje boljših odločitev, ter biti
vključena v relevantne razprave, ki potekajo v državi. Ključno
je tudi spodbujanje dialoga z raziskovalci, saj lahko ti s svojim
delom in znanjem pomembno prispevajo k razvoju statistike,
boljši metodologiji in boljši interpretaciji.
Državna statistika si nenehno prizadeva, da bi bilo zbiranje podatkov čim bolj učinkovito in prijazno do poročevalskih
enot. Nadaljevala bo uvajanje ukrepov, s katerimi se bodo
znižale obremenitve za dajalce podatkov. Velik potencial za
zmanjševanje bremena poročanja imajo tudi podatki v zasebni
lasti. Za zagotovitev vzdržnega dostopa do novih podatkovnih
virov bo okrepljeno sodelovanje z javnimi in zasebnimi lastniki
podatkov.
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Za zagotovitev kakovostnih in pravočasnih statistik, ki
bodo relevantne za domače in mednarodne uporabnike, bo
državna statistika še naprej dodajala nove, alternativne podatkovne vire ter načine zbiranja podatkov. Priložnosti se kažejo
na področju podatkov, ki nastajajo pri uporabi pametnih naprav,
kot so na primer napredni merilni sistemi električne energije,
podatki avtomatskega cestninjenja, podatki mobilnih operaterjev, podatki iz opazovanja zemlje, podatki davčnih blagajn,
spletnih platform in kartičnega poslovanja. Kljub velikemu potencialu, ki ga imajo novi, digitalni podatkovni viri, pa ti prinašajo s seboj tudi velike izzive, povezane z njihovim postopnim
vključevanjem v pripravo statistik ter ustreznim komuniciranjem
glede varstva podatkov in ravnanja z njimi, kar je temelj za
zaupanje dajalcev podatkov.
Državna statistika bo skrbela, da bodo informacije in
podatki dostopni vsem uporabnikom, tudi uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti. Še naprej bo dejavno prisotna na
družbenih omrežjih, saj so to pomembni kanali za doseganje
večjega števila uporabnikov in promotorjev podatkov.
2.1 Sodelovanje z raziskovalno skupnostjo na področju razvoja metodoloških znanj, sodobnih tehnologij
in metod
– Spodbujala se bo uporaba statističnih podatkov za raziskovalni namen in krepil dialog z raziskovalno skupnostjo. Še
naprej bo zagotovljen dostop do mikropodatkov za raziskovalne
namene ob upoštevanju najvišjih standardov varstva podatkov
in statistične zaupnosti.
– Državna statistika bo sodelovala z raziskovalno skupnostjo in akademsko skupnostjo na področju razvoja metod
za izvajanje statističnega procesa, izboljšav metodologij in
informacijskih rešitev.
2.2 Sodelovanje z dajalci podatkov pri dostopanju
do podatkovnih virov in zmanjševanju bremen poročanja
– Državna statistika bo še naprej usmerjena v ohranjanje
obremenitev in stroškov dajalcev podatkov na razumni ravni.
– Aktivno se bo vključevala v sooblikovanje obstoječih in
nastajanje novih zbirk podatkov. Spremljala bo spremembe različne nacionalne zakonodaje in sodelovala s ključnimi deležniki
pri zagotavljanju administrativnih virov podatkov.
– Dostopala bo do novih virov podatkov za statistične
namene, tako v javni lasti kot zasebni lasti, npr. do podatkov
naprednih merilnih sistemov, spletnih platform, satelitskih posnetkov.
– Vzpostavljen bo sistem za sodelovanje in komuniciranje
z lastniki podatkov glede na njihove posebnosti. Izdelana bo
segmentacija dajalcev podatkov in storitev zanje.
– Okrepljeno bo sodelovanje pri vzpostavljanju odnosov z
javnimi in zasebnimi lastniki podatkov, med drugim tudi v okviru
sosveta za sodelovanje z dajalci podatkov, ter pri vzpostavljanju bilateralnega sodelovanja z velikimi, ključnimi poslovnimi
subjekti.
– Državna statistika bo iskala skupne rešitve glede zbiranja podatkov z drugimi državnimi institucijami. Poudarek bo
na digitalizaciji, debirokratizaciji in krepitvi sodelovanja med
državnimi organi.
– Pri dajalcih podatkov si bo prizadevala za še večjo
vidnost in prepoznavnost državne statistike ter zavedanje o
pomenu posredovanja podatkov za statistične namene. Pripravljena bo strategija za obravnavo poročevalskih enot, ki
zavračajo sodelovanje v statističnih raziskovanjih. Okrepljene
bodo aktivnosti za zmanjševanje zavračanja sodelovanja.
– Izboljšana bo dostopnost vprašalnikov za skupine uporabnikov z različnimi oblikami oviranosti.
– Slovenska državna statistika bo spremljala razvoj ter
izmenjevala in nadgrajevala znanje in izkušnje na področjih
uporabe novih podatkovnih virov in sodelovanja z dajalci podatkov tako v slovenskem kot v mednarodnem okolju.
– Z digitalizacijo nekaterih procesov zbiranja podatkov na
področju zdravja in zdravstvenega varstva (npr. poškodbe pri
delu, vzroki smrti, spremljanje zunajbolnišničnih obravnav …)
bo izboljšana kakovost podatkov s poudarkom na pravočasno-
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sti in natančnosti, prav tako pa bodo bistveno razbremenjeni
delodajalci in zaposleni v zdravstvenem sistemu.
2.3 Sodelovanje z uporabniki podatkov
– Nadaljevalo se bo redno komuniciranje z uporabniki za
spremljanje njihovih potreb po statističnih podatkih ter storitvah,
in sicer prek statističnih sosvetov in drugih oblik komuniciranja
z uporabniki.
– Ministrstvom, vladnim službam in institucijam, ustanovljenim z zakonom, bo omogočen dostop do mikropodatkov za
namene oblikovanja in evalviranja politik iz njihovih pristojnosti
ob upoštevanju najvišjih standardov varstva podatkov in statistične zaupnosti.
– Sistematično se bo spremljalo zadovoljstvo uporabnikov
z analizo vseh obstoječih kanalov.
– Nadaljevala se bo krepitev statistične pismenosti. Potekalo bo izobraževanje različnih uporabniških skupin. Izboljšana
bosta poznavanje državne statistike in širjenje potenciala uporabe statističnih podatkov pri različnih uporabniških skupinah.
– Državna statistika bo različne uporabniške skupine,
predvsem pa mlade, izobraževala o pomenu državne statistike ter o prednostih, možnostih in pravilnih načinih uporabe
podatkov državne statistike, tudi v sodelovanju s Statističnim
društvom Slovenije.
– Državna statistika bo še naprej krepila svojo prepoznavnost in širila svoje vrednote.
2.4 Sodelovanje v evropskem in mednarodnem statističnem sistemu na vseh ravneh odločanja ter koordinacija
nacionalnega statističnega sistema
– Državna statistika bo še naprej aktiven član Evropskega
statističnega sistema (ESS), Evropskega sistema centralnih
bank (ESCB) in mednarodne statistične skupnosti ter enakopraven deležnik pri razvoju statistike na evropski in svetovni
ravni. Dejavno se bo vključevala v delo ESS, ESCB in ključnih
mednarodnih organizacij na vseh ravneh njihovega delovanja
in odločanja, pri razvojnih projektih ter pri izmenjavi znanj in
izkušenj.
– SURS bo koordiniral in skrbel za skladno delovanje
nacionalnega statističnega sistema. Aktivno bo sodeloval s
pooblaščenima izvajalcema državne statistike pri razvoju in
izvajanju nacionalne in evropske statistike.
– Skupnost državnih statistikov bo povezana, ohranjala
bo trdno partnerstvo ter širila ugled slovenske državne statistike.
3 Inovativna in zmogljiva statistična produkcija
Za kakovostno in učinkovito izvedbo strateških ciljev, ki si
jih je postavila državna statistika, so potrebni tudi primerni viri
in zmogljivosti: strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni,
razvojno delovno okolje, zmogljiva informacijska infrastruktura
ter učinkovito upravljanje zadostnih finančnih sredstev.
Uvajanje naprednih in najnovejših informacijskih konceptov in arhitektur, uporaba sodobne in redno vzdrževane informacijske opreme ter dosledno izvajanje informacijske varnosti
omogočajo sodoben, visoko razpoložljiv, ekonomsko učinkovit
in varen statistični informacijski sistem. V proces priprave statističnih podatkov bosta uvedena strojno učenje in umetna inteligenca. Identificirani bodo poslovni primeri in izzivi, povezani s
kakovostjo in komuniciranjem statistik, pripravljenih z metodami
strojnega učenja in umetne inteligence. Naslednje obdobje bo
tako v znamenju razvoja novih pristopov priprave in uporabe
podatkov, obenem pa tudi usmeritve državne statistike v odprtost in ponovno uporabo podatkov.
Za doseganje učinkovitega upravljanja zadostnih finančnih sredstev bo v naslednjem obdobju poudarek na preglednem načrtovanju ter sprotnem spremljanju in postavljanju
prednostnih nalog.
Tudi visoko usposobljeni, motivirani zaposleni so ključni
za uspešno izvajanje poslanstva državne statistike. Posebna
skrb bo namenjena njihovemu strokovnemu izobraževanju,
razvoju in usposabljanju; še naprej se bosta spodbujala inovativnost ter prenos znanja in izkušenj.
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3.1 Nadgrajevanje obstoječih in uvajanje najnovejših
metod in tehnologij v postopke zbiranja, obdelave, analize
in objavljanja podatkov
– V statistične procese bodo uvedene nove, napredne
metodologije, tehnologije in orodja z uporabo najnovejših standardov in razvojnih konceptov.
– Vpeljani bodo novi in posodobljeni statistični postopki
(postopki selektivnega urejanja, postopki izbora enot opazovanja, novi načini zbiranja in obdelave podatkov). Preučena
bo uporabnost verjetnostnih spletnih panelov za zbiranje podatkov od posameznikov in gospodinjstev za državno statistiko. Vpeljane bodo prilagojene metode za anketiranje oseb in
gospodinjstev za doseganje čim višjih stopenj odgovorov ter za
zbiranje kakovostnih podatkov.
– Za pripravo hitrih ocen in statističnih podatkov iz novih
podatkovnih virov bodo uporabljeni inovativni pristopi in metode, vključno z modeliranjem.
– Posodobljeni in izboljšani bodo statistični procesi posameznih statističnih raziskovanj ter izvedene celovite tehnične
prenove posameznih statističnih področij.
– Kakovost izvedbe procesa statističnih raziskovanj bo
izboljšana z uporabo referenčnih in procesnih metapodatkov.
3.2 Pravočasne statistike in digitalne storitve, ki temeljijo na uporabi strojnega učenja in umetne inteligence
– Nadaljevali se bosta standardizacija in avtomatizacija
statističnih procesov v vseh fazah obdelave podatkov.
– Razvite bodo generične digitalne storitve, temelječe na
metapodatkih, skladno z načeli odprtih podatkov, ponovne uporabe, transparentnosti, racionalizacije in stroškovne učinkovitosti.
– Vzpostavljen bo sodoben in standardiziran proces zbiranja primarnih podatkov.
– Vzpostavljen bo učinkovit in avtomatiziran sistem za
izmenjavo podatkov iz administrativnih in drugih zbirk ter iz
zasebnih podatkovnih virov.
– Razvoj digitalnih storitev bo temeljil na uvajanju metod
strojnega učenja in umetne inteligence.
3.3 Visoka ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti
– Izvajano bo pregledno načrtovanje dela in delovnih procesov statistične produkcije ter učinkovito načrtovanje finančnih
sredstev. Nadaljevalo se bo ocenjevanje stroškov po statističnih produktih in procesih, ki omogoča optimalnejše postavljanje
prednostnih nalog in iskanje virov za večletna raziskovanja.
– Iskanje zadostnih finančnih virov bo potekalo tudi s sodelovanjem v evropskem in mednarodnem statističnem okolju,
s pridobivanjem evropskih sredstev za nujno potrebni razvoj ter
z drugimi oblikami mednarodnega sodelovanja, kot so konzultacije in bilateralne tehnične pomoči.
– Za zagotavljanje razvojnih sredstev se bo državna statistika vključevala tudi v ciljne raziskovalne programe in razne
druge državne mehanizme.
– Nadaljevala se bo digitalna preobrazba pri poslovanju
znotraj SURS in pooblaščenih izvajalcev ter s partnerji, poročevalskimi enotami in uporabniki.
– Izvedena bodo interna in zunanja izobraževanja za
pridobivanje znanj in spretnosti s področij novih metodologij in
inovativnih postopkov ter na splošno za strokovni napredek na
delovnem mestu.
– Izvedene bodo ankete o zadovoljstvu zaposlenih.
– Državna statistika bo prepoznaven in zaželen delodajalec.
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4 Zaupanje v državno statistiko
Varovanje informacij je eden najpomembnejših elementov, ki vpliva na ugled državne statistike ter zaupanje poročevalskih enot in uporabnikov. Temelji na zakonodaji in priporočilih
za izvajanje državne statistike. Doseganje strateških ciljev in
izpolnjevanje poslanstva državne statistike sta tako v veliki meri
odvisna od zaupanja dajalcev podatkov, da bo s podatki, ki ji
jih posredujejo, primerno ravnala. Nenehno se bo prilagajala
spremembam pri potrebah po varovanju informacij in izkoriščala izboljšane možnosti, ki jih ponujajo razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije in metode za zagotavljanje statistične
zaupnosti s pomočjo statistične zaščite.
Državna statistika si bo še naprej prizadevala ostati vodilna institucija na področju zagotavljanja in upravljanja verodostojnih podatkov. Ohranila bo visoko stopnjo zaupanja in
najvišje standarde pri pripravi, varovanju in zaupnosti podatkov
ter diseminaciji oziroma izkazovanju podatkov. Delovala bo
v skladu z etičnimi načeli. Spodbujala bo uporabo statističnih podatkov. Pri tem bo še naprej ohranjala svojo strokovno
neodvisnost, ki je tudi eno temeljnih načel državne statistike,
določenih v 2. členu Zakona o državni statistiki (ZDSta).
4.1 Zagotavljanje varstva podatkov in statistične zaupnosti
– Državna statistika bo zagotavljala, da bodo objavljeni
agregirani podatki, raziskovalcem pa dostopni mikropodatki
v obliki, ki bo onemogočila razkritje informacijske zasebnosti
posameznika in poslovnega interesa podjetja.
– Uporabljeni bodo postopki, ki ob zagotavljanju statistične zaupnosti v najmanjši mogoči meri zmanjšujejo informacijsko vrednost podatkov.
4.2 Zagotavljanje najvišjih standardov informacijske
varnosti
– Nadaljevalo se bo dosledno izvajanje in izpopolnjevanje informacijske varnosti, skladno z najnovejšimi standardi in
novostmi.
– Izvedeni bodo notranji pregledi oziroma presoje s področja informacijske varnosti ter tudi nov krog certifikacijskih
pregledov.
– Posodobljeni bodo pravilniki varovanja osebnih podatkov in krovna varnostna politika.
4.3 Ohranjanje strokovne neodvisnosti
– Državna statistika bo pri svojem delovanju še naprej zagotavljala strokovno neodvisnost, saj je ta zagotovilo za njeno
verodostojnost in temeljno načelo državne statistike.
4.4 Zavezanost načelom Kodeksa ravnanja evropske
statistike in etičnim standardom
– SURS bo koordiniral strokovni pregled izvajanja načel
Kodeksa ravnanja evropske statistike v nacionalnem statističnem sistemu.
– Državna statistika bo še naprej skrbela za skladnost z
načeli Kodeksa ravnanja evropske statistike in Javne zaveze
Evropskega sistema centralnih bank o evropski statistiki. Spremljala in merila bo kakovost vhodnih podatkov (zlasti pri novih
podatkovnih virih), statističnih postopkov in izračunanih agregatov. Preučila bo možnosti povečanja skladnosti podatkov med
posamičnimi statističnimi področji in znotraj njih.
– Pripravljen bo predlog izboljšav na podlagi priporočil
iz poročila o strokovnem pregledu izvajanja načel Kodeksa
ravnanja evropske statistike.

5 TVEGANJA URESNIČEVANJA SPSR
Tveganje
1. Nezadostni finančni
in kadrovski viri.

Verjetnost
tveganja
(m, s, v)
s

Vpliv na državno
statistiko
(m, s, v)
v

Ukrepi za zmanjšanje tveganj
Sodelovanje z odločevalci; prilagajanje procesov
in postavljanje prednostnih nalog; ustrezno načrtovanje
in spremljanje virov in aktivnosti; iskanje dodatnih virov
financiranja; ustrezno zaposlovanje, usmerjenost
k prepoznavnosti SURS kot dobrega delodajalca.
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Tveganje
2. Nezadostna znanja
in usposobljenost zaposlenih.

Verjetnost
tveganja
(m, s, v)
m
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Vpliv na državno
statistiko
(m, s, v)
s

3. Neustreznost informacijsko- s
komunikacijske tehnologije.

v

4. Razkritje zaupnih statističnih m
podatkov.

v

5. Nove potrebe družbe
po statističnih podatkih niso
zaznane.
6. Zmanjšanje zaupanja
uporabnikov.

m

m

m

s

7. Zmanjšana odzivnost
dajalcev podatkov.

v

v

8. Ukinitev ali zmanjšan dostop m
do administrativnih zbirk
in drugih podatkovnih virov.

v

Ukrepi za zmanjšanje tveganj
Ustrezno izobraževanje in usposabljanje; zaposlovanje diplomantov ustreznih strok in sodelavcev z ustreznimi
kompetencami; sodelovanje s fakultetami; sodelovanje
v mednarodnih aktivnostih.
Zagotovitev ustreznih finančnih sredstev; iskanje
naprednejših vrst tehnologije in nadgradnja obstoječih;
zamenjava dotrajane opreme in tehnologije.
Tekoče izvajanje in posodabljanje varnostne politike;
uvajanje najvišjih standardov varstva statističnih podatkov;
izobraževanje zaposlenih.
Spremljanje potreb uporabnikov; sprotno spremljanje
dogajanja v družbi; komuniciranje z uporabniki.
Zagotavljanje kakovostnih podatkov in storitev;
komuniciranje z uporabniki; skrb za statistično pismenost;
ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov.
Uporaba sodobnih načinov zbiranja podatkov; uporaba
inovativnih metod in postopkov priprave ocen; upravljanje
bremen; okrepljeno sodelovanje in komuniciranje z dajalci
podatkov.
Spremljanje predlogov in vključenost v pripravo predlogov
zakonodajnih sprememb; sodelovanje z nosilci
administrativnih zbirk in drugih podatkovnih virov.

m – majhna, s – srednja, v – velika
Št. 00701-19/2022
Ljubljana, dne 7. septembra 2022
EVA 2022-1522-0012
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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POPRAVKI
2813.

Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije št. 094-01-32/2022-3
z dne 15. junija 2022

V Ukazu o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
št. 094-01-32/22-3 z dne 15. junija 2022, objavljenem v Uradnem listu št. 83 15. junija 2022, je bila ugotovljena napaka,
zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17
– ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Ukaza o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije št. 094-01-32/2022-3 z dne 15. junija
2022, objavljenem v Uradnem listu št. 83/2022
V Ukazu o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije Robertu Battelliju se št. ukaza »094-01-32/2022-3« spremeni v
»094-01-32/2021-3«.
Št. 094-01-32/2021-6
Ljubljana, dne 7. septembra 2022
Nataša Kovač
generalna sekretarka

Stran

8371

Stran

8372 /

Št.

117 / 9. 9. 2022

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
2791.
2792.
2793.

2811.
2812.

2794.
2795.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic
draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva
(ZZUOPD)
Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina
(ZPGVCEP)
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-C)

2803.
8339
8341
8346

VLADA

Uredba o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji
in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju
Srednjeročni program statističnih raziskovanj
2023–2027

2804.

Sklep o uvedbi rezervacij pri stroških plačila oskrbnine vrtca za leto 2022

2806.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Razkrižje za leto 2022
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Razkrižje

8364
2808.
2809.

SODNI SVET

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

8347
8347

2810.

OBČINE
2796.

2797.

2798.

BREZOVICA

Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični in promocijski
taksi v Občini Brezovica
Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Novi grad

8348

KANAL

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana
občinskega sveta

8348

MEŽICA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP ME53-OPPN* (SZ del) – »Soseska 21«

2800.

Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka
za mlade in mlade družine v Občini Moravske
Toplice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih
površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Moravske
Toplice

2802.

8348

8358

8359

RAZKRIŽJE

8359
8360

ROGATEC

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2022 v Občini Rogatec
Pravila za izvolitev predstavnika Občine Rogatec
v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter
za določitev kandidata za člana državnega sveta

8360
8361

ŽALEC

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve
OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter

8362

POPRAVKI

Popravek Ukaza o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije št. 094-01-32/2022-3 z dne 15. junija
2022

8371

DOBRNA

2799.

2801.

2813.

8358

OSILNICA

2805.

2807.

8365

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o imenovanju nadomestnega člana posebne
občinske volilne komisije

8349

MORAVSKE TOPLICE

8355

8356
8357

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 117/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1999
2019
2022
2023
2023
2024
2025
2029
2029
2031
2031
2031

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do
31. 12. 2022 je 599 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 5 %
DDV • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842, telefaks (01) 4250 199, uredništvo
(01) 2001 841/868, uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

