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VLADA
2819.

Uredba o spremembi Uredbe o embalaži
in odpadni embalaži

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in šestega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 44/22) ter enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18
– ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2) v zvezi
s prvim odstavkom 264. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi Uredbe o embalaži
in odpadni embalaži
1. člen
V Uredbi o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list
RS, št. 54/21, 208/21 in 44/22 – ZVO-2) se v Prilogi 4 3. točka
spremeni tako, da se glasi:
»3. Deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo
izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej
z uporabo naslednje enačbe:
WQ (DROEx,emb.mat.x) = mQ (DROEx,emb.mat.x) /
mQ (emb.mat.x),
pri čemer je:
– WQ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže
iz posamezne skupine embalažnega materiala za
posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo
za posamezno trimesečje;
– mQ (DROEx,emb.mat.x): masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero je
posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo
sporočila podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju;
– mQ (emb.mat.x): skupna masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero so
vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo skupaj
sporočile podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju.

Deleži odpadne embalaže z izravnavo se za posamezno
trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala
posebej z uporabo naslednje enačbe za delež izravnave med
trenutnim in predpreteklim trimesečjem:
WQ (DROEx,emb.mat.x) – WQ-2 (DROEx,emb.mat.x) = Wi,
pri čemer je:
– WQ-2 (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže
iz posamezne skupine embalažnega materiala za
posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo
za predpreteklo trimesečje;
– Wi: izravnalni delež, ki je razlika deležev iz trenutnega
trimesečja in predpreteklega trimesečja.
Deleži odpadne embalaže z izravnavo s predpreteklim
trimesečjem se za posamezno (trenutno) trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo
za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo
naslednje enačbe:
WQ (DROEx,emb.mat.x) + Wi = WZ (DROEx,emb.mat.x),
pri čemer je:
– WZ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže z
izračunano izravnavo iz posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje
z odpadno embalažo za posamezno trimesečje, ki
jo mora posamezna družba za ravnanje z odpadno
embalažo prevzeti od vsakega izvajalca javne službe
v posameznem trimesečju, posamezen izvajalec javne službe pa oddati tej družbi za ravnanje z odpadno
embalažo.«.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
(začetek uporabe)
Spremenjena 3. točka Priloge 4 uredbe se prvič uporabi
za izračun deležev odpadne embalaže za oktober, november
in december 2022, pri čemer se pri izračunu deležev odpadne
embalaže za četrto trimesečje leta 2022 izravnalnemu deležu
odpadne embalaže prišteje tudi izravnalni delež odpadne embalaže za tretje trimesečje leta 2022.
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3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-323/2022
Ljubljana, dne 15. septembra 2022
EVA 2022-2550-0057
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2820.

Odlok o spremembi Odloka o Strategiji
skladnega upravljanja državne meje
Republike Slovenije (IBM Strategija)

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

ODLOK
o spremembi Odloka o Strategiji skladnega
upravljanja državne meje Republike Slovenije
(IBM Strategija)
1. člen
V Odloku o Strategiji skladnega upravljanja državne meje
Republike Slovenije (IBM Strategija) (Uradni list RS, št. 162/21)
se Priloga 1 nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga sestavni del tega odloka.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-299/2022
Ljubljana, dne 15. septembra 2022
EVA 2022-1711-0018
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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Priloga:
»Priloga 1

Strategija skladnega upravljanja
državne meje
Republike Slovenije
(IBM Strategija)
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1. Uvod
Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in
obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624 (UL L št. 295 z dne
14. 11. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: uredba FRONTEX) vzpostavlja model IBM kot zavezujoči
del zakonodaje EU za vse države članice. Evropska komisija glede na razvoj dogodkov in politične
smernice dopolnjuje glavne elemente za razvoj in pripravo evropske IBM strategije. Strategija upošteva
tudi smernice Sveta EU, povezane z razvojem IBM v državah članicah EU. Za razvoj IBM strategije na
ravni EU je odgovorna agencija FRONTEX, ki je v sodelovanju z državami članicami pripravila TO EIBM.
Vsaka država članica na podlagi zgoraj navedenih dokumentov pripravi nacionalno IBM strategijo, ki
zajema vseh 12 strateških komponent, navedenih v 3. členu uredbe FRONTEX, in hkrati upošteva tudi
elemente EU IBM strategije, ki jo pripravi agencija FRONTEX.
Nacionalno IBM strategijo Republike Slovenije pripravi policija, v sodelovanju z vsemi ministrstvi in
njihovimi organi, ki so v svojih pristojnostih vključeni v sistem upravljanja državne meje. Nacionalna IBM
strategija bo sledila konceptu EIBM strategije. Usmerjena je k pospešitvi potrebnih postopkov,
modernizaciji in izboljšanju izmenjave informacij, predvsem pa k boljšemu sodelovanju z agencijo
FRONTEX in drugimi državami članicami.
Pristojni organi za izvajanje nacionalne IBM strategije so s svojimi aktivnostmi, povezanimi z nadzorom
zunanje schengenske meje, izvajanjem izravnalnih ukrepov na notranjih schengenskih mejah in
sodelovanjem v operativnih aktivnostih agencije FRONTEX, del Evropske mejne in obalne straže.
Strategija se pripravlja, dopolnjuje ali spreminja v skladu z ugotovitvami letnih analiz tveganja na
področju nedovoljenih migracij in tujcev vsakih pet let oz. po potrebi. Ko se bo Republika Hrvaška
pridružila schengenskemu območju, se bo pripravila nova strategija, saj se bodo določene okoliščine
nadzora državne meje bistveno spremenile.
Zakonska osnova
Poleg uredb EU in drugih pravnih aktov EU se za varovanje državne meje, mejno kontrolo in odkrivanje
in preiskovanje čezmejne kriminalitete in vračanje nezakonito prebivajočih tujcev uporabljajo tudi:
−
Strategija Vlade Republike Slovenije na področju migracij,
−
Resolucije o migracijski politiki,
−
Zakon o nadzoru državne meje,
−
Zakon o nalogah in pooblastilih policije,
−
Zakon o organiziranosti in delu v policiji,
−
Zakon o tujcih,
−
Zakon o mednarodni zaščiti,
−
Zakon o obrambi,
−
Zakon o službi v Slovenski vojski,
−
Zakon o zunanjih zadevah,
−
Zakon o finančni upravi,
−
Kazenski zakonik in Zakon o kazenskem postopku,
−
Zakon o prekrških in
−
različne bilateralne, trilateralne ali multilateralne mednarodne pogodbe.
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1.1 Subjekti, koordinator
Policija, organ v sestavi MNZ, je glavni koordinator za implementacijo strategije. V okviru notranje
organizacije je za implementacijo strategije in koordinacijo aktivnosti odgovoren SMP. Za
implementacijo te strategije bo vzpostavljena medresorska delovna skupina. Sestavljali jo bodo
predstavniki vseh služb, ki sodelujejo pri implementaciji.
Člani medresorske delovne skupine so v okviru svojih kompetenc in nalog za namene te strategije
pristojni za izvajanje aktivnosti, kot izhaja iz nadaljevanja.
Policija v sodelovanju s posamezniki in skupnostmi ter drugimi organi, organizacijami in institucijami
zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje, odkriva in preiskuje prekrške in kazniva dejanja,
vzdržuje javni red in mir, nadzoruje državno mejo, nastanjuje, vrača in odstranjuje nezakonite migrante
ter ureja in nadzira cestni promet.
FURS je v osnovi pristojen za pobiranje davkov, prispevkov za socialno varnost, carin, trošarin in drugih
dajatev. Z določenimi ukrepi zagotavlja družbi in posameznikom varnost in zaščito, med drugim tudi z
dejavnostmi za preprečevanje tihotapljenja prepovedanih snovi in ponaredkov ter z izvajanjem nadzora
v prometu.
URSP opravlja upravne in strokovne naloge na področju pomorstva in pristaniške infrastrukture, nadzira
red v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih vodah. Nadzira varnost
plovbe ter opravljanje pomorskega prometa in vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti.
Opravlja tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju morskega prometa in pristaniške
infrastrukture ter nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.
SV lahko sodeluje s policijo pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja skladno
z načrti in po predhodni odločitvi vlade.
UOIM zagotavlja nastanitev, oskrbo in psihosocialno podporo prosilcem za mednarodno zaščito ter
integracijo oseb s priznano mednarodno zaščito.
MNZ izvaja naloge za zagotavljanje javne varnosti v državi, usmerja in nadzira delo policije ter zagotavlja
učinkovito in strokovno opravljanje upravnih nalog na področju migracij in naturalizacije tujcev, izdaje
potovalnih dokumentov, prijave prebivališča, pridobitve državljanstva Republike Slovenije ter varstva
tajnih podatkov in varnostnega načrtovanja.
MDDSZ opravlja naloge iz pristojnosti pravic in obveznosti delavcev pri delu in iz dela ter izvaja politiko
zaposlovanja doma in v tujini, preprečevanje dela in zaposlovanja na črno ter družinsko in demografsko
politiko.
MP opravlja naloge sistemskega urejanja omejevanja korupcije, sodnih postopkov, alternativnega
reševanja sporov, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov ter mednarodne pravne
pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah. Poleg tega
usmerja druga ministrstva glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, proučevanja ter načrtovanja
uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
MJU opravlja naloge s področja sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja,
uslužbenskega in plačnega sistema v javnem sektorju ter upravnega poslovanja. V sodelovanju z
drugimi resorji si prizadeva za odpravo administrativnih ovir in izboljšanje kakovosti javne uprave. Na
sistemski ravni so na MJU odgovorni za področje javnega naročanja, delovanje nevladnih organizacij in
lokalne samouprave. Zagotavlja delovanje državnega komunikacijskega omrežja in podporo razvoju
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elektronskih storitev ter je odgovorno za področje sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim
premoženjem države.
SOVA je osrednja civilna obveščevalno-varnostna služba. Njene temeljne naloge so delovanje pri zaščiti
nacionalnih interesov na varnostnem, političnem in gospodarskem področju oz. zagotavljanje
nacionalne varnosti. Spremlja tudi delovanje mednarodnih organiziranih kriminalnih skupin, ki s svojo
aktivnostjo izvajajo in organizirajo nezakonite prehode državne meje Republike Slovenije.
OVS je obrambna obveščevalno-varnostna služba ministrstva, pristojnega za obrambo. Opravlja
obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge na obrambnem področju.
Če je glede na stanje na terenu potrebno, so v delovno skupino lahko povabljeni tudi strokovnjaki iz
drugih ministrstev, nevladnih organizacij ali subjekti civilnega prava. Medresorska delovna skupina, ki
jo sestavljajo vodje področij, se sestane najmanj dvakrat letno in enkrat letno tudi pripravi poročilo o
doseganju ciljev strategije, s katerim seznani Vlado Republike Slovenije.
Akcijski načrt, ki je priloga te strategije, predstavlja kriterije in način implementacije strategije in njenih
strateških ciljev. Implementacija strategije je ocenjena v okviru redne in nenapovedane schengenske
evalvacije. Nadzor nad izvajanjem strategije v pristojnosti policije se izvaja še v okviru rednih splošnih
in strokovnih nadzorov v skladu z Zakonom o organiziranosti in delu policije in Pravili za izvajanje
nadzora v policiji.

1.2 Geopolitično okolje: glavna tveganja
Republika Slovenija mora razviti koncept IBM v okviru trenutnih in pričakovanih nacionalnih varnostnih
tveganj, groženj in izzivov ter ustreznih varnostnih analiz. Celovito razumevanje groženj, tveganj in
izzivov bo prispevalo k učinkovitemu obvladovanju različnih oblik čezmejne kriminalitete. Organi,
pristojni za izvajanje nacionalne IBM strategije, po potrebi pripravljajo poročila o grožnjah, tveganjih in
izzivih za učinkovito obvladovanje različnih oblik čezmejne kriminalitete, na podlagi katerih Vlada
Republike Slovenije sprejema odločitve za upravljanje groženj, izzivov in tveganj na tem področju.
Republika Slovenija je kot članica EU in schengenskega skupnega prostora geografsko na tranzitni poti
z območja vzhodnega Sredozemlja, prek zahodnega Balkana, proti državam zahodne in severne
Evrope. Migranti z območja vzhodnega Sredozemlja in zahodnega Balkana predstavljajo največje
diaspore v državah zahodne Evrope. V zadnjem desetletju to migracijsko pot množično uporabljajo tudi
migranti iz Centralne Azije in Bližnjega Vzhoda. Zaradi tega je promet potnikov in promet dobrin prek
državne meje zelo velik čez vse leto. Promet potnikov na kopenskih mejnih prehodih se še zlasti poveča
v času poletne sezone in ob vseh državnih praznikih. Ob tem je na navedeni migracijski poti tudi stalen
pritisk nezakonitih migracij in tudi čezmejnega kriminala.
Vse sosednje države so članice EU in vse sosednje države, razen Hrvaške, so v skupnem
schengenskem prostoru. Zaradi tega Republika Slovenija izvaja sistematično mejno kontrolo in
varovanje državne meje na državni meji z Republiko Hrvaško na kopenski in morski meji. Republika
Hrvaška že več let poskuša izpolniti tehnične pogoje in politično podporo za pridružitev v skupni
schengenski prostor, čemur se mora Republika Slovenija ustrezno prilagajati. Prilagoditev se izvaja pri
načrtovanju in vzdrževanju mejnih prehodov, komunikacijskih poti na obmejnem območju in številu
kadra za nadzor državne meje. Za ta namen je v okviru policije organizirana posebna delovna skupina,
ki pripravlja izvedbene postopke v primeru vstopa Republike Hrvaške v schengensko območje. To
neposredno vpliva na kadrovsko in organizacijsko načrtovanje v policiji, kar pomeni velik izziv. Glede
na dosedanje izkušnje je v primeru pridružitve Republike Hrvaške schengenskemu skupnemu prostoru
v kratkem času treba izvesti obsežne, tudi pravno formalne postopke prerazporejanja zaposlenih in
tehničnih sredstev v policiji. Pri tem Republika Slovenija preneha izvajati sistematično mejno kontrolo
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na kopenski državni meji, ki jo mora nadomestiti z ustreznimi organizacijskimi spremembami. Postopki
in ukrepi za preprečevanje nezakonitih migracij se prilagodijo novonastalim razmeram. Na ostalih
državnih mejah, tj. z Republiko Avstrijo, Republiko Italijo in Republiko Madžarsko, se izvajajo izravnalni
ukrepi.

1.3 Misija/vizija/cilj, osnovni namen
IBM v Republiki Sloveniji je integriran v delo slovenske policije in vseh drugih, sodelujočih organov, kar
omogoča pravočasno in ustrezno prilagajanje različnim vplivom in grožnjam pri nadzoru državne meje.
Strategija skladnega upravljanja meja upošteva štiri stebrni model upravljanja meja, ki zajema:
−
aktivnosti v tretjih državah (izvornih in tranzitnih državah nezakonitih migracij), izmenjavo
informacij in konzularne aktivnosti, povezane z vizumsko politiko in usposabljanjem pristojnih
organov, s ciljem obvladovati nezakonite migracije v državah izvora;
−
aktivnosti v sosednjih tretjih državah, ki vključujejo standardizirano sodelovanje med mejnimi
službami in ustrezno izmenjavo informacij;
−
aktivnosti na zunanjih mejah EU, ki vključujejo sistematično mejno kontrolo in odkrivanje
kriminalitete na podlagi analiz tveganja;
−
aktivnosti znotraj skupnega schengenskega območja (dodatne policijske kontrole na notranjih
mejah, policijsko sodelovanje in analize tveganja, s ciljem preprečevati in obravnavati
nezakonite migracij) in vračanje.
S to strategijo Republika Slovenija sledi strateškim ciljem TO EIBM:
−
zmanjševati ranljivost na zunanjih mejah s pomočjo celovite situacijske slike;
−
doseči varno, zavarovano in uspešno funkcioniranje zunanjih meja EU in
−
stabilne zmožnosti Evropske mejne in obalne straže.
Implementacija IBM strategije v Republiki Sloveniji vključuje tudi uporabo optimalnega števila človeških
virov, najnovejše tehnologije, modernih analitičnih orodij ter metodologije in izvajanje učinkovitih
ukrepov za nadzor državne meje. Poleg človeških virov se za navedene naloge, kadar je to primerno in
potrebno, uporabljajo tudi posebej izšolani psi in konji. Strategija solidarno in odgovorno prispeva k
varnosti v skupnem schengenskem območju.
Policija se za potrebe varovanja državne meje in mejne kontrole zavzema za uporabo sodobnih
visokotehnoloških programskih orodij za obvladovanje in uporabo policijske baze podatkov ter
visokotehnoloških mobilnih in nepremičnih tehničnih naprav za nadzor meje in tudi pri delu v notranjosti
(izravnalni ukrepi, nedovoljeno prebivanje in čezmejna kriminaliteta).
Cilji strategije:
l.
ll.

lll.
lV.

zagotavljati hiter pretok ljudi in blaga na mejnih prehodih ob upoštevanju vseh ukrepov in
standardov za učinkovito izvajanje mejne kontrole;
obvladovati nezakonite migracije na zunanjih in tudi na notranjih schengenskih mejah naše
države ter učinkovito, ob upoštevanju človekovih pravic, izvajati meddržavne sporazume za
vračanje oseb;
uporabiti najnovejše tehnologije ter tehnična in druga sredstva za izvajanje mejne kontrole in
varovanje državne meje;
zagotavljati ustrezno število človeških virov v skladu z obvezami pred vstopom v schengensko
območje ter sproti usposabljati in nadgrajevati znanja in veščine za varovanje državnih meja.

Splošna načela za opravljanje policijskega dela so razvidna iz Zakona o nalogah in pooblastilih policije
ter Kodeksa policijske etike in kodeksov vedenja, ki ju je za svoje pripadnike pripravil FRONTEX.
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2. Nadzor državne meje
Varovanje državne meje in mejno kontrolo izvaja policija z namenom učinkovitega zagotavljanja varnosti
v Republiki Sloveniji in vseh državah članicah schengenskega prostora s tem, da preprečuje nezakonite
migracije in vse elemente čezmejne kriminalitete. Izvajata se v skladu z enotnimi evropskimi standardi
in strategijami. Policija mora s stalnim zaposlovanjem in usposabljanjem zagotavljati zadostno število
usposobljenega kadra za opravljanje mejne kontrole in varovanja državne meje. Za nadzor državne
meje policija uporablja tudi službene pse in konje, ki se ustrezno usposabljajo in uporabljajo v
okoliščinah, ko je njihova uporaba najbolj smotrna in učinkovita.
SMP koordinira operativne aktivnosti za varovanje državne meje in mejne kontrole. Te operativne
aktivnosti se izvajajo na podlagi analiz tveganja. Analize tveganja se pripravljajo trimesečno ali po
potrebi, na vseh treh organizacijskih ravneh slovenske policije.
Za pripravo ustreznih ukrepov in analiz tveganja si policija redno izmenjuje statistične podatke in druge
informacije s sosednjimi državami ter tudi z drugimi članicami EU in schengenskega območja in
državami na migracijski poti proti Republiki Sloveniji. Policija si izmenjuje statistične informacije tudi z
agencijo FRONTEX.

2.1 Varovanje državne meje
Varovanje 670 km (od tega 18,5 km morske meje) državne meje z Republiko Hrvaško, ki je hkrati
zunanja meja skupnega schengenskega območja, za katero je odgovorna Republika Slovenija, opravlja
policija. Državna kopenska meja je razdeljena na šest PU: Murska Sobota, Maribor, Celje, Novo mesto,
Ljubljana in Koper. Za varovanje morske državne meje z Republiko Hrvaško je zadolžena PU Koper, za
varovanje zračne državne meje pa so zadolžene PU Koper, PU Kranj in PU Maribor. Varovanje državne
meje se izvaja v skladu s Strategijo varovanja državne meje.
Za potrebe varovanja državne meje policija uporablja najsodobnejše tehnične pripomočke in
programsko orodje, ki pomeni učinkovito pomoč pri opazovanju težje dostopnih delov državne meje ali
omogoča opazovanje večjega dela državne meje za daljše časovno obdobje. Policija razvija tudi
računalniško programsko opremo za učinkovito obravnavanje nezakonitih migracij s ciljem doseči
hitrejše in enostavnejše izvajanje postopkov s tujci ter pohitriti vnose in analiziranje podatkov, povezanih
z varovanjem državne meje.
Policija organizira in vodi CT, v katerem so za najkrajši možen čas do odstranitve iz države nameščeni
tujci, ki jih ni mogoče takoj vrniti sosednjim varnostnim organom ali takoj odstraniti iz države. Policija
tudi zagotavlja ustrezen prevoz tujcev v CT. Policija v svojih načrtih dela ustrezno načrtuje in prilagaja
nastanitvene kapacitete CT glede na pričakovano število tujcev. Če tujci v policijskem postopku izrazijo
namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, policija to namero sprejme in o tem obvesti UOIM, ki
zagotovi ustrezno namestitev.
Z namenom obvladovanja množičnih nezakonitih migracij policija pripravi in usklajuje ter po potrebi
dopolnjuje kontingentni načrt, ki vključuje organizacijske in postopkovne ukrepe za zagotavljanje
obvladovanja tovrstnih oblik nezakonitih migracij. Medresorska delovna skupina za obvladovanje
množičnih migracij, ki jo vodi UOIM, pripravlja nacionalni kontingentni načrt za namestitev in nastanitev
tujcev. Organizacijo in postavitev tovrstnih kapacitet zagotavlja UOIM.
Na podlagi odločitev Vlade Republike Slovenije o ukrepih za učinkovito obvladovanje groženj, tveganj
in izzivov je policija pripravila predloge in utemeljitve za postavitev in upravljanje tehničnih ovir na
državni meji, katerih namen ob postavitvi je bil učinkovito usmerjati nezakonite migracije in lažje
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obvladovati množične migracije. Policija prek izvajalcev tehničnih del skrbi za redno vzdrževanje ter
odpravljanje poškodb na obstoječih tehničnih ovirah. Za to se lahko najame tudi zunanje izvajalce.
Policija pri odstranitvi tehničnih ovir (žice in panelne ograje) redno spremlja varnostne razmere na
zunanji schengenski meji in prilagaja operativne načrte varovanja državnih meja.
Policija pri varovanju državne meje skladno z ustrezno nacionalno zakonodajo in veljavnimi sporazumi
ter načrti sodeluje s SV. Ta naloge opravlja skladno z določili 37. člena ZObr, na podlagi Sklepa Vlade
Republike Slovenije o sodelovanju SV pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega
ozemlja in pri varovanju določenih objektov ali območij ter Sklepa o določitvi pravil delovanja SV pri
sodelovanju s policijo pri širšem varovanju državne meje ter pri varovanju določenih objektov ali območij.
Sodelovanje SV s policijo pri varovanju državne meje poteka na podlagi skupnega operativno-taktičnega
načrta, ki vsebuje konkretne načine operativnega in taktičnega sodelovanja med policisti in pripadniki
SV pri neposredni izvedbi nalog.
Če to zahtevajo varnostne razmere, lahko državni zbor na predlog vlade z dvotretjinsko večino glasov
navzočih poslancev odloči, da pripadniki Slovenske vojske, skupaj s policijo, izjemoma, pri širšem
varovanju državne meje, v skladu z načrti in po predhodni odločitvi vlade, izvajajo tudi izjemna
pooblastila, iz 37.a člena ZObr. Ukrep sme trajati največ tri mesece z možnostjo podaljšanja.
Spremljanje stanja na državnih mejah se izvaja na vseh treh ravneh organiziranosti policije. Na državni
ravni stanje spremljata SMP in OKC GPU, na regionalni ravni OKC na vseh PU za svoje območje in na
lokalni ravni vse policijske postaje, prav tako za svoje območje odgovornosti.
Strateški podcilji:
1.
2.
3.
4.
5.

zagotavljati zadostne kapacitete za učinkovito varovanje državne meje, tako človeške vire kot
tudi tehnična sredstva za varovanje državne meje;
zagotavljati zadostno število pripadnikov Slovenske vojske za sodelovanje s policijo pri širšem
varovanju državne meje;
analizirati in razvijati tehnike in taktike ter metode varovanja državne meje v skladu z
najsodobnejšimi in najučinkovitejšimi praksami v EU;
sistematično izmenjavati statistične in operativne informacije z državami na migracijski poti proti
Republiki Sloveniji ter tudi z državami članicami EU in skupnega schengenskega prostora;
pripraviti in periodično testirati pripravljene kontingentne načrte v sodelovanju z vsemi drugimi
sodelujočimi službami.

2.2 Mejna kontrola
Na mejnih prehodih policija opravlja mejno kontrolo v skladu z določili Zakonika o schengenskih mejah
ter tako da omogoča ustrezno ravnovesje med varnim in pretočnim prometom potnikov, blaga in
prevoznih sredstev. To velja za mejne prehode na kopenski, morski in zračni meji.
Policija si v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za izgradnjo in vzdrževanje mejnih prehodov, na
kopenski meji in z lastniki oz. najemniki mednarodnih letališč in pristanišč prizadeva prilagoditi velikost
mejnih prehodov številu pričakovanih potnikov in prevoznih sredstev ter tudi uporabi novih tehnoloških
rešitev za opravljanje mejne kontrole. Pri tem je vključena tudi uporaba tehničnih rešitev za samostojno
avtomatsko mejno kontrolo. Za učinkovito izrabo človeških in infrastrukturnih virov ter tehničnih sredstev
vsak mejni prehod pripravlja periodične analize tveganja, katerih rezultati se upoštevajo pri načrtovanju
aktivnosti na mejnih prehodih.
Za preprečevanje pojavnih oblik čezmejne kriminalitete sta pristojna policija in FURS. Pri obravnavi
kaznivih dejanj na mejni kontroli je policija organizirana na način, ki omogoča odkrivanje, preiskovanje,
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dokazovanje in pregon kaznivih dejanj. Policija skrbi za ustrezno uporabo znanj in tehničnih sredstev za
identificiranje kaznivih dejanj čezmejne kriminalitete na državni meji. Kaznivo dejanje po odkritju
prevzamejo v obravnavo policisti s specialističnim znanjem za preiskovanje in dokazovanje kaznivih
dejanj, ki se delijo na dve ravni. Na mejnih prehodih in v skupinah za varovanje meje so to policisti
kriminalisti, ki samostojno obravnavajo vsa kazniva dejanja, ki po katalogu kaznivih dejanj in dogodkov
ne spadajo med kazniva dejanja, pri katerih ogled kraja dejanja in nadaljnjo preiskovanje prevzamejo in
vodijo kriminalisti sektorja kriminalistične policije (SKP) PU. Kriminalisti, skladno z navedenim
katalogom, prevzamejo v preiskovanje zahtevnejša kazniva dejanja. FURS v okviru opravljanja nalog
zaznava kazniva dejanja, povezana s tihotapstvom blaga in utajo dajatev, v okviru nalog po Zakonu o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno pa posledično odkriva tudi nezakonito prebivanje v državi.
V zvezi z varnostjo bo znotraj uvoznega kontrolnega carinskega sistema ICS2 izvajal postopke za
odkrivanje in preprečevanje terorističnih in drugih groženj, ki se pojavljajo pri vnosu blaga na področje
EU. Pomembni sta zlasti izmenjava operativnih informacij za odkrivanje in preprečevanje terorističnih
groženj, na podlagi katerih deluje kontrolni carinski sistem ICS2, ter izvedba povezljivosti med ICS2 in
drugimi policijskimi sistemi na podlagi priporočil institucij EU. Pristojni organi pri svojem delu
vsakodnevno sodelujejo z izmenjavo operativnih informacij in pri skupnem organiziranju usposabljanj.
Policija bo zagotovila pravočasno združljivost svojega informacijskega sistema s podatkovnimi bazami
EU, ki zajemajo evidentiranje vstopov in izstopov vseh tretjih državljanov na območje EU (SIS, SVI,
ETIAS in API). Za zagotavljanje potrebnih tehničnih pogojev se bo policija kadrovsko in tehnično
nadgradila. Izrabljene bodo vse možnosti sofinanciranja iz ustreznih strukturnih skladov EU in
načrtovana dodatna nacionalna sredstva za zagotavljanje tehnične ustreznosti. Tako bodo na vse mejne
prehode nameščena ustrezna tehnična sredstva, kot so optični čitalniki, kamere za zajem fotografij,
programska oprema in podobno, ki omogočajo učinkovito implementacijo novih sistemov za
zagotavljanje mejne kontrole v skladu s standardi EU. Pri tem bo policija zagotovila ustrezno
usposabljanje za učinkovito uporabo vseh razpoložljivih podatkovnih baz.
Policija prav tako zagotavlja ustrezno opremo in usposobljenost policistov pri odkrivanju čezmejne
kriminalitete. Pri tem sodeluje z upravnim organom FURS, pristojnim za carinske zadeve, na način
skupnih kontrol, izmenjave informacij in izkušenj ter z uporabo specialističnih znanj in dostopov do
podatkov.
Strateški podcilji:
6.

7.
8.

9.

razvijati funkcionalnosti mejnih prehodov in zagotavljati zadostno število človeških virov in
tehnične opreme za opravljanje mejne kontrole, ki omogoča ravnovesje med stopnjo varnosti v
državi in EU ter pretočnostjo prometa na mejnih prehodih;
zagotavljati ustrezno povezavo in dostopnost do vseh baz podatkov, potrebnih za uspešno
opravljanje mejne kontrole;
učinkovito odkrivati kazniva dejanja čezmejne kriminalitete in njihovih storilcev pri opravljanju
mejne kontrole, s poudarkom na odkrivanju oseb, skritih v vozilih, trgovine z ljudmi in
tihotapljenja oseb ter na drugih oblikah čezmejne kriminalitete, vključno z odkrivanjem zlorab
listin in odkrivanjem ukradenih vozil;
pravočasna in ustrezna implementacija SVI in ETIAS, tako tehnična kot tudi praktična.

3. Analize tveganja
Analize tveganja se izdelujejo zaradi podpore pri sprejemanju odločitev in vodenju na vseh treh
organizacijskih ravneh policije. S tem se omogoča učinkovita uporaba vseh razpoložljivih virov za
učinkovito izvajanje ukrepov nadzora državne meje tam, kjer je to najbolj potrebno, in na način, ki je
najbolj ustrezen za učinkovito ukrepanje na državni meji in/ali v notranjosti države. S tem namenom je
na lokalni ravni najmanj ena oseba zadolžena za izdelavo analiz tveganja v posamezni policijski enoti.
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Na regionalni in državni ravni sta za izdelavo analiz tveganja zadolženi najmanj dve osebi v
organizacijski enoti.
Analize tveganja se izdelujejo v skladu z Navodilom za pripravo analiz tveganja pri čezmejni kriminaliteti
in nedovoljenih migracijah, pripravljenim na podlagi modela CIRAM. Policija konstruktivno in odgovorno
prispeva k razvoju in implementaciji CIRAM na ravni države in tudi v celotni EU, s tem da sodeluje v
različnih forumih v okviru agencije FRONTEX. Pri tem policija sodeluje tudi pri izdelavi in izvajanju
programa usposabljanja za analitike CIRAM v EU in tretjih državah, partnericah agencije FRONTEX.
Policija izvaja periodična usposabljanja za policiste, ki pripravljajo in/ali sodelujejo v pripravi analiz
tveganja.
Policija sodeluje pri izvajanju analize tveganja na podlagi predhodnih informacij o zračnem tovoru pred
natovarjanjem (PLACI), katere cilj je poiskati in preprečiti eksplozivno ali zažigalno napravo, skrito v
blagu, ki se vnaša na območje EU. FURS navedeno analizo izvaja znotraj evropskega uvoznega
kontrolnega carinskega sistema ICS2.
Na državni in regionalni ravni periodično pripravljajo analize tveganja na področju nezakonitih migracij
in čezmejne kriminalitete. Pri tem se pripravljajo tudi matrice najpomembnejših tveganj. Policijske enote
na lokalni ravni poleg analize tveganja pripravljajo še profile tveganj, ki se osvežujejo najmanj vsake tri
mesece oz. po potrebi.
Pripravljene analize tveganja se posredujejo horizontalno sosednjim policijskim enotam in tudi
vertikalno. Najpomembnejše ugotovitve analitičnih poročil agencije FRONTEX se vključijo v analize
tveganja na državni in po potrebi tudi na regionalni ravni. Poleg tega se analize tveganja na državni
ravni pripravijo tudi za vse druge državne organe, ki neposredno ali posredno sodelujejo pri nadzoru
državne meje ali postopkih s tujci.
Strateška podcilja:
10.
11.

usklajevati in implementirati najnovejša določila modela CIRAM;
učinkovito identificirati tveganja, operativno se odzvati na pričakovana tveganja ter uporabiti
profile tveganja pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za nadzor meje.

4. Sodelovanje med agencijami
Namen sodelovanja med vsemi državnimi organi, ki sodelujejo pri nadzoru državne meje ali postopkih
s tujci v Republiki Sloveniji, je ustvarjanje dodane vrednosti s skupnim delovanjem, kjer je to potrebno,
na najbolj primeren način in z uporabo najboljših razpoložljivih tehničnih sredstev.
Sodelovanje poteka z redno izmenjavo informacij med deležniki, s sodelovanjem v skupnih poostrenih
nadzorih in akcijah na državni meji in v notranjosti države ter pri zagotavljanju pomoči ob izvajanju rednih
nalog.
Slovenska policija sodeluje tudi z drugimi agencijami, kot so PCC SEE, DCAF, IPA, FRONTEX, v skladu
z bilateralnimi sporazumi pa tudi z drugimi agencijami in policijami v tretjih državah.

4.1 Sodelovanje znotraj Republike Slovenije
Sodelovanje med policijo in FURS je opredeljeno v sporazumu o medsebojnem sodelovanju, protokolu
o posredovanju informacij in podatkov, dogovoru o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe, protokolu
o sodelovanju na področju kinologije ter protokolu o sodelovanju pri izpopolnjevanju in usposabljanju.
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Predstavnik FURS je kot uradnik za zvezo stalno napoten v policijo z namenom hitrega posredovanja
in izmenjave informacij med obema službama. Poleg tega policija in FURS skupaj načrtujeta in izvajata
operativne aktivnosti na posameznih področjih na regionalni in lokalni ravni. FURS in policija skrbita za
medsebojno sprotno obveščanje o odkritih kršitvah iz pristojnosti drugega organa. Za zagotavljanje
varnosti ter odkrivanje in preprečevanje terorističnih groženj FURS s pomočjo podatkov in informacij
policije in ostalih organov pregona pripravlja analizo tveganja na podlagi predhodnih informacij o tovoru
pred natovarjanjem (PLACI), ki se izvaja v vseh državah članicah EU znotraj skupnega uvoznega
kontrolnega carinskega sistema ICS2 za blago, iz tretjih držav namenjeno v EU.
Skladno s kontingentnim načrtom policija vodi in usklajuje delo drugih služb, vključenih v obvladovanje
množičnih migracij. V sodelovanju z UOIM policija vodi in usklajuje delo v sprejemno-registracijskih
centrih, ki jih zagotovi UOIM. UOIM tudi poskrbi za namestitvene kapacitete in vse za to potrebne
življenjske potrebščine. Policija izvaja postopke s tujci, vključno z registracijo migrantov, prevozi tujcev
v nastanitvene kapacitete, in izvaja njihovo vračanje. Operativni štabi se z namenom enotnega vodenja
in usklajevanja ter neposredne izmenjave podatkov po potrebi oblikujejo na policijskih upravah in
generalni policijski upravi.
Za potrebe neodvisnega opazovanja ter spremljanja zakonitosti in humanosti postopkov s tujci, ki
nezakonito vstopijo v državo, policija pogodbeno sodeluje z nevladnimi organizacijami. Nevladne
organizacije se vključijo tudi v spremljanje postopkov vračanja.
Strateški podcilji:
12.
13.
14.

zagotavljati zakonske in podzakonske podlage za tvorno sodelovanje med vsemi službami, v
različnih okoliščinah odgovornimi za nadzor državne meje;
doseči stalno sodelovanje med policijo in FURS pri načrtovanju in izvajanju operativnih nalog;
izvesti praktični preizkus usklajenosti delovanja vseh služb v primeru aktiviranja kontingentnega
načrta.

4.2 Sodelovanje z državami članicami EU in schengenskega območja v koordinaciji
agencije FRONTEX
Namen sodelovanja med državami članicami EU in schengenskega območja v okviru aktivnosti
FRONTEX je solidarno prispevati k varnosti v EU in schengenskem skupnem prostoru. Pri tem se
izmenjujejo najboljše prakse in osvežene informacije med vsemi državami, kar prispeva k boljši
situacijski sliki ter boljšemu razumevanju varnostnih razmer na zunanjih mejah EU in tudi v posameznih
državah članicah. Vse navedeno pripomore k sprejemanju ustreznih ukrepov in priprav na morebiten
razvoj različnih zakonitih in/ali nezakonitih migracijskih pojavov v Republiki Sloveniji.
Policija sodeluje v dejavnostih, ki jih koordinira agencija FRONTEX, ter zagotavlja ustrezne strokovne
kadre in tehnična sredstva za udeležbo v okviru skupnih operacij in drugih operativnih aktivnosti. Policija
prav tako zagotavlja ustrezno udeležbo v različnih delovnih skupinah za pripravo podlag za operativno
sodelovanje in izmenjavo informacij ter v okviru upravnega odbora agencije. Sodelovanje v okviru
skupnih operacij se izvaja na podlagi prednostnih interesov Republike Slovenije glede na razmere na
zunanji meji EU.
Število napotenih policistov in tehničnih sredstev v operativne aktivnosti agencije FRONTEX je
sorazmerno kadrovskim zmožnostim in razpoložljivosti tehničnih sredstev v Republiki Sloveniji. Policija
se bo zavzemala za stalno prisotnost dveh do treh napotenih nacionalnih strokovnjakov v agenciji
FRONTEX ter izpolnjevanje zavez o številu napotenih policistov v okviru določenih kvot v uredbi
agencije FRONTEX in v skladu z vsakoletnimi dogovori.
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Policija bilateralno sodeluje z vsemi štirimi sosednjimi državami in z vsemi državami zahodnega
Balkana. S sosednjimi državami poteka sodelovanje na vseh treh organizacijskih ravneh policije. Na
državni ravni so večkrat letno organizirani ločeni bilateralni ali multilateralni sestanki, na regionalni ravni
pa bilateralni ali trilateralni sestanki. Na lokalni ravni poteka sodelovanje v okviru izmenjave informacij
in usklajevanja operativnih aktivnosti, vključno z mešanimi patruljami. V okviru operativne izmenjave
informacij in izkušenj policija zagotavlja stalno sodelovanje CPS v CPS Vrata Megvarje in Dolga vas ter
sodelovanje pri razvoju in izboljšavah operativno-policijskega sodelovanja v EU in na območju
zahodnega Balkana.
Strateška podcilja:
15.

16.

odgovorno in solidarno prispevati k varnosti na zunanjih mejah EU ter v skupnem
schengenskem območju z redno udeležbo v koordiniranih aktivnostih na območju najbolj
obremenjenih delov zunanje meje EU;
širiti in razvijati izmenjavo operativnih policijskih podatkov in informacij med državami članicami
EU.

4.3 Sodelovanje s tretjimi državami
Namen sodelovanja s tretjimi državami (državami zunaj EU in schengenskega prostora) je pridobivanje
informacij o morebitnih migracijskih tokovih in/ali čezmejni kriminaliteti proti Republiki Sloveniji,
izmenjava statističnih in operativnih informacij in dobrih praks ter praktična implementacija bilateralnih
in mednarodnih sporazumov o policijskem sodelovanju in sporazumov za vračanje.
Za področje nadzora meje je glavno interesno območje Republike Slovenije območje držav zahodnega
Balkana. Sodelovanje z državami zahodnega Balkana temelji na sporazumih o policijskem sodelovanju.
Poleg tega slovenska policija zagotavlja stalno prisotnost najmanj dveh uradnikov za zvezo na tem
območju, kar omogoča stalen neposreden stik in boljšo izmenjavo operativnih informacij. Uradniki za
zvezo so v stalnem stiku s službami, odgovornimi za nadzor meje, ter drugimi uradniki za zvezo držav
članic EU in institucij EU. O svojih ugotovitvah in pridobljenih informacijah redno obveščajo policijo.
Sodelovanje s pristojnimi službami za nadzor meje se izvaja na ravni šefov mejnih policij. Za
zagotavljanje pomoči pri obvladovanju povečanja migracij policija v dogovoru z državo gostiteljico pošilja
tudi določeno število policistov na območje držav zahodnega Balkana. Slovenski policisti opravljajo
operativne aktivnosti v koordinaciji in pod nadzorom policistov države gostiteljice.
Policija dejavno sodeluje pri projektih EU (TWINNING, TAIEX) za približevanje schengenskim
standardom nadzora meje in izmenjavo izkušenj pri nadzoru meje. Poleg navedenega policija dejavno
sodeluje tudi pri drugih pobudah za operativno sodelovanje in izmenjavo informacij z državami
zahodnega Balkana v okviru PCC SEE in drugih mednarodnih forumov in organizacij.
Republika Slovenija se dejavno zavzema za sklepanje novih sporazumov za vračanje na ravni EU. Pri
tem podpira pristop EU kot celote, saj tako lahko dosežemo največji učinek vračanja oseb v države
izvora, v katerih EU promovira in financira različne programe za izboljšanje življenjskih standardov.
Strateška podcilja:
17.
18.

zagotavljati stalno prisotnost najmanj dveh uradnikov za zvezo na območju držav zahodnega
Balkana;
dejavno sodelovati pri izboljšanju kapacitet za upravljanje meja v državah zahodnega Balkana.
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5. Izravnalni ukrepi in ukrepi znotraj območja prostega gibanja
Namen izvajanja ukrepov na notranjih mejah in v notranjosti države je ugotavljanje nedovoljenega
vstopa, preverjanje zakonitosti bivanja na ozemlju Republike Slovenije ter preprečevanje in odkrivanje
nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete.
Za izvajanje izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo učinkovito izvajanje naključnih kontrol na notranjih
mejah držav članic skupnega schengenskega območja, Italije (280 km), Avstrije (318 km) in Madžarske
(102 km) in na notranjih letih, so zadolžene PPIU in SENDM. Operativne aktivnosti izvajajo v skladu s
konceptom izvajanja izravnalnih ukrepov v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo samostojno, v sodelovanju
z drugimi policijskimi enotami in drugimi državnimi organi.
Nadzor nad tujci v notranjosti države izvajajo vse policijske postaje v državi v skladu z usmeritvami.
Dejavnosti se izvajajo periodično na podlagi analiz tveganja na regionalni in lokalni ravni. Operativne
aktivnosti se po potrebi načrtujejo in izvajajo v sodelovanju z več policijskimi enotami, FURS in
inšpekcijskimi službami.
Zakonsko določilo o obveznosti prijave naslova prebivališča za vse tujce, ki kratko- ali dolgoročno
prebivajo v Republiki Sloveniji, je učinkovito orodje za preverjanje zlorab zakonitih načinov vstopa in
prebivanja v državi. Tovrstni podatki so vneseni v policijsko bazo podatkov, kar omogoča stalen in
neposreden dostop do informacij o prijavljenem prebivanju tujcev. Policija ima prav tako neposreden
dostop do baze podatkov dovoljenj za prebivanje in delo tujcev ter naslovov njihovih delodajalcev, kar
se uporablja pri analizah tveganja.
Strateška podcilja:
19.
20.

dejavno sodelovati in razvijati operativne aktivnosti za izvajanje izravnalnih ukrepov na notranjih
schengenskih mejah v okviru EU;
izvajati periodične nadzore zakonitosti prebivanja in dela tujcev ter učinkovito sodelovati s FURS
in inšpekcijskimi službami pri načrtovanju in odkrivanju nezakonitih ravnanj.

6. Vračanje
Policija je pristojna za vračanje in nastanitev tujcev, ki nezakonito prebivajo ali so nezakonito vstopili v
državo ter ne izpolnjujejo pogojev za vstop in bivanje v državi. Vračanje in nastanitev navedenih tujcev
se izvede na podlagi odločbe. Tujce se vrača v države, prek katerih so vstopili v Republiko Slovenijo,
in/ali kadar je to mogoče, v državo izvora. Vračanje tujcev, ki jih je po nezakonitem prestopu meje
mogoče kmalu vrniti v sosednjo državo, se izvede na podlagi bilateralnih sporazumov za vračanje in
sprejem tujcev, ob upoštevanju človekovih pravic in individualne obravnave. Vračanje v države izvora
se izvaja v skladu z bilateralnimi in EU sporazumi za vračanje ter na podlagi mednarodne obveznosti
vseh držav članic Združenih narodov o sprejemu lastnih državljanov.
Poleg policije lahko odločbe za vračanje v primerih zaključevanja drugih upravnih postopkov, povezanih
z zakonitostjo prebivanja, izdajajo tudi upravne enote, ki o tem obvestijo pristojne policijske enote. UOIM
pravočasno obvešča policijo o negativnih odločbah za mednarodno zaščito tujcev, ki ne izpolnjujejo
pogojev za vstop in bivanje v državi. Policija prevzame tujce v nastanitvenih kapacitetah UOIM in
nadaljuje postopek vračanja. Koordinacija in sodelovanje med pristojnimi organi se izvajata dvakrat
letno v obliki delovnih sestankov, ki jih pripravi policija. Katera koli pristojna služba lahko zaradi
operativnih potreb organizira dodatno usklajevanje skupnih aktivnosti.
Tujci, ki jih ni mogoče vrniti takoj in pri katerih obstaja možnost, da bodo vrnjeni v državo izvora, so
nastanjeni v CT, ki ga upravlja policija. Republika Slovenija ima en CT, ki ga je mogoče povečati in/ali
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organizirati tudi na več lokacijah znotraj države. Širitev kapacitet CT se izvede v dogovoru z lokalno
skupnostjo, kjer se tak objekt nahaja. Koordinacijo širitev kapacitet izvaja MNZ.
Vračanje izvede policija sama ali v sodelovanju z drugimi državami članicami EU v obliki skupnih letov,
ki jih koordinira agencija FRONTEX. V okviru sodelovanja z agencijo FRONTEX policija dejavno
sodeluje z izmenjavo informacij, udeležbo svojih policistov v skupnih operacijah, usposabljanjih ter
drugih aktivnostih v državah članicah EU in tretjih državah.
Kadar je to mogoče, se vračanje izvede v okviru programa pomoči prostovoljnega vračanja (AVR), ki ga
policija izvaja s pomočjo nevladnih služb in/ali organizacij. Policija za ta namen sklene poseben
sporazum o sodelovanju v okviru programa, v katerem se določijo oblike in načini sodelovanja iz
izvajanja programa AVR.
CT redno spremlja in analizira uspešnost vračanja v države izvora. Na podlagi tega načrtuje in izvaja
ciljne aktivnosti z veleposlaništvi držav. Pri tem redno vzdržuje dobro sodelovanje z veleposlaništvi
držav, v katere se vrača največ tujcev. Na podlagi uspešnosti vračanja in ugotovljenih težav pri vračanjih
izvaja ciljne aktivnosti za izboljšavo učinkovitosti vračanja. Za povečanje učinkovitosti vračanja po
potrebi sodeluje s pristojno službo MZZ, agencijo FRONTEX ter v okviru delovnih teles Sveta EU in
strokovnih skupin pri Evropski komisiji.
Usposabljanje za izvajanje specifičnih znanj, povezanih z identifikacijo državljanstva, medkulturnega
razumevanja in sporazumevanja ter prisilnega vračanja z letalom in sodelovanjem v skupnih operacijah
agencije FRONTEX, se izvaja v skladu z akreditiranimi programi usposabljanja na nacionalni ravni in
tudi v EU.
Republika Slovenija podpira sklepanje sporazumov EU za vračanje s tretjimi državami, predvsem
glavnimi državami izvora tujcev, ki nezakonito vstopajo in prebivajo na območju držav članic EU.
Sklepanje sporazumov za vračanje in njihova učinkovita implementacija, skupaj z ukrepi za izboljšavo
življenjskega okolja v držah izvora, so pomemben dejavnik za preprečevanje nezakonitih migracij.
Policija je pristojna za izmenjavo statističnih podatkov o vračanjih v okviru aplikacije IRMA
(angl. Irregular Migration Management Application). Pri tem odgovorno in solidarno prispeva pri
razvoju in uporabnosti navedene aplikacije.
Nacionalni organi in drugi subjekti, vključeni v postopek vrnitve:
−
−
−
−
−
−
−
−

MNZ in Policija,
MZZ,
MDDSZ,
MZ,
MIZŠ,
Upravno sodišče Republike Slovenije,
mednarodna ali druga nevladna organizacija za izvajanje programov prostovoljnega vračanja
tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih programov v državi vrnitve tujcev,
pogodbena stranka za izvajanje spremljanja odstranitve tujcev iz Republike Slovenije.

Strateški podcilji:
21.
22.
23.

izvesti uspešno vračanje tujcev, ki nezakonito prebivajo ali so nezakonito vstopili v državo, ob
spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
določiti in izvesti pripravljalne aktivnosti za dodatne kapacitete, potrebne za nastanitev
povečanega števila tujcev, ki jih je treba namestiti v CT;
nadgraditi in razširiti sodelovanje z agencijo FRONTEX na področju predvrnitvenih aktivnosti,
vračanja (skupne operacije vračanja) in povrnitvenih aktivnosti;
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zagotavljati ustrezne rešitve za nastanitev mladoletnikov brez spremstva zunaj specializiranih
prostorov za omejitev gibanja;
vzpostaviti in izboljšati učinkovito, stabilno in operativno sodelovanje s tujimi konzularnimi
predstavništvi in pristojnimi organi za priseljevanje v državi tujčevega izvora z namenom
identifikacije tujcev in pridobitve potnih listin za vračanje tujcev ter zagotovitev hitrih in uspešnih
odstranitev;
spodbujati prostovoljno vrnitev in pomagati nevladnim in drugim organizacijam pri izvajanju
reintegracijskih programov v državi izvora tujca;
iskati učinkovite alternative omejevanja svobode gibanja v postopku vračanja;
nadgraditi vračanje tujcev v okviru sklada AMIF, ki zajema nastanitvene kapacitete za tujce v
postopkih vračanja, administrativne postopke, priprave na vračanje, vračanje tujcev,
reintegracijo v državi izvora in druge ukrepe v zvezi z vračanjem.

7. Izobraževanje in usposabljanje
Namen izobraževanja in usposabljanja policistov za nadzor državne meje je zagotoviti poznavanje
mednarodnih, evropskih in nacionalnih zakonskih okvirov, taktik in metodik nadzora državne meje,
poznavanje in uporabo specialističnih znanj za odkrivanje kaznivih dejanj, vezanih na čezmejno
kriminaliteto in nezakonito prebivanje, ter uporabo tehničnih sredstev. Osnovno izobraževanje se izvaja
na državni ravni, specialistična usposabljanja in izpopolnjevanja pa se izvajajo na vseh treh
organizacijskih ravneh policije (državni, regionalni in lokalni).
Na državni ravni Policijska akademija izvaja osnovno izobraževanje za poklic policista, kar zajema tudi
znanja, potrebna za osnovno opravljanje nadzora meje, in temeljne človekove pravice. Osnovno
izobraževanje policistov je usklajeno s CCC. Sistem izobraževanja in usposabljanja v policiji vključuje
poklicne standarde kvalifikacij za specialistično usposabljanje in izpopolnjevanje na podlagi SQF.
Specialistična usposabljanja se izvajajo na vseh treh organizacijskih ravneh policije. Na državni ravni
se opravljajo redna usposabljanja za opravljanje mejne kontrole, vodij izmen, strokovnjakov za
odkrivanje ponarejenih (potovalnih) dokumentov, strokovnjakov za odkrivanje ukradenih vozil, analize
tveganja, opazovanje državne meje iz helikopterja in opravljanje razgovorov s tujci. Na regionalni in
lokalni ravni se izvajajo obnovitvena usposabljanja iz navedenih tematik. Dodatno se organizirajo tudi
druga usposabljanja glede na izkazane ali ugotovljene potrebe po novih ali obnovitvenih usposabljanjih.
Usposabljanja na regionalni in lokalni ravni koordinirajo multiplikatorji z vseh treh ravni.
Poleg tega se slovenski policisti udeležujejo specialističnih usposabljanj v organizaciji agencije
FRONTEX in CEPOL ter SEPA, na katerih sodelujejo tudi kot izvajalci usposabljanj. Policijska
akademija je partnerska akademija agencij FRONTEX, CEPOL in SEPA, kar predstavlja soodgovorno
sodelovanje pri uresničevanju SQF z dimenzijo EU.
Poleg permanentnega usposabljanja policistov policija zagotavlja tudi stalno usposabljanje službenih
psov in konjev ter njihovih vodnikov. V ta namen je organizirana specializirana enota za usposabljanje
vodnikov službenih psov in službenih konjev, ki v okviru potreb policije načrtuje in izvaja usposabljanja.
Za izvajanje nalog s službenimi konji sta organizirani dve specializirani enoti konjeniške policije, ki
zagotavljata usposabljanje službenih konj in njihovih vodnikov v okviru potreb policije.
Policija zagotavlja tudi izvajanje osnovnega usposabljanja in rednih obnavljanj znanja za uslužbence
FURS za uporabo prisilnih sredstev in strelnega orožja ter ustavljanje prevoznih sredstev v cestnem
prometu. Zagotavlja tudi službene pse za specialistično uporabo (odkrivanje prepovedanih drog in
tobaka ter tobačnih izdelkov) ter izvaja pripadajoča osnovna in druga usposabljanja vodnikov službenih
psov FURS. Policija in FURS si izmenjujeta znanja in izkušnje tudi na drugih ustreznih področjih.

15

8395

Stran

8396 /

Št.

120 / 16. 9. 2022

Uradni list Republike Slovenije

Policija prav tako v sodelovanju s SV zagotavlja usposabljanje pripadnikov SV, ki sodelujejo pri
varovanju državne meje na podlagi določil 37. člena ZObr, na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije
o sodelovanju SV pri širšem varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja in pri varovanju
določenih objektov ali območij ter Sklepa o določitvi pravil delovanja SV pri sodelovanju s policijo pri
širšem varovanju državne meje ter pri varovanju določenih objektov ali območij.
Policija zagotovi usposabljanje za krepitev senzibilizacije pri obravnavi ranljivih skupin.
Strateška podcilja:
29.
30.

zagotavljati sistematično izobraževanje za vse nove policiste ter nadaljevati obnovitvena in nova
usposabljanja prek celotnega obdobja poklicne kariere;
dejavno sodelovati pri razvoju in izvajanju specialističnih usposabljanj na ravni EU ter tudi na
regionalni in nacionalni ravni.

8. Uporaba najnovejših tehnologij in mehanizmi solidarnosti
Z razvojem novih tehnologij in materialov je treba stalno spodbujati in omogočati nadaljnji razvoj novih,
sodobnih in učinkovitih tehničnih rešitev, ki omogočajo učinkovitejši nadzor državne meje. Republika
Slovenija zagotavlja prosto gospodarsko dejavnost in finančno spodbuja razvoj sodobnih tehnologij,
vključno s tehnologijami, ki omogočajo uspešnejše varovanje državne meje. Policija je odgovorna za
spremljanje razvoja novih tehnologih za učinkovitejšo mejno kontrolo in varovanje državne meje v
Republiki Sloveniji, EU in svetu.
Policija razvija svoje programske rešitve v okviru procesa digitalizacije in razvoja aplikativnih rešitev za
policijske postopke ter vnos podatkov v zakonsko predpisane baze podatkov. Pri razvoju novih
tehnologij hkrati dejavno sodeluje s ponudniki novih tehničnih pripomočkov v obliki pilotnih projektov in
praktičnih testiranj. Na podlagi rezultatov testiranj, izkušenj drugih mejnih služb pri uporabi in drugih
tehničnih lastnosti, prilagojenih določenim specifičnim potrebam nadzora državne meje, se policija
samostojno odloči za nakup in uporabo najnovejših tehničnih sredstev.
Za uporabo najnovejših tehnologij policija zagotavlja usposabljanje uporabnikom tehničnih sredstev.
Usposabljanja so odvisna od zahtevnosti uporabe tehničnih sredstev in usposobljenosti policistov, ki
rokujejo s temi tehničnimi sredstvi.
Za nabavo, vzdrževanje, obnovo, usposabljanje in spremljanje razvoja tehničnih sredstev policija
uporablja predvsem sredstva iz skladov EU. Pri pripravi dokumentacije za prijavo na razpise skladov
EU se dosledno upoštevajo ugotovljene pomanjkljivosti v okviru schengenskih evalvacij, ocene
ranljivosti in priporočila opravljanih nadzorov na podlagi veljavne zakonodaje.
Za namene učinkovitega črpanja sredstev iz skladov EU ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
zagotavlja koordinacijo uporabe in črpanja sredstev skladov EU na področju migracij in zagotavljanja
nadzora državne meje. Za črpanje sredstev v trenutnem finančnem ciklusu 2021–2027 policija načrtuje
nakup tehničnih sredstev skupaj z nabavno službo MNZ ter pripravlja ustrezno dokumentacijo za črpanje
sredstev iz skladov AMIF in ISF. Načrtovanje in porabo sredstev ter namensko uporabo izvaja pristojna
služba MNZ. Prav tako se izvajajo različni monitoringi s strani Evropske komisije.
Strateški podcilji:
31.

uporabljati najnovejše tehnologije za varovanje državne meje, za izvajanje mejne kontrole in
varovanje državne meje, zlasti na odročnih delih državne meje in delih meje, kjer je
najverjetneje, da lahko prihaja do pogostih nezakonitih prehodov državne meje;
16

Uradni list Republike Slovenije
32.
33.

Št.

120 / 16. 9. 2022 /

Stran

nakupiti naprednejše tehnologije za nadzor državne meje z uporabo razpoložljivih sredstev
skladov EU;
uporabiti finančna sredstev skladov EU za vzdrževanje in nadgradnjo sistema varovanja
državne meje, kar vključuje nakup osnovnih sredstev in programske opreme ter izgradnjo
potrebnih infrastrukturnih objektov.

9. Človekove pravice in temeljne svoboščine
Policija pod pogoji, ki jih določa zakon, za nujno potreben čas in z najmanjšo potrebno silo
posameznikom omejuje temeljne človekove pravice. Zaradi tega sta ključna ustrezno zavedanje in
usposobljenost policistov, da poslanstvo zagotavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin odlično
poznajo in izvajajo. Pri izvajanju pooblastil, poleg zakonskih določil in pravil policijske stroke, policiste
zavezuje tudi kodeks policijske etike.
Policija je dolžna zagotavljati stalna ponovitvena usposabljanja s področja varovanja človekovih pravic
za vse policiste. To zagotavlja s programom usposabljanja prek spletnih učilnic in z rednim
usposabljanjem za uporabo policijskih pooblastil, ki se organizirajo na vseh treh organizacijskih ravneh
z letnim načrtom usposabljanja. Če se med spremljanjem uporabe pooblastil ugotovijo nepravilnosti, ki
so povezane z neustrezno uporabo pooblastil, policija izvede ciljno usposabljanje.
Hkrati je treba stalno nadzorovati in spremljati zakonitosti postopkov policistov, kadar izvajajo
pooblastila, katerih posledica je omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. MNZ s posebno
službo, ki ne sme biti del policije, stalno nadzira načrtovanje in ravnanje policije v vseh postopkih. Civilni
nadzor izvaja Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, čigar pristojnosti so opredeljene v
zakonskem predpisu, ki opredeljuje funkcijo varuha človekovih pravic. Poleg varuha človekovih pravic
civilni nadzor izvajajo še sodstvo, državni zbor, nevladne organizacije, mediji, občani v pritožbenih
postopkih in druge civilne institucije v Republiki Sloveniji.
Strateški podcilji:
34.
35.
36.

zagotavljati stalno usposabljanje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah za vse
policiste;
tvorno sodelovati z nadzorstvenimi organi za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in čim bolj upoštevati njihova priporočila;
tvorno sodelovati z nevladnimi organizacijami in civilno družbo.

10. Nadzor kakovosti
Nadzor kakovosti dela policije izhaja iz III. poglavja zakona, ki določa naloge in pooblastila policije.
Opredeljen je hierarhično in sledi trem ravnem organizacije policije. Ena od osnovnih nalog generalne
policijske uprave je nadzorovanje dela policijskih enot, enako zakon določa na ravni policijske uprave.
Za nadzor kakovosti na policijskih enotah so odgovorni vodilni uslužbenci teh enot.
Ena od oblik internega nadzora je tudi t. i. schengenska samoevalvacija, ki jo v rednih intervalih, po
navadi v okviru priprav na schengensko evalvacijo, izvede policija v vseh policijskih enotah, ki izvajajo
naloge, vezane na izvajanje schengenskega pravnega reda v državi.
Policija kot organ v sestavi MNZ je tudi subjekt nadzora ministrstva; ta nad izvajanjem nalog policije
opravlja celovit, sistematičen in načrtovan nadzor. Z nadzorom se ugotavljajo zakonitost in strokovnost
ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri izvajanju policijskih pooblastil in opravljanju
nalog policije.
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Poleg institucionaliziranega nadzora s strani ministrstva je policija deležna tudi nadzora urada varuha
človekovih pravic v okviru določil opcijskega protokola ter tudi nadzora odbora državnega zbora za
spremljanje dela policije in varnostnih služb.
Sestavni del nadzora kakovosti sta tudi ocena ranljivosti in schengenska evalvacija, ki jo izvaja in
koordinira policija. Republika Slovenija izpolnjuje in sledi vsem priporočilom, povezanim s schengensko
evalvacijo in ocenami ranljivosti, ter ima vzpostavljene ustrezne mehanizme evalvacije. Ocena ranljivosti
se izvaja enkrat letno, hkrati se vsake tri mesece spremljata razvoj in uresničitev priporočil, ugotovljenih
v prejšnjih ocenah ranljivosti. Poleg priprav na lastne schengenske evalvacije Republika Slovenija
dejavno sodeluje v schengenskih evalvacijah v državah članicah. Policija koordinira usposabljanje
strokovnjakov za izvajanje schengenskih evalvacij v organizaciji agencije FRONTEX. Policija hkrati
skrbi, da je na razpolago dovolj usposobljenih strokovnjakov za izvajanje schengenskih evalvacij v
državah članicah EU. Policija prav tako zagotavlja udeležbo ustreznih strokovnjakov v načrtovanih in
nenačrtovanih schengenskih evalvacijah s tem, da redno spremlja letni načrt schengenskih evalvacij in
o tem obvešča vse razpoložljive strokovnjake. Na podlagi tega pripravi okvirni plan dejavnosti za
udeležbo usposobljenih strokovnjakov, ki se prijavijo za izvedbe schengenskih evalvacij.
Strateški podcilji:
37.
38.
39.

dosledno izvajati letno oceno ranljivosti v državi in tvorno sodelovati pri razvoju koncepta ocene
ranljivosti na ravni držav članic, ki jo koordinira FRONTEX;
redno izvajati nacionalne nadzore kakovosti na vseh treh organizacijskih ravneh in nadzor
kakovosti stalno nadgrajevati;
pripraviti
priporočila
in
učinkovite
ukrepe
za
zmanjševanje
ugotovljenih
pomanjkljivosti/ranljivosti v okviru schengenske evalvacije, ocene ranljivosti in ugotovitev
nacionalnih nadzorov.

11. Zaščita in reševanje na morju
V skladu z določili Pomorskega zakonika je URSP odgovorna za izvajanje iskanja in reševanja na morju.
Koordinacijo in izvedbo iskanja in reševanja na morju URSP koordinira iz Centra za nadzor pomorskega
prometa in upravljanja v kriznih situacijah (mednarodna kartica MRCC – pomorski koordinacijski center
za iskanje in reševanja). URSP lahko po potrebi odredi tudi drugim plovilom na morju, da se vključijo v
izvedbo iskanja in reševanja na morju. V primeru večjih nesreč oz. kadar tako oceni URSP, ta od URSZR
zahteva aktivacijo regijskega štaba Civilne zaščite, ki nato prevzame koordinacijo iskanja in reševanja
na morju.
Za namene zaščite in reševanja na morju je URSZR pripravil Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na
morju, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Načrt ureja ukrepe in dejavnosti za zaščito, reševanje
in pomoč ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje. Ureja zaščito, reševanje in pomoč do točke,
ko se odstrani neposredna nevarnost za ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje ter
zmanjša nevarnost nastajanja nadaljnje škode.
Načrt natančneje določa pristojne organe, način obveščanja, ukrepanja, koordinacijo aktivnosti, načine
in vrsto aktiviranih služb za majhne in tudi za večje dogodke, ki potrebujejo reševanje na morju. Načrt
predvideva tudi zagotavljanje materialnih sredstev za pomoč in vključevanje mednarodnih aktivnosti v
reševanje.
Strateški podcilj:
40.

doseči minimalno število žrtev in materialne škode na morju.
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SEZNAM KRATIC
AMIF

–

Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje (Asylum, Migration and
Integration Fund)

API

–

Predhodni podatki o potnikih (Advanced Passenger Information)

AVR

–

Program pomoči prostovoljnega vračanja (Assisted Voluntary Return)

CCC

–

FRONTEX skupni učni načrt za izvajanje usposabljanja mejnih in obalnih
stražnikov (Common Core Curriculum for Border and Coast Guards)

CEPOL

–

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja,
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (European Union Agency for Law
Enforcement Training)

CIRAM

–

Skupni integrirani model analize tveganja (Common Integrated Risk Analysis
Model)

CPS

–

Center za policijsko sodelovanje

CT

–

Center za tujce

DCAF

–

Ženevski center za nadzor oboroženih sil (Geneva Centre for Security Sector
Governance)

SVI

–

Sistem vstopa/izstopa (Entry/Exit System)

ETIAS

–

Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (European Travel
Information and Authorisation System)

EU

–

Evropska Unija

FRONTEX

–

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (European Border and Coast
Guard Agency)

FURS

–

Finančna uprava Republike Slovenije

IBM

–

Skladno upravljanje meja (Integrated Border Management)

IPA

–

Mednarodno policijsko združenje (International Police Association)

IRMA

–

Enotna aplikacija za vračanje (Irregular Migration Management Application)

ISF

–

Sklad za notranjo varnost (Internal Security Found)

MDDSZ

–

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MIZŠ

–

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MJU

–

Ministrstvo za javno upravo

MNZ

–

Ministrstvo za notranje zadeve

MP

–

Ministrstvo za pravosodje

MZ

–

Ministrstvo za zdravje

MZZ

–

Ministrstvo za zunanje zadeve

OKC

–

Operativno – komunikacijski center

OKC GPU

–

Operativno – komunikacijski center Generalne policijske uprave

OVS

–

Obveščevalno varnostna služba

PCC SEE

–

Konvencija o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi (Police
Cooperation Convention for Southeast Europe Secretariat)

PPIU

–

Policijska postaja za izravnalne ukrepe
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PU

–

Policijska uprava

SENDM

–

Specializirana enota za nadzor državne meje

SEPA

–

Srednjeevropska policijska akademija

SIS

–

Schengenski informacijski sistem (Schengen Information System)

SKP

–

Sektor kriminalistične policije

SMP

–

Generalna policijska uprava, Uprava mejne policije, Sektor mejne policije

SOVA

–

Slovensko obveščevalno-varnostna agencija

SQF

–

Poklicni kvalifikacijski standard (Sectoral Qualifications Framework)

SV

–

Slovenska vojska

TAIEX

–

Tehnična pomoč in inštrument izmenjave informacij Evropske Komisije
(Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European
Commission)

TO EIBM

–

Tehnična in operativna strategija evropskega IBM (Technical and Operational
Strategy for European Integrated Border Management)

URSP

–

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

UOIM

–

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

ZObr

–

Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB, 95/15 in 139/20

«.
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Sklep o določitvi seznama pomembnejših
dogodkov za televizijski prenos

Na podlagi prvega odstavka 34.a člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in
204/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi seznama pomembnejših dogodkov
za televizijski prenos
1. člen
Ta sklep določa seznam pomembnejših dogodkov za
televizijski prenos (v nadaljnjem besedilu: seznam).
2. člen
Na seznam so uvrščeni dogodki, ki izpolnjujejo merila iz
drugega odstavka 34.a člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21) in so
navedeni v Prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
KONČNI DOLOČBI
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep Vlade Republike Slovenije št. 61500-3/2018/5 z dne 31. 1. 2019.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-309/2022
Ljubljana, dne 15. septembra 2022
EVA 2022-3340-0043
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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PRILOGA

Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos

Šport oziroma področje

Dogodek

Zimske in poletne
olimpijske igre



vsi dogodki

Nogomet



svetovno in evropsko prvenstvo – vse tekme slovenske
reprezentance (oziroma deset tekem po izboru, če Slovenija
ne sodeluje), otvoritvena tekma, polfinale, tekma za tretje
mesto ter finale



kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za vsa
prvenstva



finale pokala

Alpsko in nordijsko
smučanje



svetovno prvenstvo in svetovni pokal v alpskih in nordijskih
disciplinah ter biatlonu, deskanju in smučarskem krosu

Atletika



svetovno in evropsko prvenstvo

Košarka



svetovno in evropsko prvenstvo – vse tekme slovenske
reprezentance, četrtfinale, polfinale, tekma za tretje mesto in
finale



kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za navedeni
prvenstvi in olimpijske igre



finale državnega prvenstva in državnega pokala

Rokomet



svetovno in evropsko prvenstvo – vse tekme slovenske
reprezentance, četrtfinale, polfinale in tekma za tretje mesto
ter finale



kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za navedeni
prvenstvi in olimpijske igre



finale državnega prvenstva in pokala
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Stran



svetovno in evropsko prvenstvo – vse tekme slovenske
reprezentance, polfinale in tekma za tretje mesto ter finale



kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za evropsko,
svetovno prvenstvo in olimpijske igre



finale državnega prvenstva in pokala



svetovna skupina A – vse tekme slovenske reprezentance,
polfinale in tekma za tretje mesto ter finale



svetovna skupina A divizija 1 – vse tekme slovenske
reprezentance



kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za olimpijske
igre



finale državnega prvenstva

Plavanje



svetovno in evropsko prvenstvo

Gimnastika



svetovno prvenstvo

Kolesarjenje



svetovno prvenstvo



kolesarska dirka po Sloveniji



Tour de France



kajak-kanu (slalom na divjih vodah), svetovno in evropsko
prvenstvo, svetovni pokal



športno plezanje (vse discipline), svetovno prvenstvo in
svetovni pokal



umetnostno drsanje, svetovno in evropsko prvenstvo

Hokej

Ostali športi
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MINISTRSTVA
2822.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o policijskih atašejih

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15,
77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 –
ZZNŠPP) ministrica za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o policijskih atašejih
1. člen
V Pravilniku o policijskih atašejih (Uradni list RS, št. 29/22)
se v 7. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Komisijo sestavljata dva predstavnika Generalne
policijske uprave, imenovana na predlog generalnega direktorja
policije, in predstavnik ministrstva.«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(izbira kandidata)
(1) Komisija generalnemu direktorju policije posreduje
poročilo o izvedbi izbirnega postopka, ki vsebuje predlog o
izbiri kandidata, ki se v izbirnem postopku izkaže kot najbolj
strokovno usposobljen in ki izpolnjuje pogoje za izbiro. Za
strokovno usposobljenost se šteje strokovno znanje in druga
znanja, veščine in sposobnosti, ki so potrebni za uspešno
opravljanje dela. Komisija lahko predlaga tudi, da se ne izbere
noben kandidat.
(2) Policijskega atašeja določi minister na predlog generalnega direktorja policije. Če generalni direktor policije ne
predlaga kandidata ali če minister oceni, da predlagani kandidat ni primeren, se postopek izbire policijskega atašeja ponovi.
(3) Komisija pisno obvesti kandidate o odločitvi.«.

3. člen
V 17. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(2) Minister ali generalni direktor policije zahtevata skrajšanje časa napotitve policijskega atašeja, če je podan eden od
naslednjih razlogov:
– če iz zdravstvenih razlogov ne more več opravljati del
in nalog policijskega atašeja,
– če je bil ocenjen z veljavno oceno nezadovoljivo,
– če mu preneha delovno razmerje v policiji,
– če mu je z dokončnim sklepom izrečen disciplinski
ukrep za težjo disciplinsko kršitev obveznosti iz delovnega
razmerja ali
– če so prenehali razlogi za napotitev.
(3) Policijskemu atašeju se čas napotitve skrajša tudi na
podlagi lastne prošnje, predloga države napotitve ali vodje
predstavništva.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(uskladitev)
Aneksi k pogodbam o zaposlitvi policijskih atašejev se
uskladijo s tem pravilnikom v 15 dneh po njegovi uveljavitvi.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-280/2022
Ljubljana, dne 9. septembra 2022
EVA 2022-1711-0019
Mag. Tatjana Bobnar
ministrica
za notranje zadeve
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SODNI SVET
2823.

Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena
Zakona o sodniški službi na 20. seji 9. junija 2022 sprejel

ODLOČBO
o imenovanju na sodniško mesto
Jasna Deu se z dnem 9. 6. 2022 imenuje na sodniško
mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Ljubljani.
Podpredsednica Sodnega sveta RS
dr. Urška Kežmah

2824.

Odločba o prenehanju sodniške službe

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 23. člena
Zakona o Sodnem svetu in 76. člena Zakona o sodniški službi
na 20. seji 9. junija 2022 sprejel

ODLOČBO
o prenehanju sodniške službe
Mileni Jazbec Lamut, višji sodnici svetnici na Višjem sodišču v Ljubljani, z iztekom dne 27. 11. 2022 preneha sodniška
služba iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o
sodniški službi.
Podpredsednica Sodnega sveta RS
dr. Urška Kežmah
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2825.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o zavarovalno-statističnih podatkih

Na podlagi 284. člena in 2. točke prvega odstavka
501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15,
9/19 in 102/20) in na podlagi drugega odstavka 332.g člena
v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 332.f člena Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Agencija za
zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o zavarovalno-statističnih podatkih
1. člen
V Sklepu o zavarovalno-statističnih podatkih (Uradni list
RS, št. 25/19, 46/19, 82/20, 162/20 in 80/21; v nadaljnjem
besedilu: Sklep) se obrazce S-1, S-2, S-14, S-19 in S-29
nadomesti z obrazci, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.
2. člen
V Sklepu se besedilo drugega odstavka 1. člena nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(2) Nadalje ta sklep na podlagi drugega odstavka
332.g člena v zvezi s 4. in 8. točko prvega odstavka 332.f člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZPIZ-2) določa vsebino poročil, roke in način poročanja podatkov, ki jih morajo pokojninske družbe poročati Agenciji za
zavarovalni nadzor.«
3. člen
Za drugim odstavkom 1. člena Sklepa se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Za zavarovalno-statistične pojme iz obrazcev, ki so
priloga in sestavni del sklepa, se uporablja opredelitve iz zava-

rovalno statističnih standardov iz drugega odstavka 246. člena
ZZavar-1, razen v primerih, ko je uporaba teh pojmov v sklepu
drugače opredeljena in se za te pojme upošteva opredelitve
iz sklepa.«
4. člen
Četrti odstavek 2. člena Sklepa se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(4) Za poročanje po obrazcih od S-1 do S-19 in S-32
se za zavarovalno-statistične pojme polica, število zavarovancev in število zavarovanj upošteva določbo tretjega odstavka
1. člena sklepa.«
5. člen
V prvem odstavku 9. člena Sklepa se besedilo »9/06«
nadomesti z besedilom »9/16«.
6. člen
(uveljavitev)
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2023.
7. člen
(prehodni določbi)
(1) Podatke za leto 2022 se poroča Agenciji za zavarovalni nadzor na obrazcih iz priloge Sklepa.
(2) Zavezanci za poročanje poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor prvič po tem sklepu za obdobje od 1. 1. 2023 do
31. 3. 2023.
Št. 00701-5/2022-6
Ljubljana, dne 12. septembra 2022
EVA 2022-1611-0082
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
mag. Gorazd Čibej

Skupinsko nezgodno zav. potrošnikov, naročnikov ipd.

Druga posebna nezgodna zavarovanja

Obvezno zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče

Zavarovanje lastnika vozila in voznika za telesne poškodbe

Vsa druga nezgodna zavarovanja

6

7

8

9

10

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Nezgodno zav. otrok in šolske mladine in posebna nezgodna zav. mladine

Skupinsko nezgodno zav. gostov, obiskovalcev in turistov

5

Nezgodno zav. oseb v motornih vozilih in pri opravljanju posebnih dejavnosti

3

4

Nezgodno zav. oseb pri opravljanju rednega poklica in izven njega

2

b

SKUPAJ (2 do 10)

a

1

Zavarovanje

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

1

zavarovanj
2

zavarovancev

Število

Zavarovanja

Nezgodno zavarovanje (vključno z zavarovanji nesreč pri delu in poklicnih obolenj)

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

3

Obračunana
zavarovalna
premija
4

SKUPAJ
(5+6)
5

od tega z
enkratnim
izplačilom

Število škod

6

od tega z
obročnim
izplačilom

Zneski v EUR

7

SKUPAJ
(8+9)

8

od tega
izplačana v
enkratnem
znesku

9

od tega
izplačana v
obrokih

Obračunana kosmata zavarovalnina *

Škode

S-1

Priloge

Uradni list Republike Slovenije
Št.

120 / 16. 9. 2022 /
Stran

8407

Nadomestno zdravstveno zavarovanje po določilih 2. točke 2. odstavka 61. člena ZZVZZ

Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih zunaj R Slovenije

Druga dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja po določilih 3. in 4. točke 2.
odstavka 61. člena ZZVZZ

Vsa druga zdravstvena zavarovanja

3

4

5

6

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje po določilih 7. odstavka 7. člena ZZavar-1

2

b

SKUPAJ (2 do 6)

a

1

Zavarovanje

Zap. št.
vrstice
zavarovanj
1

Zavarovanja

2

zavarovancev

Število

3

Obračunana
zavarovalna
premija
4

SKUPAJ
(5 + 6)
5

povračilo
stroškov
zdravljenja

Število škod

6

drugo

7

SKUPAJ
(8 + 9)

8

povračilo
stroškov
zdravljenja

9

drugo

Obračunana kosmata zavarovalnina *

Škode

Št.
Zneski v EUR

S-2

8408 /

Obdobje:
Poslovno leto:

Zdravstveno zavarovanje

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

Stran

120 / 16. 9. 2022
Uradni list Republike Slovenije

Zavarovanje terjatev v notranji trgovini

Zavarovanje potrošniških kreditov

Zavarovanje stanovanjskih kreditov

Zavarovanje kreditov zasebnikom

Zavarovanje kreditov pravnim osebam

Zavarovanje limitov na transakcijskih računih zasebnikov

Zavarovanje limitov na transakcijskih računih za osebni namen

Zavarovanje terjatev iz pogodb o zakupu

Zavarovanje terjatev iz plačilnih in kreditnih kartic

Vsa druga kreditna zavarovanja in zavarovanja terjatev

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* ne vsebuje cenilnih stroškov

Zavarovanje terjatev v mednarodni trgovini

2

b

SKUPAJ (2 do 12)

a

1

Zavarovanje

Zap. št.
vrstice

Obdobje:
Poslovno leto:

Kreditno zavarovanje

Statistični bilten za zavarovalno vrsto:

Zavarovalnica:

1

Število
zavarovanj
2

Obračunana
zavarovalna premija

Zavarovanja

3

Število škod

Zneski v EUR

4

Obračunana kosmata
zavarovalnina *

Škode

S-14
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Št.
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Stran

8409

- zavarovanje za primer rojstva

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem - člen 7(2), točka 21 (14+15)

- življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem in z garancijo

- življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem brez garancije

Tontine - člen 7(2), točka 22

Zavarovanje s kapitalizacijo izplačil - člen 7(2), točka 23

Zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni - člen 7(2), točka 24

UPRAVLJANJE POKOJNINSKIH SKLADOV - člen 26(9)

Upravljanje pokojninskih skladov po ZPIZ-2 - varčevanje

Upravljanje Prvega pokojninskega sklada RS - varčevanje - člen 606

Pokojninske rente - 348. člen ZPIZ-2

Rente Prvega pokojninskega sklada RS - člen 606. člen

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

zavarovanj

Število

2

zavarovancev
3

Obračunana
zavarovalna premija

Premija

4

Število škod

5

Obračunana kosmata
zavarovalnina *

Zneski v EUR

120 / 16. 9. 2022

* ne vsebuje cenilnih stroškov

- zavarovanje za primer poroke

- vsa druga življenjska zavarovanja

8

12

- zavarovanje z vračilom premije

7

Zavarovanje za primer poroke oz. rojstva - člen 7(2), točka 20 (11 + 12)

- rentno zavarovanje (razen pod številko 22)

6

11

- mešano zavarovanje

5

- dodatna zavarovanja

- zavarovanje za primer doživetja

4

9

- zavarovanje za primer smrti

3

10

Življenjsko zavarovanje - člen 7(2), točka 19 (3 + … + 9)

2

b

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA (2+10+13+16+17+18)

a

1

Zavarovanje

Škode

Št.

Zap. št.
vrstice

Zavarovanja

S-19

8410 /

Vrsta pogodbe:
Obdobje:
Poslovno leto:

Življenjska zavarovanja

Zavarovalnica:
Stran

Uradni list Republike Slovenije

Kosmati zavarovalni prihodki od naložb zavarovalno-tehničnih rezervacij

Drugi kosmati zavarovalni prihodki razen prihodkov od uveljavljenih regresnih terjatev

KOSMATI PRIHODKI SKUPAJ (4+5+6)

Obračunane kosmate odškodnine oz. zavarovalnine*

Prihodki od uveljavljenih regresnih terjatev

Obračunani kosmati stroški obravnave škodnih zahtevkov*** (cenilni stroški)

Kosmate škodne rezervacije na začetku leta**

Kosmate škodne rezervacije na koncu leta**

Kosmati odhodki za škode (8-9+10-11+12)

Kosmati odhodki za bonuse in popuste

Sprememba drugih kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij

Kosmati stroški pridobitev*** (stroški pridobivanja zavarovanj)

Kosmati stroški upravljanja*** (stroški upravljanja zavarovalnih pogodb)

Kosmati stroški upravljanja naložb***

Kosmati splošni stroški***

Drugi kosmati stroški (razen pod št.10 in 16 do 19)

Kosmati obratovalni stroški skupaj (16+17+18+19+20)

Kosmati odhodki za preventivno dejavnost

Prispevek za kritje škod po neznanih vozilih

Znesek povrnitve povzročene škode ZZZS-ju (86. člen ZZVZZ)

Kosmati zavarovalni odhodki od naložb zavarovalno-tehničnih rezervacij

Drugi kosmati zavarovalni odhodki (razen pod št. 22 do 25)

Drugi odhodki skupaj (22+23+24+25+26)

KOSMATI ODHODKI SKUPAJ (13+14+15+21+27)

KOSMATI TEHNIČNI IZID (7-28)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

120 / 16. 9. 2022 /

*** Uporabljeni izrazi so definirani v Izvedbeni uredbi komisije (EU) 2015/2450, z dne 2. decembra 2015 o določitvi
izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za predložitev informacij nadzornim organom v skladu z Direktivo
2009/138/ES

Vsebujejo tudi cenilne stroške

Kosmati prihodki od zavarovalnih premij (1+2-3)

4

**

Kosmate prenosne premije na koncu leta

3

Ne vsebujejo cenilnih stroškov

Kosmate prenosne premije na začetku leta

2

1

Znesek

Zneski v EUR

S-29

Št.

*

Obračunane kosmate zavarovalne premije

b

a

1

Kosmati prihodki in odhodki

Zap. št.
vrstice

Poslovno leto:
Zavarovanje:

Prihodki in odhodki:
Obvezna zavarovanja

Zavarovalnica:

Uradni list Republike Slovenije
Stran

8411

Stran

8412 /
2826.

Št.
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Operativno-tehnična zahteva o določitvi
dodatnih posebnih zahtev za izvajalce
meteoroloških služb

Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo,
46/16, 47/19) in za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije
(EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah
za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij
omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor,
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb
(EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter
spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 (UL L št. 62 z dne 8. 3.
2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1338 z dne 11. avgusta 2021 o spremembi
Izvedbene uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede
poročanja in kanalih za poročanje med organizacijami ter
zahtevami za meteorološke službe (UL L št. 289 z dne 12. 8.
2021, str. 12) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/373/EU),
izdaja v.d. direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo

OPERATIVNO-TEHNIČNO
ZAHTEVO
o določitvi dodatnih posebnih zahtev
za izvajalce meteoroloških služb
1. člen
(vsebina)

Uradni list Republike Slovenije
ne za aerodrome LJLJ, LJPZ, LJMB, LJCE pristojna aerodromska meteorološka služba LJLJ. Aerodromske meteorološke
službe pristojne za aerodrome LJPZ, LJMB, LJCE zagotavljajo
napovedi in druge ustrezne meteorološke informacije ter dokumentacijo za pripravo na let (briefing). Vrste napovedi in druge
ustrezne meteorološke informacije za posamezno letališče se
objavi v Zborniku letalskih informacij (AIP).
6. člen
(napovedi za pristajanje)
Skladno z zahtevo iz točke MET.OR.225 Priloge V Izvedbene uredbe 2017/373/EU aerodromska meteorološka služba,
ki je pristojna za aerodrom LJLJ, je pristojna za pripravo napovedi za pristajanje. Napovedi za pristajanje se izdajajo za
aerodrom LJLJ.
7. člen
(napovedi za vzletanje)
Skladno z zahtevo iz točke MET.OR.230 Priloge V Izvedbene uredbe 2017/373/EU aerodromska meteorološka služba,
ki je pristojna za aerodrom LJLJ, je pristojna za pripravo napovedi za vzletanje. Napovedi za vzletanje se izdajajo za aerodrome LJLJ, LJPZ, LJMB, LJCE, na zahtevo operaterja in/ali
članov posadke ter v obliki, ki je skladna s Prilogo V Izvedbene
uredbe 2017/373/EU. Napoved operaterji in/ali člani posadke
prevzamejo v aerodromski meteorološki službi na odletnem
aerodromu ali na drug ustrezen način v dogovoru z aerodromsko meteorološko službo pristojno za LJLJ.
8. člen
(AIRMET)

(1) Ta operativno-tehnična zahteva sprejema dodatne določbe, ki dopolnjujejo Prilogo V Uredbe 2017/373/EU v zahtevah, ki so v skladu s to Uredbo prepuščene državam članicam.
(2) Ta operativno-tehnična zahteva velja za izvajalca meteoroloških služb, ki je certificiran v skladu z Uredbo
2017/373/EU.

Na podlagi zahteve iz točke MET.OR.255 Priloge V Izvedbene uredbe 2017/373/EU meteorološka služba bdenja izdaja
AIRMET za lete na nižjih višinah od tal do nivoja leta (FL) 200
v kombinaciji z območnimi napovedmi.

2. člen

(opazovanje vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze – RVR)

(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo
enak pomen, kot so določeni v Uredbi 2017/373/EU.
3. člen
(zagotavljanje meteoroloških informacij)
Izvajalec meteoroloških služb lahko zagotavlja meteorološke informacije, poleg subjektom navedenih v zahtevi iz točke
MET.OR.100(a), Priloge V Uredbe 2017/373/EU, tudi drugim
izvajalcem storitev in letalskim subjektom. Drugi izvajalci storitev so lahko certificirani izvajalci storitev v skladu z Uredbo
2017/373/EU. Drugi letalski subjekti so lahko letalske šole,
organizacije za vzdrževanje zrakoplovov, operaterji brezpilotnih
zrakoplovov.
4. člen
(rutinska opazovanja)
Letalske meteorološke postaje izvajajo rutinska opazovanja na aerodromih najmanj v času prisotnosti ATS službe,
skladno z zahtevo iz točke AMC1 MET.OR.200(a)(1) Priloge V
Uredbe 2017/373/EU.
5. člen
(aerodromska meteorološka služba)
Skladno z zahtevo iz točke MET.OR.215(a) Priloge V
Uredbe 2017/373/EU, je za pripravo vseh vrst napovedi in
drugih ustreznih meteoroloških informacij, ki so povezane z
napovedjo prihodnjih stanj atmosfere ter izvajanje posvetovanj
(consultation) za vse aerodromske meteorološke službe pristoj-

9. člen
Ocena vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze (RVR)
pri instrumentalnih operacijah prileta in pristajanja kategorije I
(CAT I) se praviloma izvaja s pomočjo instrumentalnega sistema (transmisiometri ali forward-scatterd meters). Dovoljuje
se, skladno z zahtevo iz točke MET.TR.210(c)(3) Priloge V
Izvedbene uredbe 2017/373/EU, da vidljivost vzdolž vzletnopristajalne steze (RVR) pri instrumentalnih operacijah prileta
in pristajanja kategorije I (CAT I) ocenjuje letalski meteorolog
opazovalec ali drug ekvivalenten samodejni sistem po predpisanem postopku, le kot rezervni postopek v primeru izpada
in/ali okvare instrumentalnega sistema in na aerodromih, kjer
je taka ocena izvedljiva.
10. člen
(območne napovedi za lete na nižjih višinah)
Upoštevajoč lokalne orografske dejavnike se skladno z
zahtevo iz točke MET.TR.260(a) Priloge V Izvedbene uredbe
2017/373/EU izdaja napovedi zgornjega vetra in temperature
zgornjega zračnega prostora na absolutni višini 2500 čevljev.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te operativno-tehnične zahteve preneha veljati Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih
posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb (Uradni list
RS, št. 2/20).

Uradni list Republike Slovenije
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12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. septembra 2022
Dr. Andreja Kikec Trajković
v.d. direktorja
Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije

Stran

8413

Stran
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Št.
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OBČINE
IG
2827.

Odlok o parkiranju v Občini Ig

Na podlagi 21. 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), 100. člena
Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 –
odl. US, 46/15 in 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 9. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE,
189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) in 15. člena Statuta
Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig
na 26. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel

ODLOK
o parkiranju v Občini Ig
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Ig določa območja
namenjena parkiranju, ureja režim parkiranja, njegov nadzor in
sankcije v primeru kršitev.
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
– »javna površina« je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (npr. javna cesta, ki je v uporabi
za cestni promet, ulica, trg, igrišče, parkirišče, park, zelenica);
– »parkirni prostor« je del javne površine, namenjene
parkiranju enega vozila;
– »parkiranje« je prekinitev vožnje iz katerega koli vzroka,
razen ustavitve vozila ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je
vozilo izognilo prometni nesreči ali ker je voznik ravnal v skladu
s prometnimi pravili;
– »parkirna ura« je naprava ali predmet za označitev časa
prihoda na parkirni prostor oziroma začetka parkiranja;
– »parkirnina« je občinska taksa za parkiranje na javnih
površinah, določenih s tem odlokom;
– »parkomat« je naprava za izdajanje parkirnih listkov;
– »parkirni listek« je potrdilo o plačilu parkirnine, ki daje
pravico uporabe parkirnega prostora v času, označenem na
parkirnem listku;
– »dovolilnica« je predpisan obrazec, ki ga izda pristojni
organ in omogoča parkiranje na določenem območju;
– »pristojni organ« je občinska uprava Občine Ig.
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
3. člen
(1) Javne površine, namenjene parkiranju so:
– parkirne površine na območju kratkotrajnega parkiranja;
– parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine;
– parkirne površine, na katerih se plačuje parkirnina;
– parkirne površine v sistemu P+R.
(2) Na javnih površinah, ki niso namenjene parkiranju,
parkiranje ni dovoljeno.
(3) Pristojni organ lahko določi, da se na določeni javni
površini, namenjeni parkiranju, v določenem času ne parkira
oziroma se iz nje parkirana vozila umakne.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.
4. člen
Pristojni organ lahko določi:
– da se posamezne javne površine uporabljajo izključno
za potrebe parkiranja tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov. Navedene parkirne površine morajo biti označene z
ustrezno prometno signalizacijo;
– da se posamezne javne površine uporabljajo izključno
za potrebe parkiranja koles, koles z motorjem in motornih
koles. Navedene parkirne površine morajo biti označene z
ustrezno prometno signalizacijo;
– da se posamezne javne površine uporabljajo izključno
za potrebe parkiranja bivalnih vozil, počitniških prikolic in kombiniranih vozil prirejenih za kampiranje. Navedene parkirne površine morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo.
5. člen
(1) Na javnih površinah, namenjenih parkiranju, lahko
parkirajo:
– osebna vozila in motorna kolesa;
– bivalna vozila, avtodomi, počitniške prikolice, kombinirana vozila prirejena za kampiranje ter lahki priklopniki, na posebej določenih in ustrezno označenih javnih površinah (skladno
s prejšnjim členom);
– tovorna vozila, priklopna vozila in avtobusi le na posebej
določenih in ustrezno označenih javnih površinah (skladno s
prejšnjim členom).
(2) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 100 eurov.
6. člen
(1) Občinski svet Občine Ig lahko s sklepom določi, da
je upravičencem na določenih območjih parkiranja z nakupom
letne dovolilnice omogočeno časovno neomejeno parkiranje.
(2) Letno dovolilnico lahko fizična oseba za svoje osebno
vozilo pridobi s plačilom letnega nadomestila in velja za leto, v
katerem je kupljena.
(3) Letno dovolilnico izda občinska uprava občine na podlagi vloge, predloženega potrdila o lastništvu vozila (prometno
dovoljenje) in dokazila o bivališču (osebni dokument, potrdilo
o začasnem bivališču) oziroma zaposlitvi.
(4) Letna dovolilnica mora vsebovati naslednje sestavine:
– zaporedna številka,
– datum izdaje,
– leto veljavnosti,
– registrsko številko vozila.
(5) Letne dovolilnice so neprenosljive. Prepovedna je
vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev.
(6) Višina letnega nadomestila se lahko spremeni s sklepom Občinskega sveta Občine Ig. Sklep se objavi na spletni
strani občine.
(8) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu
na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna
in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko
steklo.
(9) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena.
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7. člen
(1) Pristojni organ določi na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine oziroma na območju kratkotrajnega parkiranja,
parkirne prostore, namenjene parkiranju invalidov. Parkiranje
na teh parkirnih prostorih je dovoljeno le z veljavno invalidsko
parkirno karto, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu na
sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in
v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(2) Invalidi lahko na parkirnih prostorih, namenjenih parkiranju invalidov, ki so na območju, kjer je uvedeno plačilo
parkirnine, brezplačno parkirajo največ dve uri. Po preteku
tega časa so dolžni plačati parkirnino skladno s tem odlokom.
(3) Invalidi so na parkirnih prostorih, namenjenih parkiranju invalidov, ki so na območju kratkotrajnega parkiranja,
dolžni namestiti parkirno uro in označiti čas začetka parkiranja
v skladu z 8. členom tega odloka.
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena,
njihova odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.

(3) Iz prometne signalizacije in obvestila na parkomatu
mora biti razvidna vrsta in način parkiranja, obdobje, v katerem
se parkirnina plačuje, obveza plačila parkirnine in njena višina.

PARKIRNE POVRŠINE NA OBMOČJU
KRATKOTRAJNEGA PARKIRANJA

NADZOR

8. člen
(1) Območja kratkotrajnega parkiranja in dovoljeni čas
parkiranja določi Občinski svet Občine Ig s sklepom.
(2) Parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja je
brezplačno.
(3) Območja kratkotrajnega parkiranja so označena z
ustrezno prometno signalizacijo. Iz prometne signalizacije mora
biti razvidna časovna omejenost brezplačnega parkiranja in
obveza namestitve parkirne ure.
(4) Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno
na vidnem mestu v vozilu, na sprednji strani vetrobranskega
stekla, namestiti parkirno uro in označiti čas začetka parkiranja.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(6) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna
oseba pa z globo 100 eurov.
PARKIRNE POVRŠINE, NA KATERIH NI UVEDENO
PLAČILO PARKIRNINE
9. člen
(1) Pristojni organ lahko določi parkirne površine, na katerih ni uvedeno plačilo parkirnine.
(2) Parkirne površine iz prejšnjega odstavka so:
– posebej urejena parkirišča izven vozišč javnih cest, ki
so označena s predpisano prometno signalizacijo;
– parkirišča na voziščih javnih cest in drugih javnih površinah, ki so označena s predpisano prometno signalizacijo;
– začasno urejena parkirišča izven vozišč javnih cest.
PARKIRNE POVRŠINE, KJER SE PLAČUJE PARKIRNINA
10. člen
(1) Javne površine, kjer se plačuje parkirnina, obdobje, v
katerem se parkirnina plačuje, in ceno parkiranja določi Občinski svet Občine Ig s sklepom.
(2) Parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, so označene z ustrezno prometno signalizacijo.

11. člen
(1) Na parkirnih površinah, kjer se plačuje parkirnina, je
dovoljeno parkiranje samo s plačilom parkirnine in samo za
čas, za katerega je plačana parkirnina.
(2) Zavezanec za plačilo parkirnine, ki se plača na parkomatu, je voznik, ki je uporabnik parkirnega prostora.
(3) Parkirni listek iz parkomata se šteje kot dokazilo o
plačilu parkirnine. Parkirni listek mora biti nameščen v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da
je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi
vetrobransko steklo.
(4) V primeru plačila parkirnine preko aplikacije ali SMS-a,
je plačilo parkirnine zabeleženo v aplikaciji.
(5) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki
ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki oziroma katerega voznik ravna
v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena, njihova
odgovorna oseba pa z globo 100 eurov.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ redarstva Občine Ig.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 371-0015/2022
Ig, dne 30. junija 2022

2828.

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 260. in 262. člena Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in
15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 27. redni seji dne 14. 9. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se ukine statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena na nepremični:
– parcelna številka 2291/18 k.o. 1708 Golo (ID 7271569).
2. člen
Navedena nepremičnina iz 1. točke tega sklepa izgubi
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne odločbe
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vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0039/2021
Ig, dne 15. septembra 2022
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

ILIRSKA BISTRICA
2829.

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 14. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20), na
predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne
prostore sprejetega na 17. seji z dne 2. 2. 2022 na 21. seji dne
3. 2. 2022 sprejel naslednji

Uradni list Republike Slovenije
občini Krško (Uradni list RS 58/18) se v preambuli, naslovu
in vseh členih odloka besedna zveza »občina Krško« v vseh
sklonih nadomesti z besedo »mestna občina Krško«.
2. člen
V prvem odstavku I. točke 3. člena odloka se za številko
»59« dodata vejica in številka »463«.
3. člen
V prvem odstavku III. točke 12. člena odloka se za številko »424« dodata vejica in številka »461«.
4. člen
V prvem odstavku I. točke 14. člena odloka za številko
»53« dodata vejica in številka »462«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2012-O301
Krško, dne 12. septembra 2022
Župan
Mestne občine Krško
mag. Miran Stanko

SKLEP
I.
Zemljišče parc. št. 1956/36 k.o. 2524 Trnovo (ID znak
2524 1956/36) se izvzame iz javnega dobra.
II.
Sklep o izvzemu iz javnega dobra stopi v veljavo naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-36/2020
Ilirska Bistrica, dne 3. februarja 2022
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

KRŠKO
2830.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti v občini Krško

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in
80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16
in 26/19) je Občinski svet Mestne občine Krško, na 14. korespondenčni seji, dne 12. 9. 2022, sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi
števila članov svetov krajevnih skupnosti
in volilnih enot za volitve v svete krajevnih
skupnosti v občini Krško
1. člen
V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v

MEŽICA
2831.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Mežica za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet
Občine Mežica na 8. dopisni seji dne 12. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica
za leto 2022
1. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Rebalans I
2022
5.086.123
2.989.610
2.444.529
2.194.848
204.730
44.951
545.081
276.741
1.750
2.790
263.800
130.000
75.000

Uradni list Republike Slovenije
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
55.000
73 PREJETE DONACIJE
10.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
10.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.956.513
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.579.900
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije in iz drugih držav
376.613
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.680.158
40 TEKOČI ODHODKI
1.230.555
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
201.596
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
32.875
402 Izdatki za blago in storitve
911.920
403 Plačila domačih obresti
11.646
409 Rezerve
72.518
41 TEKOČI TRANSFERI
1.509.901
410 Subvencije
10.450
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
709.016
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
197.742
413 Drugi tekoči domači transferi
592.693
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
2.828.082
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.828.082
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
111.620
431 Investicijski transferi drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso proračunski uporabniki
58.050
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
53.570
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–594.035
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
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
280.000
50 ZADOLŽEVANJE
280.000
500 Domače zadolževanje
280.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
131.046
55 ODPLAČILA DOLGA
131.046
550 Odplačila domačega dolga
131.046
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–445.081
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
148.954
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
594.035
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
449.743
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2022-2
Mežica, dne 12. septembra 2022
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel

ODRANCI
2832.

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

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (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 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS,
št. 102/11, 64/17, 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na
10. dopisni seji dne 6. 9. 2022 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Odranci
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci, kriteriji in višina
sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Odranci.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Občini Odranci.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
Občini Odranci. 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 Odranci.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike
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 občinskemu svetu, računskemu sodišču in AJPES-u v 15 dneh po zaprtju transakcijskega
računa.
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 v višini
0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upraviče-
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na do povračila stroškov volilne kampanje v višini dodatnih
0,12 EUR na osnovi dobljenih glasov v tem krogu glasovanja.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu,
računskemu sodišču in AJPES-u v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v roku
30 dni po predložitvi dokončnega poročila občinskemu svetu,
računskemu sodišču in AJPES-u.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
»Cenik uporabe športne dvorane se letno usklajuje z
indeksom cen življenjskih potrebščin.«
3. člen
Spremeni se 14. člen pravilnika, in sicer tako, da se besedilo črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Uporabnikom športne dvorane iz 7. točke 3. člena tega
pravilnika se lahko uporabo dvorane zaračuna pred izvedbo
prireditve.«
4.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-24/2022
Pivka, dne 8. septembra 2022
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

7. člen
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Odranci (Uradni list RS, št. 58/18).
Št. 179-10D/2022
Odranci, dne 6. septembra 2022
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja

PIVKA
2833.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uporabi večnamenske športne
dvorane v Pivki

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 16. člena
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,
110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine
Pivka na redni 24. seji dne 8. 9. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki
1. člen
Spremeni se 8. člen Pravilnika o uporabi večnamenske
športne dvorane v Pivki (Uradni list RS, št. 100/06), in sicer
tako, da se besedilo črta in nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»V primeru, da je interes uporabnikov večji kot so kapacitete dvorane, oziroma da terminov ni mogoče uskladiti, Občina
Pivka za naslednje šolsko leto objavi poziv in razdeli termine
na podlagi pogojev in meril ter v skladu z določbami 5. člena
tega pravilnika.«
2. člen
Spremeni se 13. člen pravilnika, in sicer tako, da se za
3. točko doda 4. točko, ki se glasi:

2834.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih in kriterijih za vrednotenje
programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva ter drugih programov
v Občini Pivka

Na podlagi 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), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22),
7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99,
77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13 in 96/22) je Občinski
svet Občine Pivka na 24. seji dne 8. 9. 2022 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih in kriterijih za vrednotenje programov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva ter drugih programov v Občini Pivka
1. člen
Spremenijo in dopolnijo se merila Pravilnika o merilih
in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Pivka (Uradni list
RS, št. 87/16 in 58/22), in sicer tako, da se merila nadomestilo
z novimi merili, ki so priloga tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-24/2022
Pivka, dne 8. septembra 2022
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

Uradni list Republike Slovenije

Št.

120 / 16. 9. 2022 /

Stran
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Priloga:
MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA TER DRUGIH PROGRAMOV V OBČINI PIVKA
1) SOCIALA
2) ZDRAVSTVO
Upravičenci za sofinanciranje:
Nevladne organizacije (društva, zveze društev; zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni
osnovi), s sedežem oz. podružnico v občini Pivka, delujejo v občini Pivka ali imajo člane iz
občine Pivka.

MERILO

1

2

3

4
5

ŠT. TOČK

skupaj točk

830

DELOVANJE ORGANIZACIJE

260

Leta delovanja

40

do 5 let

5

5 do 10 let

10

od 10 do 20 let

20

20 let in več

30

30 let in več

40

Izdaja glasila, biltena, spletno glasilo

20

Samostojna izdaja glasila (vsaj 1 x letno)

20

Izdaja glasila z drugimi podružnicami

10

Sedež organizacije

100

Sedež organizacije je v občini Pivka

100

Sedež podružnice je v občini Pivka

70

Sedež organizacije je v upravni enoti Postojna

60

Sedež podružnice je v upravni enoti Postojna

50

Sedež podružnice je v Primorsko Notranjski statistični regiji

20

Status organizacije, ki deluje v javnem interesu

50

Pridobljen status organizacije v javnem interesu

50

Število aktivnih članov iz občine Pivka, ki dejavnost
društva izvajajo oziroma so v njem aktivni
(upoštevano na dan razpisa)
do 10

50

od 10 do 20

25

od 20 do 30

40

30 in več

50

10

Stran
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MERILO
6

7

8

9

ŠT. TOČK

DELOVANJE V PRETEKLEM LETU

150

Aktivnosti na območju občine Pivka v preteklem letu

100

Aktivnosti potekajo več kot 2 x tedensko

100

Aktivnosti potekajo 1 do 2 x tedensko

75

Aktivnosti potekajo 2 do 3 x mesečno

50

Aktivnosti potekajo 1 x mesečno

30

Opravljene prostovoljske ure v preteklem letu

50

do 50 do 100 prostovoljskih ur

20

od 100 do 300 prostovoljskih ur

35

od 300 do 600 prostovoljskih ur

40

600 in več prostovoljskih ur

50

PROGRAM 50%

420

Število projektov (prireditev, predavanj, delavnic,
izobraževanj ipd.)
Velja samo za projekte, ki so namenjeni občanom iz občine
Pivka in se izvajajo v občini Pivka
letni program vključuje vsaj 2 projekta, ki se za občane občine
izvajajo preko spleta
letni program vključuje od 1 do 3 projekte

170

letni program vključuje od 4 - 6 projektov

100

letni program vključuje nad 6 projektov

150

Vsebina programa

250

cilji in namen programa so jasno razvidni

50

program vključuje projekte preventivne narave

40

program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje
socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov
vsebina zadovoljuje potrebe otrok do 15 let

40

vsebina zadovoljuje potrebe mladih od 15 do 29 let

40

vsebina zadovoljuje potrebe starejših na 65 let in invalidov

40

20
50

40

3. DRUGI PROGRAMI
Upravičenci za sofinanciranje:
Nevladne organizacije (društva, zveze društev, zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni
osnovi), s sedežem v občini Pivka vendar njihove prijavljene vsebine niso predmet drugih
razpisnih področij v občini Pivka.
Za to področje se uporabljajo merila in kriteriji za socialo in zdravstvo.
4. MIKLAVŽEVANJE IN NOVOLETNO OBDAROVANJE STAREJŠIH NAD 80 LET
Upravičenci za sofinanciranje:
Nevladne organizacije (društva, zveze društev, zavodi, ustanove, ki delujejo na neprofitni
osnovi) in organizacije, ki jih ustanovijo posamezniki ali verske v skladu z zakonom. Pogoj je,
da imajo sedež v občini Pivka.

Uradni list Republike Slovenije
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Za financiranje obdarovanja ob miklavževanju so pogoji sledeči:
-

vsak otrok je lahko obdarovan le enkrat, obdarujejo se otroci do vključno 10 let (vsi ki
v koledarskem letu izpolnijo 10 let se upoštevajo) ter otroci do 16 leta, ki sodelujejo v
programu oziroma pri pripravi dogodka,
obdarovanje mora biti organizirano vsaj na ravni župnije (zajema tri vasi ali več),
z vsakoletnim razpisom se določi znesek na otroka in pavšalni znesek za materialne
stroške za organizatorja,
kot izhodišče za število otrok se uporabi povprečno število iz preteklih dveh let.

V primeru, da se prijavita dva organizatorja za isto območje se pri določitvi uporabljajo sledeča
merila:
MERILO
1

2

3

ŠT. TOČK

skupaj točk

80

Organizacija miklavževanj v preteklih letih

30

Organizacija enega miklavževanja

5

Organizacija dveh ali treh miklavževanj

10

Organizacija štirih ali petih miklavževanj

20

Organizacija šest in več miklavževanj

30

Število otrok, ki bodo obdarovani

30

do 30

10

od 30 do 50

20

50 in več

30

Program

20

Obisk Miklavža spremlja igrica

10

Obisk Miklavža spremlja pevski zbor

10

Za financiranje obdarovanja starejših nad 80 let so pogoji sledeči:
- vsak starejši je lahko obdarovan le enkrat, obdarujejo se starejši nad 80 let,
- obdarovanje mora biti organizirano na ravni občine,
- z vsakoletnim razpisom se določi znesek na osebo,
- kot izhodišče za število obdarovancev se uporabi povprečno število iz preteklih let.
V primeru, da se prijavita dva organizatorja za se pri določitvi uporabljajo sledeča merila:
MERILO
1

2
3

ŠT. TOČK

skupaj točk

70

Organizacija obdarovanja v preteklih letih

30

Organizacija enega obdarovanja

5

Organizacija dveh ali treh obdarovanja

10

Organizacija štirih ali petih obdarovanja

20

Organizacija šest in več obdarovanja

30

Organizator

30

Organizacija je registrirana za izvajanje programov starejših

30

Program

10

Obdarovanje spremlja božično – novoletni program

10

Stran
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5. VEČGENERACIJSKI PROJEKT
Projekt se mora izvajati na območju občine Pivka in mora vključevati občane občine Pivka.
Vključevati mora več generacij, ki sodelujejo pri njegovi izvedbi. Za pridobitev sredstev morajo
biti vključene vsaj tri generacijske skupine. Kot različne generacijske skupine se po tem
pravilniku smatra:
- Predšolske otroke
- Osnovnošolske otroke
- Srednješolsko mladino in študente
- Odrasle osebe od 25 do 45 let
- Odrasle osebe od 45 do 65 let
- Starejše nad 65 let.
Iz vsake skupine morajo biti prisotne vsaj tri osebe.
Projekt se lahko izvaja v različnih projektnih oblikah: delavnice, koncerti, rekreativna dejavnost,
delovne akcije, srečanja oziroma v drugi obliki, ki je krajevno običajna.
Pogoj za pridobitev sredstev je tudi, da je dejavnost ni sofinanciranja v drugem sklopu tega
razpisa oziroma razpisa za kulturo, šport ali poziva za prireditve.
MERILO
1

2

3

ŠT. TOČK

skupaj točk

120

Organizacija večgeneracijskih dogodkov v preteklih letih

30

Organizacija enega večgeneracijskega dogodka

5

Organizacija dveh ali treh večgeneracijskih dogodkov

10

Organizacija štirih ali petih večgeneracijskih dogodkov

20

Organizacija šest in več večgeneracijskih dogodkov

30

Število generacijskih skupin

30

do vključno tri skupine

10

štiri skupine

20

pet oziroma šest skupin

30

Program

60

cilji in namen programa so jasno razvidni

15

program vsebuje izobraževanje vsebine
program vsebuje kulturne elemente in ohranja kulturno
dediščino
program spodbuja zdrav življenjski slog

15
15

Vsak prijavitelj lahko prijavi samo en projekt.

15

Uradni list Republike Slovenije
2835.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi
odpadki v Občini Pivka

Št.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-24/2022
Pivka, dne 8. septembra 2022
Župan
Občine Občine
Robert Smrdelj

2836.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21), 39. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10 in 48/12), 16. in 92. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10,
111/13 in 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 24. seji dne
8. 9. 2022 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se nepremičnini z ID znakom:
– parcela 2496 3534/27 in
– parcela 2496 3534/31
ustanovi grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska
javna cesta.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Pivka
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.

8423

Št. 9000-24/2022
Pivka, dne 8. septembra 2022
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka

KONČNA DOLOČBA

Stran

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

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13,
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 –
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718,
71/17 – ZIPRS1819, 13/18) ter 16. člena Statuta Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07,
54/10, 96/22) je Občinski svet Občine Pivka na 24. seji dne
8. 9. 2022 sprejel

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 97/17 in 38/19) se v
prvem stavku 3. člena črta besedilo »ki imajo stalno bivališče
v Občini Pivka«.

120 / 16. 9. 2022 /

SLOVENJ GRADEC
2837.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2022

Na podlagi 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 in 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20
– UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na
35. redni seji dne 7. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21) in Odloku o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj
Gradec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 96/22); (v nadaljevanju: odlok), se spremeni drugi odstavek 5. člena odloka,
tako, da glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini
52.500,00 evrov se uporabljajo za nepredvidene namene, za
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene,
za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva
v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.«

glasi:

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 11. člena odloka, tako, da

»Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini
166.500,00 evrov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0039/2022
Slovenj Gradec, dne 7. septembra 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

Stran
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2838.

Št.
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Sklep o lokacijski preveritvi za določitev
obsega stavbnega zemljišča pri posamični
poselitvi na zemljiščih s parc. št. 258/2
k.o. 854 – Podgorje na območju EUP OM-09
v OPN MOSG (ID 3052)

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS,
št. 61/17) in 299. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3)
(Uradni list RS, št. 199/21) ter 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne
7. 9. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
na zemljiščih s parc. št. 258/2 k.o. 854 –
Podgorje na območju EUP OM-09
v OPN MOSG (ID 3052)
I.
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi na območju OM-09 v OPN
Mestne občine Slovenj Gradec na zemljišču s parc. št. 258/2
k.o. 854 – Podgorje. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje
d. o. o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, pod številko naloge
21035, november 2021. Pooblaščeni prostorski načrtovalec:
je Vesna Polanc Marinič, u. d. i. a., ZAPS 0749. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov
je 3052.
II.
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se
nanaša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča
razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 600 m²,
na zemljišču s parc. št. 258/2 k.o. 854 – Podgorje, v Mestni
občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) OM-09, opredeljene z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 65/17).
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 2 in
digitalnem podatku shp.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0026/2022
Slovenj Gradec, dne 22. avgusta 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

2839.

Sklep o določitvi Graščine Rothenturn
kot javne infrastrukture na področju kulture:
(št. 6.1)

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in
17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj
Gradec na 35. redni seji dne 7. 9. 2022 sprejel

SKLEP
o določitvi Graščine Rothenturn kot javne
infrastrukture na področju kulture: (št. 6.1)
1. Za javno infrastrukturo na področju kulture se določijo
nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, in
sicer:
– Graščina Rothenturn, ki obsega: stavbo št. 1578
v k.o. 850 – Slovenj Gradec, na naslovu Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec ter pripadajoča funkcionalna zemljišča parcela
št. 396, parcela 398 in parcela št. 399 – obe v k.o. 850 – Slovenj Gradec.
2. Pri nepremičninah z ID znakom:
– parcela 850 396, katastrska občina 850 SLOVENJ
GRADEC parcela 396 (ID 1167313)
– parcela 850 398, katastrska občina 850 SLOVENJ
GRADEC parcela 398 (ID 2173702)
– parcela 850 399, katastrska občina 850 SLOVENJ
GRADEC parcela 399 (ID 1167314)
se v zemljiški knjigi vknjiži zaznamba javne infrastrukture na
področju kulture.
3. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0028/2021
zveza spis št. 622-0001/2022
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

2840.

Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra:
(št. 10.3)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem
v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Mestni svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 7. 9. 2022 sprejel

SKLEP
o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 10.3)
1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 1001/7 k.o. 861 – Dobrava (ID 3943679).
2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
3) Prva in druga točka tega sklepa se objavita v Uradnem
listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po
objavi.
Št. spisa 032-0028/2022
zveza spis št. 478-158/2022
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2022
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Tilen Klugler

Uradni list Republike Slovenije
SLOVENSKE KONJICE
2841.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta industrijska cona
Slovenske Konjice Baumuller, Banex

Na podlagi 129. člena v povezavi s 3. točko 119. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter
28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta industrijska cona Slovenske Konjice
Baumuller, Banex
1. člen
(predmet sklepa)

Št.

120 / 16. 9. 2022 /

Stran

8425

5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) Prikaz posameznih faz priprave prostorskega akta:
Priprava ocene stanja v prostoru
Pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave
o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja
in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti
na varovana območja
Objava sklepa
Pridobitev smernic NUP-ov
Priprava osnutka prostorskega akta in pridobitev 1. mnenja
NUP-ov
Priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb in predlogov

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske
Konjice Baumuller, Banex, v nadaljevanju SD ZN.
(2) Pravna podlaga za izdelavo SZ ZN je Zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 199/21), v nadaljevanju ZUreP-3 in
vsi ostali relavantni zakoni in podzakonski akti.

Priprava predloga prostorskega akta in pridobitev 2. mnenja
NUP-ov

2. člen

(2) Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek
priprave SD ZN predviden v desetih mesecih.

(območje in predmet načrtovanja)
(1) Območje SD ZN se nahaja na enoti urejanja prostora
UN1/110, v nadaljevanju EUP, z oznako podrobnejše namenske rabe IG (gospodarske cone), za katero je z Občinskim
prostorskim načrtom Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 70/16), v nadaljevanju OPN, v 157. členu določeno
podaljšanje veljavnosti prostorsko izvedbenih aktov in za njih
veljavni PIA so naslednji:
– UN1/110 del – Odlok o s.i.d. Odloka o ZN industrijska
cona Slov. Konjice, Baumuller, Banex (Uradni list RS, št. 61/02
in 120/05).
(2) Na območju SD ZN se bodo določili pogoji in usmeritve za ureditev zemljišč in objektov s pripadajočimi manipulativnimi površinami, obstoječa pozidava se ohranja. Dejavnost
je poslovna proizvodna in skladiščna dejavnost za potrebe
obstoječe dejavnosti na območju. Predvidena je umestitev
kuhinje, jedilnice, pisarniških in skladiščnih prostorov.
(3) Območje SD ZN zajema zemljišča s parcelnimi
št. 1522, 1466/2, 1467/2 vse k.o. 1115 Slovenske Konjice,
skupne površine cca 0,7 ha.
(4) Območje SD ZN lahko pri načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja
SD ZN.
(5) Območje načrtovanja se lahko na podlagi rešitev in
ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev
urejanja prostora v postopku priprave SD ZN tudi spremeni –
smiselno razširi ali zoži z namenom, da se zagotovijo celovite
urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3.
4. člen
(vrsta postopka)
Priprava SD ZN bo izvedena v skladu z ZUreP-3, po
rednem postopku, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe
od 119. do 124. člena.

Priprava usklajenega predloga
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem
svetu
Objava prostorskega akta

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Krekova ulica 17,
2000 Maribor;
3. ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
4. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana;
5. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
6. JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice;
7. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja,
Lava 1, 3000 Celje;
8. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice;
9. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku
priprave SD ZN izkazalo, da so tangirani.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave SD ZN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(način vključevanja javnosti)
V postopku priprave SD ZN bo javnost seznanjena z
dopolnjenim osnutkom SD ZN v času javne razgrnitve, ki bo
trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva bo
potekala v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, na sedežu Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, 3210 Slovenske Konjice.
Na spletni strani občine, v tedniku Novice ter na oglasni deski
Občine Slovenske Konjice bo objavljeno javno naznanilo o
kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave. V času javne
razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in
predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni in bodo do
njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena na spletni strani
občine.

Stran
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Št.

120 / 16. 9. 2022
8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD ZN)
Pripravo SD ZN financira občina, pripravo geodetskega
posnetka in strokovnih podlag financira investitor.
9. člen
(presoja sprejemljivosti na okolje)
V postopku se ne bo izvedla celovita presoja vplivov na
okolje. Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnih
vplivov na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje
sprejemljivosti na varovana območja je bil posredovan Zavodu
Republike Slovenije za varstvo narave, OE, Celje, Vodnikova
ul. 3, 3000 Celje. Ta je v zadevi št. 3563-0093/2022-3 z dne
19. 8. 2022 podal oceno, da presoje sprejemljivosti vplivov
izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletni strani Občine Slovenske Konjice.
Št. 350-0013/2022
Slovenske Konjice, dne 2. septembra 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

2842.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta prenove starega mestnega
jedra Slovenske Konjice

Na podlagi 129. člena v povezavi s 3. točko 119. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter
28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 87/15 in 12/16 – popravek in 69/17) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta prenove starega mestnega jedra
Slovenske Konjice
1. člen
(predmet sklepa)
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta prenove starega mestnega
jedra Slovenske Konjice, v nadaljevanju SD ZN.
(2) Pravna podlaga za izdelavo SZ ZN je Zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 199/21), v nadaljevanju ZUreP-3 in
vsi ostali relevantni zakoni in podzakonski akti.
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Območje SD ZN se nahaja na enoti urejanja prostora
UN1/125 in del v UN1/126, v nadaljevanju EUP, z oznako podrobnejše namenske rabe CU (osrednja območja centralnih dejavnosti), za katero je z Občinskim prostorskim načrtom Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), v nadaljevanju
OPN, v 157. členu določeno podaljšanje veljavnosti prostorsko
izvedbenih aktov in za njih veljavni PIA so naslednji:
– UN1/125 – Odlok o sprejetju ZN prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 35/85,
s.i.d. v Uradni list RS, št. 1/98, 4/00, 28/03, 98/09, 50/15).

Uradni list Republike Slovenije
– UN1/126 – Odlok o sprejetju LN Poslovna cona Pod
goro II (Uradni list RS, št. 62/07, 75/10, 17/14).
(2) Na območju SD ZN se bodo določili pogoji in usmeritve za ureditev po primernejši izkoriščenosti še nepozidanih zemljišč in objektov s pripadajočimi manipulativnimi površinami.
SD ZN se nanašajo tudi na dopolnitve tekstualnega dela odloka
za celotno območje ZN zaradi uskladitve določil 107. člena
veljavnega OPN, vezano na konkretizacijo glede dopustnih vrst
nezahtevnih in enostavnih objektov ter glede začasnih objektov
in uskladitve dopustnih odstopanj skladno z veljavnimi predpisi
ter izvedenim stanjem.
(3) Območje SD ZN grafičnega dela zajema zemljišča s
parcelami št. 172/1, 171/4, 1585/1, 1913, 171/2, 170/4, 1814/1,
171/7, 171/6, 170/3, 1346/1del, 1748/2del, 168/2, 168/3, 1609,
168/4, 1585/1del vse k.o. 1115 Slovenske Konjice, skupne
površine cca 0,5 ha.
(4) Območje načrtovanja se lahko na podlagi rešitev in
ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev
urejanja prostora v postopku priprave SD ZN tudi spremeni –
smiselno razširi ali zoži z namenom, da se zagotovijo celovite
urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-3.
4. člen
(vrsta postopka)
Priprava SD ZN bo izvedena v skladu z ZUreP-3, po
rednem postopku, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe
od 119. do 124. člena. V skladu s 128. členom se za SD ZN
celovita presoja vlivov na okolje ne izvede.
5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) Prikaz posameznih faz priprave prostorskega akta:
Priprava ocene stanja v prostoru
Pridobitev mnenja zavoda, pristojnega za ohranjanje narave o
verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja
Objava sklepa
Pridobitev smernic NUP-ov
Priprava osnutka prostorskega akta in pridobitev 1. mnenja
NUP-ov
Priprava dopolnjenega osnutka prostorskega akta
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb in predlogov
Priprava predloga prostorskega akta in pridobitev 2. mnenja
NUP-ov
Priprava usklajenega predloga
Obravnava na odboru in sprejemanje odloka na občinskem
svetu
Objava prostorskega akta
(2) Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek
priprave SD ZN predviden v desetih mesecih.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

Uradni list Republike Slovenije
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, DRSV, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
4. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana;
5. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
6. JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slov.
Konjice;
7. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja,
Lava 1, 3000 Celje;
8. Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12,
3210 Slovenske Konjice;
9. Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice;
10. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku
priprave SD ZN izkazalo, da so tangirani.
(2) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave SD ZN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(način vključevanja javnosti)
V postopku priprave SD ZN bo javnost seznanjena z
dopolnjenim osnutkom SD ZN v času javne razgrnitve, ki bo
trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva bo
potekala v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice, na sedežu Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, Toneta Melive 2, 3210 Slovenske Konjice.
Na spletni strani občine, v tedniku Novice ter na oglasni deski
Občine Slovenske Konjice bo objavljeno javno naznanilo o
kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave. V času javne
razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in
predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni in bodo do
njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena na spletni strani
občine.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD ZN)
Pripravo SD ZN skupaj s strokovnimi podlagami financira
občina.
9. člen
(presoja sprejemljivosti na okolje)
Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje
sprejemljivosti na varovana območja je bil posredovan Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave, OE, Celje, Vodnikova ul. 3, 3000 Celje. Ta je v zadevi št. 3563-0089/2022-3
z dne 25. 8. 2022 podal oceno, da presoje sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni
treba izvesti.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletni strani Občine Slovenske Konjice.
Št. 350-0012/2022
Slovenske Konjice, dne 2. septembra 2022
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc

Št.

120 / 16. 9. 2022 /
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ŽALEC
2843.

Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni
razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve
za individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev na območju zazidalnega
načrta Arnovski gozd

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora
– ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi s
338. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list
RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13, 23/17) župan Občine Žalec s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi Elaborata
lokacijske preveritve za individualno odstopanje
od prostorskih izvedbenih pogojev na območju
zazidalnega načrta Arnovski gozd
I.
Javno se razgrne Elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na
območju zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljevanju
elaborat LP), ki ga je izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje (št. proj. 5/22, izdelan v
maju 2022, dopolnitev 1 – junij 2022, dopolnitev 2 – junij 2022).
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih
aktov je 3084.
Hkrati z elaboratom LP se javno razgrne tudi pobuda za
izvedbo lokacijske preveritve.
II.
Namen lokacijske preveritve je doseganje gradbenega
namena občinskega podrobnega prostorskega akta (v nadaljevanju OPPN) z dopustitvijo individualnega odstopanja od
prostorskih izvedbenih pogojev OPPN, za gradnjo avtopralnice.
III.
Elaborat LP in pobuda za izvedbo lokacijske preveritve iz
I. točke tega sklepa, bosta javno razgrnjena v prostorih Urada
za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in na spletni strani
Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 19. 9.
do 3. 10. 2022.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne
osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za
prostor in gospodarstvo Občine Žalec.
V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in
priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek
za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na
občinskem svetu in na spletni strani Občine Žalec. Osebe, ki ne
želijo, da se v nadaljnjem postopku objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to v pripombi posebej navesti.
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni
deski Občine Žalec ter KS Petrovče. Sklep začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-0014/2022
Žalec, dne 13. septembra 2022
Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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KOČEVJE
2844.

40

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2022 št. 2

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 –
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819,
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE,
89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 –
ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 –
ZUOPDCE), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine
Kočevje na 27. redni seji dne 15. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna za leto 2022 št. 2
1. člen
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Kočevje za leto
2022 (Uradni list RS, št. 56/22) se drugi odstavek in šesti odstavek drugega člena spremenita tako, da se glasita:
»(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I.

70

71

72

73

74

78

II.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)

Rebalans št. 2
2022
27.936.497,61
16.102.227,86
12.925.709,43
11.273.569,00
1.205.690,50
446.449,93
3.176.518,43
2.515.045,43
18.000,00
46.170,00
71.500,00
525.803,00
1.988.394,18
16.400,00
0
1.971.994,18
10.000,00
10.000,00
0
9.835.875,57
6.815.701,29
3.020.174,28
0
0
34.605.664,11

TEKOČI ODHODKI
6.391.874,80
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.578.066,08
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
241.842,08
402 Izdatki za blago in storitve
4.327.600,92
403 Plačila domačih obresti
75.000,00
409 Rezerve
169.365,72
41
TEKOČI TRANSFERI
7.707.508,83
410 Subvencije
307.400,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.804.578,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
503.393,00
413 Drugi tekoči domači transferi
3.092.137,83
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
20.072.060,08
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
20.072.060,08
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
434.220,40
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
327.220,40
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
107.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–6.669.166,50
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
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
180.402,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
180.402,00
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
180.402,00
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
–180.402,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
5.300.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
5.300.000,00
500 Domače zadolževanje
5.300.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
1.985.474,92
55
ODPLAČILA DOLGA
1.985.474,92
550 Odplačilo domačega dolga
1.985.474,92
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3.535.043,42
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.314.525,08
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
6.669.166,50
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.535.043,42
(6) Rebalans proračuna Občine Kočevje št. 2 za leto 2022
se določa v višini 36.771.541,03 EUR.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0005/2022-21
Kočevje, dne 16. septembra 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

2845.

Odlok o spremembi Odloka o oddajanju
stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti
Občine Kočevje v najem/zakup

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 15. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o oddajanju stavbnih
in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje
v najem/zakup
1. člen
V Odloku o oddajanju stavbnih in kmetijskih zemljišč v
lasti Občine Kočevje v najem/zakup (Uradni list RS, št. 71/18)
se v 24. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za določitev zakupnika, kadar ponudbo za zakup
sprejme več sprejemnikov, ki so glede na zakon, ki ureja
kmetijska zemljišča povsem izenačeni, se zakupnika izbere z
upoštevanjem dodatnih kriterijev
(a) Sprejemnik ponudbe, ki ima v lasti največjo primerljivo
površino zemljišč na območjih, ki so z aktom občine opredeljena kot prvo vodovarstveno območje oziroma so opredeljena
kot območje vodnega zajetja v uredbah, ki opredeljujejo vodovarstvena območja. Prednostno pravico lahko uporablja na območju občine, v kateri je lastnik navedenih zemljišč. Navedeno
pravico lahko uveljavlja, dokler površina zemljišč v zakupu ne
presega površine, ki jo kot lastnik obdeluje na prvem vodovarstvenem območju. V kolikor želi sprejeti ponudbo, v kateri se
več parcel dodeli v zakup kot celota, lahko prednostno pravico
uveljavi le pri parceli iz te ponudbe, ki ustreza površini, s katero
uveljavlja prednostno pravico.
(b) Sprejemnik ponudbe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, je mlajši od 40 let, je iz programa razvoja podeželja
pridobil sredstva kot mladi kmet in ima v zakupu manj kot 5 ha
površin v lasti Občine Kočevje.
(c) Sprejemnik ponudbe, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva, je mlajši od 40 let in ima v zakupu manj kot 5 ha
površin v lasti Občine Kočevje.
(d) Sprejemnik ponudbe s stalnim prebivališčem, ki je
bližje v zakup ponujenemu zemljišču – merjeno v zračni liniji.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2018-6
Kočevje, dne 16. septembra 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

Št.

2846.
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Stran

8429

Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi
mirujočega prometa na območju
Občine Kočevje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 67. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 191/20)
je Občinski svet Občine Kočevje na 27. redni seji dne 15. 9.
2022 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega
prometa na območju Občine Kočevje
1. člen
V Odloku o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 26/17, 52/20, 93/20, 129/20)
v Prilogi se doda nova postavka, in sicer na način, kot sledi:
»Parkirišča v starem jedru
Upravičenci za izdajo dovolilnic so lastniki oziroma najemniki naslednjih objektov:
Naslov
Trg svetega Jerneja 1
Trg svetega Jerneja 3
Trg svetega Jerneja 5
Trg svetega Jerneja 7
Trg svetega Jerneja 7
Trg svetega Jerneja 7
Trg svetega Jerneja 7
Trg svetega Jerneja 9
Trg svetega Jerneja 2
Trg svetega Jerneja 4
Trg svetega Jerneja 4
Trg svetega Jerneja 6
TZO 15
TZO 17
TZO 19
TZO 19
TZO 19
TZO 21
TZO 23
TZO 25
TZO 27
TZO 29
TZO 31
TZO 33
TZO 35
TZO 37
TZO 39
TZO 41
TZO 43
TZO 45
TZO 47
TZO 49
TZO 49 a
TZO 49 b
TZO 51

Št. stavbe
734

Št. parcele
1282/1, 1282/2,
1238
736
1280, 1281
3468
1279
740
1277, 1278
3464
1276/2, 1275/1
3462
1274
4701
1272
741
1269
735
1218
3471
1220/5
737
1219, 1220/4
739
1258
315
1257
316
1220/2, 1221
3472
1222/3
3472
1222/4
3472, 317
1223, 1222/2
318
1256
319, 3479
1266, 1267
4689, 3478
1265
320, 4715
1263, 1264
321, 3480
1262
322, 4717, 4711, 1261
4712
323, 3481, 3482 1260
324, 3485
1255, 1254
326
1252, 1253
2040
2042
4717
2037
2035
4873
2033
4691

1227
1225
1224, 1222/5
1231, 1229/3
1232, 1229/4
1230/1
1230/2
1233

Stran

8430 /

TZO 53
TZO 53
TZO 55
TZO 57
TZO 59
TZO 61
TZO 63
TZO 65
TZO 67
TZO 67
TZO 69
TZO 71
TZO 73
TZO 73
TZO 73
TZO 73
TZO 73

Št.

120 / 16. 9. 2022
ni stavbe.
Dvorišče
2034
2028
2029
4757
4720
ni stavbe
2031
3466
2039, 2038
2025
2023
ni stavbe, je
parkirišče
2022
4754
4728, 4771
ni stavb

Uradni list Republike Slovenije
1229/1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1234, 1229/2
1241/1, 1241/2
1240/1
1242
1239
1238, 1236/3
1237, 1236/2
1251/2
1251/3, 1251/1,
1249
1250, 1248
1245/3, 1244
1245/8
1246
1245/9, 1247/2
1245/10, 1245/4
1245/7

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2017
Kočevje, dne 16. septembra 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

KOSTANJEVICA NA KRKI
2847.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 –
rebalans

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), šestega
odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na
Krki na 19. redni seji dne 14. 9. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2022 – rebalans
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za
leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/21) se 2. člen spremeni tako,
da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

v EUR
Rebalans
Konto
Naziv konta
za leto 2022
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.783.075
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.798.164
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
2.227.166
700 Davki na dohodek in dobiček
1.897.230
703 Davki na premoženje
239.441
704 Domači davki na blago in storitve
90.395
706 Drugi davki in prispevki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
570.999
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
268.631
711 Takse in pristojbine
3.800
712 Globe in druge denarne kazni
8.500
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
200
714 Drugi nedavčni prihodki
289.867
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
350.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
350.000
73
PREJETE DONACIJE
15.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.600
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.619.310
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
817.182
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav
802.129
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.071.337
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
1.007.340
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
147.055
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
24.644
402 Izdatki za blago in storitve
812.281
403 Plačila domačih obresti
3.360
409 Rezerve
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
1.049.480
410 Subvencije
18.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
646.740
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
73.350
413 Drugi tekoči domači transferi
311.389
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.954.526
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
2.954.526
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
59.991
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
28.620
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
31.370
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.–II.)
–288.262

Uradni list Republike Slovenije

Št.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(751)
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

120 / 16. 9. 2022 /

0
0
0
0
0

0
76.667
76.667
–364.929
–76.667
288.262
364.929
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2021-45
Kostanjevica na Krki, dne 14. septembra 2022
Podžupan
Občine Kostanjevica na Krki
v funkciji župana
Robert Zagorc

Stran

8431

Stran

8432 /

Št.

120 / 16. 9. 2022
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VSEBINA
2819.
2820.
2821.

2822.

2823.
2824.

2825.
2826.

VLADA

Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni
embalaži
Odlok o spremembi Odloka o Strategiji skladnega
upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM
Strategija)
Sklep o določitvi seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos

8379

2829.
2844.
2845.
2846.

2847.

2830.

2834.

8380
8401

2835.
2836.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o policijskih
atašejih

8404
2837.

SODNI SVET

Odločba o imenovanju na sodniško mesto
Odločba o prenehanju sodniške službe

8405
8405

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o zavarovalno-statističnih podatkih
Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih
posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb

IG

Odlok o parkiranju v Občini Ig
Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

ILIRSKA BISTRICA

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

KOČEVJE

Odlok o rebalansu proračuna za leto 2022 št. 2
Odlok o spremembi Odloka o oddajanju stavbnih in
kmetijskih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem/
zakup
Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega
prometa na območju Občine Kočevje

8406
8412

8414

8416
8428
8429
8429

8430

KRŠKO

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi
števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih
enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini
Krško

8416

MEŽICA

2831.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mežica za leto 2022

2832.

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

2840.
2841.
2842.

8415

KOSTANJEVICA NA KRKI

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2022 – rebalans

2838.

2839.

OBČINE
2827.
2828.

2833.

8416

ODRANCI

8417

2843.

PIVKA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih in kriterijih za vrednotenje programov na
področju socialnega in zdravstvenega varstva ter
drugih programov v Občini Pivka
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju
ravnanja z azbestnimi odpadki v Občini Pivka
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

8418

8418
8423
8423

SLOVENJ GRADEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2022
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 258/2 k.o. 854 – Podgorje na
območju EUP OM-09 v OPN MOSG (ID 3052)
Sklep o določitvi Graščine Rothenturn kot javne
infrastrukture na področju kulture: (št. 6.1)
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 10.3)

8423

8424
8424
8424

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice
Baumuller, Banex
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice

8425
8426

ŽALEC

Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev
na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd

8427

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 120/22
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Drugo preklicujejo

2033
2040
2043
2045
2046
2047
2047
2049
2050
2052
2053
2053

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

