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MINISTRSTVA
470.

Odredba o prepovedi zbiranja na javnih
prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 3. točke 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v
zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4
z dne 18. 2. 2020 minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah
v javnih prostorih zaprtega tipa
v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer
se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19).
2. člen
Ta odredba začne veljati 7. marca 2020 ob 19. uri.
Ljubljana, dne 7. marca 2020
EVA 2020-2711-0008
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

Leto XXX
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OBČINE
DOLENJSKE TOPLICE
471.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
svetniku in prehodu mandata na naslednjega
kandidata

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 z nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami) v zvezi z drugim odstavkom
30. člena ZLV je Občinska volilna komisija Občine Dolenjske
Toplice na seji dne 21. 2. 2020 sprejela naslednji

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0011/2019-9
Ig, dne 27. februarja 2020
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman

UGOTOVITVENI SKLEP
I.
Občinska volilna komisija Občine Dolenjske Toplice na
podlagi odstopne izjave, s katero je prenehal mandat svetniku
Jožetu Muhiču, Kočevske Poljane 6, 8350 Dolenjske Toplice,
izvoljenemu na listi SD-SOCIALNI DEMOKRATI, ugotavlja,
da nadomestni mandat svetnika pripada naslednjemu po vrstnem redu na listi kandidatov predlagatelja SD-SOCIALNI
DEMOKRATI, to je Marija Šuštaršič, Pod Cvingerjem 21, 8350
Dolenjske Toplice. O potrditvi mandata odloča Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednica OVK
Občine Dolenjske Toplice
Mateja Mihalič

IG
472.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020

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), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je
Občinski svet Občine Ig na 11. seji dne 26. 2. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parcelna številka 2292/8 k.o. 1708 Golo (ID 6246212)
– parcelna številka 2292/9 k.o. 1708 Golo (ID 6246214)
– parcelna številka 2292/10 k.o. 1708 Golo (ID 6246217)
– parcelna številka 1489/9 k.o. 1699 Dobravica
(ID 6474667)
– parcelna številka 2718/8 k.o. 1702 Tomišelj (ID 6478199)
– parcelna številka 2687/10 k.o. 1702 Tomišelj
(ID 7039451)
– parcelna številka 2687/9 k.o. 1702 Tomišelj
(ID 7039453).
2. člen
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva
cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.

KOČEVJE
473.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa
»Kočevska«

Na podlagi 10. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1,
77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12,
47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl.
US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in
72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 10. redni
seji dne 27. 2. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi in izdajanju
občinskega časopisa »Kočevska«
1. člen
Besedilo tretjega odstavka 2. člena se nadomesti z besedilom: »Naslov uredništva časopisa Kočevska je Ljubljanska
cesta 26, 1330 Kočevje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 615-0001/2020-17(602)
Kočevje, dne 28. februarja 2020
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

474.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči
pri kritju stroškov socialno varstvene storitve
socialnega servisa celodnevne povezave prek
osebnega telefonskega alarma

Na podlagi 21. 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),
18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15)

Uradni list Republike Slovenije
in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet občine Kočevje na
10. redni seji dne 27. 2. 2020 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju
stroškov socialno varstvene storitve socialnega
servisa celodnevne povezave prek osebnega
telefonskega alarma
1. člen
V besedilu 2. člena Pravilnika o pomoči pri kritju stroškov
socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma se starost 69 let
nadomesti s starostjo 65 let.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018-16(610)
Kočevje, dne 28. februarja 2020
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

PREBOLD
475.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest
v Občini Prebold

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah – ZCes-1 (Uradni
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11),
36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije št. 317/07, 314/09),
6. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 58/17)
in 6. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je
Občinski svet Občine Prebold na 13. redni seji dne 20. februarja 2020 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest
v Občini Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določa način opravljanja obvezne
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v
Občini Prebold, zlasti:
– organizacijsko zasnovo opravljanja gospodarske javne
službe;
– predmet in območje izvajanja koncesije;
– pogoje za podelitev in izvajanje koncesije;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– vire financiranja;
– nadzor nad izvajanjem koncesije;
– prenehanje koncesijskega razmerja.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za podelitev koncesije
za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest.
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(3) Koncesija gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest po tem odloku je javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo po zakonu, ki ureja javno-zasebno partnerstvo
(v nadaljevanju: zakon o javno-zasebnem partnerstvu).
2. člen
Gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest
opravlja na podlagi koncesije koncesionar, ki pridobi koncesijo
za opravljanje te javne službe.
II. PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA REDNEGA
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST
1. Predmet izvajanja koncesije
3. člen
(1) Predmet koncesije je redno vzdrževanje občinskih
javnih cest (v nadaljnjem besedilu: koncesija), ki jo predpisujeta
Zakon o cestah in odlok, ki ureja občinske ceste.
(2) Vzdrževanje občinskih javnih cest obsega vzdrževalna
dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor
nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter
vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah
(v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
(3) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni
del javne ceste obsega naslednja dela:
– pregledniška služba,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest,
– redno vzdrževanje cestnih objektov,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
(4) Podrobneje so vrste nalog iz prejšnjega odstavka in način
njihovega izvajanja določeni v predpisu, ki ureja vrste vzdrževalnih
del na javnih cestah in nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
4. člen
Obnavljanje občinskih cest ter posamezna dela na občinskih cestah, ki jih ni smotrno oziroma ekonomsko upravičeno
zagotavljati za celotno območje koncesije, izvaja Občina Prebold v okviru Režijskega obrata z zunanjim izvajalcem izbranim
v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
5. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki
so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o
izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji,
določenimi s predpisi o javnih cestah.
2. Območje izvajanja koncesije
6. člen
(1) Koncesija se izvaja na občinskih javnih cestah v Občini Prebold, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom, ki ureja
področje kategorizacije občinskih cest.
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(2) Seznam občinskih cest ter deli prometnih površin, za
katere se podeli koncesija in obseg del, določi koncedent v
razpisni dokumentaciji.
(3) Če je v času trajanja koncesije dana v javni promet
nova občinska cesta, kolesarska povezava ali prometna površina iz prejšnjega odstavka oziroma predana v upravljanje občini
druga cesta, postane ta občinska cesta, kolesarska povezava
ali prometna površina, ne glede na seznam, sestavni del občinskih cest na tem območju koncesije.
3. Začetek in čas trajanja koncesije
7. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
4. Viri financiranja koncesije
8. člen
(1) Gospodarska javna služba po tem odloku se financira
iz proračuna Občine Prebold.
(2) Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem rednega
vzdrževanja občinskih cest druga sredstva (odškodnine, plačilo
zavarovalnih škod ipd.), mora o njih obvestiti koncedenta in jih
uporabiti za financiranje rednega vzdrževanja občinskih cest.
5. Postopek in pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
9. člen
(1) Koncesija po tem odloku se podeli v postopku sklenitve javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva skladno
z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, in sicer z uporabo
odprtega postopka.
(2) Odločitev o izbiri koncesionarja v postopku oddaje
javnega naročila o podelitvi koncesije sprejme župan, postopek
podelitve koncesije pa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje
župan.
10. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave na razpis,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti
predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
11. člen
(1) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da kandidat ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, določena v zakonu, ki ureja
javno naročanje;
2. da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem
položaju;
3. da na dan, ko je bila oddana ponudba, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v višini 50 eurov ali več v zvezi s plačili
davkov ali prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi,
kjer ima sedež, ali predpisi Republike Slovenije;
4. da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen
iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
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ponudnikov z negativnimi referencami po zakonu, ki ureja javno
naročanje;
5. da je registriran v Republiki Sloveniji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije;
6. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za
izvajanje koncesije;
7. da izkaže finančno usposobljenost;
8. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih
sredstev in naprav;
9. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet
koncesije;
10. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil
tretji osebi;
12. da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane
v javnem razpisu.
(2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo v
razpisni dokumentaciji.
12. člen
(1) Vlogo za koncesijo (v nadaljnjem besedilu: vloga)
lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (v nadaljnjem
besedilu: konzorcij). Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje
kot član konzorcija le pri eni skupni vlogi na istem koncesijskem
območju. Če ista pravna ali fizična oseba sodeluje pri več vlogah, so takšne vloge nepravilne.
(2) Kadar predloži skupno vlogo konzorcij, se vlogi priloži
sklenjena pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z
izvajanjem koncesije, iz katere mora biti razvidno najmanj:
– člani konzorcija, vstop in izstop člana iz konzorcija;
– vodilni član konzorcija ali druga oseba, ki se ji posredujejo sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije z učinkom za vse
člane konzorcija;
– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani
konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;
– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti
koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.
(3) Izpolnjevanje pogojev v primeru skupne vloge članov
konzorcija se podrobneje opredeli v razpisni dokumentaciji.
13. člen
Merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije ter tega odloka.
6. Sklenitev koncesijske pogodbe
14. člen
(1) Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklene
koncedent z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
(3) Če v skladu z zakonom, ki ureja o javno-zasebno
partnerstvo odločba o podelitvi koncesije preneha veljati, ker v
določenem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba, župan
izda odločbo o podelitvi koncesije naslednjemu na ocenjevalni
lestvici.
(4) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe tega odloka.
15. člen
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar
uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo, tveganja,
ki jih nosi posamezna pogodbena stranka, in druga vprašanja,
ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu, ki ureja
gospodarske javne službe.
(2) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene
kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.
7. Zavarovanja
16. člen
(1) Koncesionar mora najkasneje v 10 dneh po sklenitvi
koncesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno, nepre-
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klicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo, veljavno
najmanj eno leto v višini deset odstotkov od okvirne vrednosti
del po koncesijski pogodbi glede na cene posameznih postavk.
Garancijo mora koncesionar najmanj en mesec pred potekom
njene veljavnosti podaljšati za najmanj eno leto oziroma do
izteka roka koncesije.
(2) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti v primeru,
ko koncesionar brez utemeljenih razlogov ne izpolnjuje bistvenih pogodbenih obveznosti ali če preneha ali delno preneha
izvajati dejavnost iz koncesijskega razmerja.
(3) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti tudi v primeru, ko koncesionar nepravočasno nadomesti ali ne nadomesti
bančne garancije iz prvega odstavka tega člena.
(4) Bančne garancije iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko nadomestijo tudi ustrezne druge vrste
finančnih zavarovanj, ki so v skladu z zakonodajo, ki ureja
javna naročanja in finančna zavarovanja. Druge vrste finančnih
zavarovanj morajo izpolnjevati enake pogoje, kot so zahtevane
za bančne garancije iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena.
(5) Če koncesionar ne predloži bančne garancije, koncesijska pogodba preneha veljati.
17. člen
(1) Najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe mora koncesionar skleniti zavarovanje za škodo, ki bi jo z
opravljanjem dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih cest
povzročil tretji osebi.
(2) Obveznost zavarovanja odgovornosti koncesionarja
se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
(3) Če koncesionar ne predloži zavarovanja, pogodba
preneha veljati.
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III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Občinska uprava podeli koncesijo v skladu s tem odlokom
v roku enega leta od uveljavitve odloka.
22. člen
(1) Gospodarska družba, ki ima ob uveljavitvi tega odloka
z občino sklenjeno pogodbo za redno vzdrževanje občinskih
cest, opravlja delo po tej pogodbi do izteka njenega roka ali do
uveljavitve pogodbe, sklenjene z izbranim koncesionarjem v
skladu s tem odlokom, če do poteka roka navedene pogodbe
koncesijska pogodba še ni sklenjena.
(2) Ob zaključku del po pogodbi iz prejšnjega odstavka
je gospodarska družba dolžna na zahtevo koncedenta predati
vso dokumentacijo o občinskih cestah.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list
RS, št. 63/17).
Št. 007-0003/2020
Prebold, dne 20. februarja 2020
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

8. Nadzor nad izvajanjem koncesije
18. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna
služba koncedenta, pristojna za ceste.
(2) Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli
posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem
strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi
z izvajanjem koncesije.
(3) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja
koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s
pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga
podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
9. Prenehanje koncesijskega razmerja
19. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
2. z odkupom koncesije v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
3. z odvzemom koncesije v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah,
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
20. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije
na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.

SEVNICA
476.

Sklep o lokacijski preveritvi za širitev
stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora
BL28.od

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in
131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17
in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 14. redni seji
dne 4. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega
zemljišča v enoti urejanja prostora BL28.od
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na del zemljišča s parc. št. 236 in 671/1, k.o. 1377 – Blanca.
2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev
obsega obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako A), katere izvorna
površina znaša 3.840 m², za 599 m², kar predstavlja manj kot
20 % spremembe obsega izvornega območja za namen širitve
v enoti BL28.od.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene
in natančno določene oblike ter velikosti območja stavbnega
zemljišča, ki je določen in prikazan v grafičnem delu elaborata
lokacijske preveritve.
3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1461.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2019
Sevnica, dne 5. marca 2020
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

477.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 14. redni seji dne 4. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
– parc. št. 1011/9, k.o. 1381 Boštanj
– parc. št. 1617/3 in 1617/4, obe k.o. 1388 Pijavice
– parc. št. 1439/8, 1439/10 in 1439/11, vse k.o. 1385
Podboršt
– parc. št. 1449/8, 1454/3, 1468/12, 1468/14, 1468/20,
1468/25, 1468/26, 1468/30, 1468/31, 1468/34, 1468/35,
1468/37, 1468/38, 1468/39, 1469/3, 1469/5, 1469/7, vse
k.o. 1370 Podvrh,
– parc. št. 1505/5, k.o. 1397 Sevnica
– parc. št. 1697/5, 1699/8, 1699/10, 1689/16, 1689/20,
1689/21, 1689/23, 1691/8, 1691/10, vse k.o. 1367 Zabukovje.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska
pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0038/2013, 7113-0008/2013,
7113-0047/2013, 7113-0028/2013,
7113-0088/2013, 7113-0013/2017
Sevnica, dne 5. marca 2020
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

TOLMIN
478.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin

Na podlagi 3. člena in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
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izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.
in 25/17 – ZVaj) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list
RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin
na 9. seji dne 27. februarja 2020 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Tolmin
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Tolmin s sedežem v Tolminu,
Ulica padlih borcev 2 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) na
področju glasbenega šolstva ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Tolmin (v nadaljnjem besedilu:
zavod).
(2) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
(1) Ime zavoda je: Glasbena šola Tolmin.
(2) Sedež zavoda je: Tolmin, Prešernova ulica 4a.
(3) Zavod organizira delo v Tolminu, kjer je sedež zavoda,
na Mostu na Soči in v Podbrdu.
(4) Zavod organizira delo tudi občinah Bovec in Kobarid.
3. člen
(1) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno ter za svoje
obveznosti odgovarja do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
(2) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno,
subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu iz proračuna v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin, p.o., Dijaška ul. 12b in z
uveljavitvijo tega odloka prevzame vse pravice in obveznosti
tega zavoda.
5. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici na registrskem vložku številka 1/2748/00. Zavod
se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za šolstvo.
2. Dejavnost zavoda
6. člen
(1) Dejavnosti zavoda kot javne službe so po standardni
klasifikaciji naslednje:
– P/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje.
(2) Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso javna
služba:
– J/58.110 izdajanje knjig
– J/58.140 izdajanje revij in druge periodike
– J/59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
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– J/59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– R/90.0 kulturne in razvedrilne dejavnosti
– R/90.010 umetniško uprizarjanje
– R/90.030 umetniško ustvarjanje
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve.
7. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je
sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
8. člen
(1) Zavod opravlja osnovno glasbeno in plesno izobraževanje za učence v oddelkih, skupinah in individualno.
(2) Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
(3) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali
spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
(4) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki
jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje
in izboljšuje ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki
se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
9. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne
posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
III. ORGANI ZAVODA
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.

10. člen

1. Svet zavoda
11. člen
(1) Sveta zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 3 predstavniki staršev,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Tolmin po postopku, določenem s poslovnikom
občinskega sveta.
(3) Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev.
(4) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah in se jih voli iz skupin:
– pedagoških delavcev
4 člane,
– upravno-administrativnih delavcev
in tehničnih delavcev
1 člana.
(5) Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
(6) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok oziroma učencev v zavodu.
(7) Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta
morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred pretekom mandata.
12. člen
(1) Svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvolijo
člani izmed sebe na konstitutivni seji.
(2) Svet odloča na sejah z večino glasov vseh članov.
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13. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet
staršev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o
ustanovitvi.
Volitve članov sveta zavoda
14. člen
(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne,
razen če se svet staršev odloči za tajne volitve.
(2) Za izvedbo tajnih volitev imenuje svet staršev komisijo,
v kateri ne smejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
(3) Na seji mora biti prisotnih najmanj polovica vseh članov
sveta staršev. Izvoljeni so tisti trije kandidati, ki so dobili največje
število glasov. V primeru enakega števila glasov za tretjega člana, se postopek volitev med temi kandidati ponovi.
15. člen
(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ 120 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpisu volitev
mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo
iz posameznih skupin delavcev zavoda. Sklep o razpisu volitev
se mora javno objaviti v zavodu.
(2) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana in njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik,
ne sme biti kandidat za predstavnike delavcev v svetu in mora
imeti aktivno volilno pravico.
(3) Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
16. člen
(1) Kandidate predstavnikov delavcev v svet zavoda predlagajo učiteljski zbor in reprezentativni sindikat zavoda. Pravico
predlagati kandidate predstavnikov delavcev v svet zavoda imajo
tudi najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico.
(2) Predlogi kandidatov delavcev v svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po sprejemu sklepa o
razpisu volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in
priloženimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
(3) Kandidati, ki so predstavniki delavcev v svetu zavoda,
morajo imeti pasivno volilno pravico.
17. člen
(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
(2) Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo
na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.
(3) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en
glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po skupinah iz
11. člena tega odloka in po abecednem vrstnem redu priimkov z
navedbo števila kandidatov, ki se jih izvoli iz posamezne skupine.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov za katere se želi glasovati.
(4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, iz katere ni
mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je
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tudi glasovnica, na kateri je volivec glasoval za več kandidatov,
kot jih je potrebno izvoliti.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
18. člen
(1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda, skladno
z 11. členom tega odloka. Izvoljeni so tisti kandidati iz posameznih skupin, ki so dobili v skupini največje število glasov. Če
sta dva kandidata iz iste skupine dobila enako število glasov, je
izvoljen tisti, ki ima v zavodu daljšo delovno dobo.
(2) O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik. Volilna
komisija v roku 5 dni od dneva glasovanja objavi pisno poročilo
o rezultatih volitev.
Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
19. člen
(1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
(2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahtevo za odpoklic
se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve.
(3) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic iz
formalnih razlogov, v 30 dneh od prejema zahteve za odpoklic,
razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu
zavoda in določi dan glasovanja.
(4) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican,
če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico.
(5) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
2. Ravnatelj
20. člen
(1) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda in opravlja naloge v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Za ravnatelja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
zakonsko določene pogoje.
3. Strokovni organi
21. člen
(1) Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, razrednik
in strokovni aktivi.
(2) Naloge strokovnih organov določa zakon.
4. Svet staršev
22. člen
(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v
zavodu oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako,
da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
(2) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Svet staršev
ima predsednika in namestnika, ki ju izvolijo člani izmed sebe
na konstitutivni seji. Naloge Sveta staršev določa zakon.
IV. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELOVANJE ZAVODA
23. člen
(1) Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so
last ustanovitelja:
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– stavba na naslovu Prešernova 4a, 5220 Tolmin, stoječa
na parc. št. 740/6 k.o. 2248 Tolmin, v kateri se nahajajo prostori
zavoda;
– atrij pred stavbo, ki se nahaja na parc. št. 739/3
k.o. 2248 Tolmin,
– dele parc. št. 740/7 k.o. 2248 Tolmin, ki v naravi predstavljajo zemljišče med atrijem in stavbo iz druge alineje, zemljišče
prek katerega vodi pot do vhoda v šolo ter prostora ob južni in
zahodni steni glasbene šole, kar pomeni, da zavod ne upravlja
le s skrajnim vzhodnim delom zgoraj navedene parcele, ki v
naravi predstavlja pločnik ob Prešernovi ulici.
(2) Ustanovitelj sklene z zavodom pogodbo o prenosu
nepremičnega premoženja v upravljanje.
24. člen
(1) Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. Zavod
samostojno upravlja s sredstvi iz prejšnjega odstavka, ne sme
pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali pa ga
obremeniti z bremeni brez soglasja ustanovitelja.
(2) Zavod je dolžan upravljati premoženja s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
25. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti iz
državnega proračuna in proračuna ustanovitelja, iz plačil staršev, iz donacij, sponzorjev in drugih virov v skladu z zakonom.
(2) Ustanovitelj zagotavlja v skladu z zakonom sredstva
za opravljanje dejavnosti na območju ustanovitelja.
(3) Opravljanje dejavnosti izven območja ustanovitelja
lahko zavod uredi s pogodbo.
(4) Prispevek staršev določi zavod v soglasju z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje.
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po
predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. Zavod je
dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega
so mu bila dodeljena.
27. člen
(1) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč standarde in normative, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda,
krijeta ustanovitelj oziroma država.
(2) Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih
poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu
z zakonom.
28. člen
(1) Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
nadstandardni programi in storitve in deluje v skladu z veljavno
zakonodajo.
(2) Vire sredstev sklada in njegovo upravljanje določa
zakon.
V. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA
IN USTANOVITELJA
29. člen
Zavod ima do ustanovitelja naslednje pravice in obveznosti:
– poroča ustanovitelju o uresničevanju programa, o poslovanju ter predlaga sanacijo morebitnih izgub,
– predlaga in oblikuje razvojne načrte na področju dejavnosti, ki jo opravlja v skladu s tem odlokom,
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– zagotavlja ustanovitelju druge podatke v skladu z zakonom in tem odlokom.
30. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– usklajuje program dejavnosti zavoda, ki je v pristojnosti
občine,
– spremlja njegovo izvajanje ter sprejema ukrepe za
zagotavljanje dejavnosti in razvoja zavoda iz pristojnosti
občine,
– uresničuje druge pravice in obveznosti iz pristojnosti
občine v skladu z zakonom in tem odlokom.
VI. NADZOR
31. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo
sredstev in opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v zavodu izvaja šolska inšpekcija.
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda na področjih, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije
družbenega nadzora, določene z zakonom.
32. člen
(1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko
sodišče Republike Slovenije
(2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja
nadzira ustanovitelj.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Zavod mora svoje splošne akte uskladiti z določbami tega
odloka najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsi dosedanji akti o ustanovitvi zavoda.
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2016
Tolmin, dne 28. februarja 2020
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan

479.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Stanovanjska zazidava
Modrej (MD 04)

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17), ob upoštevanju določb Uredbe o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in Odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) ter 11. in 21. člena Statuta
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je
Občinski svet Občine Tolmin na 9. seji dne 27. februarja 2020
sprejel

Št.
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ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Stanovanjska
zazidava Modrej (MD 04)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)
(v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno
infrastrukturo,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja in
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem
odlokom so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele
stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(4) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
2. člen
(sestavni deli programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del programa opremljanja vsebuje naslednje
grafične prikaze:
– Karta 1: Območje opremljanja, merilo 1:1000;
– Karta 2A: Obračunsko območje cestnega omrežja, merilo 1:1000;
– Karta 2B: Obračunsko območje vodovodnega omrežja,
merilo 1:1000;
– Karta 2C: Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja, merilo 1:1000;
– Karta 2D: Obračunsko območje javnih površin, merilo
1:1000;
– Karta 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba
pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in katerih stroški so
upoštevani v programu opremljanja, merilo 1:1000;
– Karta 4A: Prikaz nove komunalne opreme – cestno
omrežje in javne površine, merilo 1:1000;
– Karta 4B: Prikaz nove komunalne opreme – vodovodno
omrežje, merilo 1:1000;
– Karta 4C: Prikaz nove komunalne opreme – kanalizacijsko omrežje, merilo 1:1000 in
– Karta 4D: Prikaz nove komunalne opreme – ostala GJI,
merilo 1:1000.
(3) Grafični del programa opremljanja je objavljen na
spletni strani Občine Tolmin.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot
izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v
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predpisu, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA
4. člen
(območje opremljanja)
(1) Območje opremljanja obsega območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska zazidava
Modrej (MD 04).
(2) Območje opremljanja je prikazano na grafičnem
prikazu:
– Karta 1: Območje opremljanja.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
5. člen
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna
infrastruktura)
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste z javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje (fekalna in meteorna kanalizacija),
– javne površine z objekti za ravnanje z odpadki.
(2) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje druge gospodarske
javne infrastrukture:
– elektroenergetsko omrežje in
– elektronsko komunikacijska omrežja.
(3) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na grafičnnih prikazih:
– Karta 4A: Prikaz nove komunalne opreme – cestno
omrežje in javne površine, merilo 1:1000;
– Karta 4B: Prikaz nove komunalne opreme – vodovodno omrežje, merilo 1:1000;
– Karta 4C: Prikaz nove komunalne opreme – kanalizacijsko omrežje, merilo 1:1000 in
– Karta 4D: Prikaz nove komunalne opreme – ostala
GJI, merilo 1:1000.
(4) Zemljišča, ki jih je bilo ali jih je treba pridobiti za
opremljanje stavbnih zemljišč so prikazana na grafičnem
prikazu:
– Karta 3: Prikaz zemljišč, ki jih je bilo ali jih je treba
pridobiti za opremljanje stavbnih zemljišč in katerih stroški
so upoštevani v programu opremljanja, merilo 1:1000.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA
6. člen
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Ceste z javno
razsvetljavo
Vodovodno
omrežje
Kanalizacijsko
omrežje (fekalna
in meteorna
kanalizacija)
Javne površine
z objekti
za ravnanje
z odpadki
Skupaj

V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA
7. člen
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja)
Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme
in virih financiranja, znašajo:

186.910

37.382

14.020

2.804

147.190

52.129

26.385

26.385

374.506

118.701

VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO
8. člen
(obračunska območja nove komunalne opreme)
(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so:
Nova komunalna oprema

Obračunsko območje

Ceste z javno razsvetljavo

Obračunsko območje 1:
cestno omrežje

Vodovodno omrežje

Obračunsko območje 2:
vodovodno omrežje

Kanalizacijsko omrežje
(fekalna in meteorna
kanalizacija)

Obračunsko območje 3:
kanalizacijsko omrežje

Javne površine z objekti
za ravnanje z odpadki

Obračunsko območje 4:
javne površine

(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na grafičnem prikazu 4.
9. člen
(skupni stroški nove komunalne opreme)
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna
oprema

Obračunsko
območje

Ceste z javno
razsvetljavo

Obračunsko
območje 1: cestno
omrežje

Vodovodno
omrežje

Obračunsko
območje 2: vodovodno
omrežje

Kanalizacijsko
omrežje (fekalna
in meteorna
kanalizacija)

Obračunsko
območje 3:
kanalizacijsko
omrežje

Javne površine
z objekti
za ravnanje
z odpadki

Obračunsko
območje 4: javne
površine

(roki za izvedbo in etapnost opremljanja)
Opremljanje stavbnih zemljišč je že izvedeno.

Vir financiranja
Finančna sredstva
za izvedbo
Občinski proračun
opremljanja (EUR)
(EUR)

Nova komunalna
oprema

Skupaj

Skupni stroški nove
komunalne opreme
(EUR)
186.910

14.020

147.190

26.385
374.505
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10. člen

12. člen

(obračunski stroški nove komunalne opreme)

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN))

Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih
območjih znašajo:
Nova komunalna
oprema
Ceste z javno
razsvetljavo

Obračunski stroški
nove komunalne
opreme (EUR)

Obračunsko
območje
Obračunsko
območje 1:
cestno omrežje

149.528

Vodovodno omrežje Obračunsko
območje 2:
vodovodno omrežje

11.216

Kanalizacijsko
omrežje (fekalna
in meteorna
kanalizacija)

Obračunsko
območje 3:
kanalizacijsko
omrežje

95.061

Javne površine
z objekti
za ravnanje
z odpadki

Obračunsko
območje 4: javne
površine

0
255.804

11. člen
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne
opreme na enoto mere)
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih
območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova
komunalna
oprema

Obračunsko območje

Ceste z javno
razsvetljavo

Obračunsko
območje 1: cestno
omrežje

Vodovodno
omrežje

Obračunsko
območje 2:
vodovodno omrežje

Kanalizacijsko
omrežje
(fekalna
in meteorna
kanalizacija)

Obračunsko
območje 3:
kanalizacijsko
omrežje

Javne površine Obračunsko
z objekti
območje 4: javne
za ravnanje
površine
z odpadki

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN)
in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,6:0,4.
13. člen
(predhodno sklenjeni sporazumi o plačilu komunalnega
prispevka in dokončanje postopkov)
(1) Če je bil na podlagi predhodno sklenjenega sporazuma o plačilu komunalnega prispevka za urejeno zazidljivo zemljišče odmerjen in plačan komunalni prispevek za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme, se višina poravnanega
komunalnega prispevka upošteva pri odmeri komunalnega
prispevka za posamezno vrsto obstoječe ali nove komunalne opreme, ki se odmerja zavezancu zaradi graditve na tem
zemljišču. Poravnana višina komunalnega prispevka se ne
revalorizira.
(2) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s tem odlokom.
14. člen

Skupaj

Skupaj
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CpN
CtN
(EUR/m2) (EUR/m2)
13,65

8,53

1,57

0,98

(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Oprostitev plačila komunalnega prispevka iz petega odstavka 14. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in
odmeri komunalnega prispevka v Občini Tolmin (Uradni list RS,
št. 77/19) v višini 30 % za dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega stanovanjskega objekta, ne velja na območju
Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska
zazidava Modrej (MD 04).
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)
Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu
Občine Tolmin in na njeni spletni strani.
16. člen
(začetek veljavnosti)

8,05

0,00
23,27

5,03

0,00
14,54

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0023/2018
Tolmin, dne 28. februarja 2020
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan
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VSEBINA
470.

MINISTRSTVA

Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah
v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji
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OBČINE
471.

DOLENJSKE TOPLICE

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata svetniku
in prehodu mandata na naslednjega kandidata

IG

472.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020

473.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa
»Kočevska«
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči pri
kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega
telefonskega alarma

474.

476.

Sklep o lokacijski preveritvi za širitev stavbnega
zemljišča v enoti urejanja prostora BL28.od
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

479.
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PREBOLD

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prebold
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475.
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TOLMIN

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Stanovanjska zazidava Modrej (MD 04)
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