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DRŽAVNI ZBOR
2694. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi 

in imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij na programu otroške 
kardiologije ter področju nabav in upravljanja 
z medicinsko opremo in zdravstvenim 
materialom

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 
in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni 
list RS, št. 63/93 in 63/94 – KZ), 5. člena ter prvega, drugega, 
tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni 
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), 112. in 201. člena 
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) ter Akta o 
odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 83/18) je 
Državni zbor na seji 21. oktobra 2020 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov  
in namestnikov članov Preiskovalne komisije  
o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih 

funkcij na programu otroške kardiologije  
ter področju nabav in upravljanja z medicinsko 

opremo in zdravstvenim materialom
I.

V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpred-
sednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o 
ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu 
otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicin-
sko opremo in zdravstvenim materialom (Uradni list RS, št. 7/19, 
20/19, 64/19, 70/19, 8/20, 60/20 in 78/20) se v II. točki:

– razreši namestnica člana:
Andreja ZABRET, PS LMŠ.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.

Št. 020-04/20-19/5
Ljubljana, dne 21. oktobra 2020
EPA 1427-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

VLADA
2695. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi 

in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi 

oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s 

SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni 
COVID-19 začasno delno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma 
prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.

(2) Začasno se omeji prehajanje med občinami, razen če 
ta odlok določa drugače.

(3) Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen 
za primere:

1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življe-
nje in premoženje,

2. prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih 
nalog,

3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z 

namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo 
državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.

(4) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo 
za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih 
skupnosti in javnih služb.

2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. 

Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagoto-
viti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili 
oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v 
nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh 
NIJZ.

(2) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke 
in verski obredi.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se 
zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske 
člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Uradni list
Republike Slovenije
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3. člen
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja 

okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa 
higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena 
na spletnih straneh NIJZ.

4. člen
(1) Prehajanje med občinami iz drugega odstavka 1. čle-

na tega odloka je ob upoštevanju priporočil NIJZ ne glede na 
določbo drugega odstavka 1. člena tega odloka za posame-
znike dovoljeno za:

1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih de-

javnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življe-

nje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za 
izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter 
zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstav-
ništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na 

zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z 

namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo 
državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,

12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so 
bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini 
prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,

13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik 
izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim 
ustreznim dokazilom.

(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi 
za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski par-
tner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze 
in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo 
prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski 
otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa 
nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega 
gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

(3) Pri prehajanju med občinami iz prvega odstavka tega 
člena mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s ka-
terim izkaže uveljavljanje izjeme iz prvega odstavka tega člena, 
in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz 
četrtega odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora na zahte-
vo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike 
Slovenije ali policistu.

(4) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje po-
datke:

1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje 

iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov 

skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega 
člena gibljejo in zadržujejo z njim,

6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali čla-
nom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom 
tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osami-
tev (izolacija) ali karantena,

7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske 
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukre-
pov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,

8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da 
jih bo spoštoval.

5. člen
(1) Šteje se, da oseba prebiva v občini iz drugega odstav-

ka 1. člena tega odloka, če ima v tej občini stalno ali začasno 
prebivališče.

(2) Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v 
občini iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, je lahko na-
stanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti 
med obema prebivališčema.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena tega 
odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva 
ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih 
javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-re-
kreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do 
drugih posameznikov.

(4) Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekrea-
cijski dejavnosti iz prejšnjega odstavka, pri kateri je mogoče do 
drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre 
medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov po-
sameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni potrebno 
nositi zaščitne maske.

6. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upo-
števanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 
obvesti Državni zbor in javnost.

7. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z 

zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka 
poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v 
okviru svojih pristojnosti.

(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik 
Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more 
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma 
obvesti najbližjo postajo Policije.

KONČNI DOLOČBI

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepo-
vedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20).

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-47/2020
Ljubljana, dne 25. oktobra 2020
EVA 2020-1711-0055

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2696. Operativno-tehnična zahteva za letenje 
v zračnem prostoru, kontaminiranim 
z vulkanskim pepelom

Na podlagi drugega odstavka 5. člena in petega odstavka 
179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – ura-
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dno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19, v nadaljnjem bese-
dilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 81/10) in za izvrševanje 76. člena Zakona o letalstvu 
izdaja direktor agencije naslednjo

O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O     
Z A H T E V O

za letenje v zračnem prostoru, kontaminiranim  
z vulkanskim pepelom

1. člen
(vsebina)

Ta operativno-tehnična zahteva določa odgovornosti ope-
ratorjev letal za komercialni zračni prevoz, ki nameravajo izva-
jati letalske operacije v zračnem prostoru, ki je ali bi lahko bil 
kontaminiran z vulkanskim pepelom, za zagotavljanje varnosti 
tovrstnih operacij z izdelavo ocene tveganja v okviru sistema 
upravljanja varnosti.

2. člen
(opredelitev pojmov)

Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo 
naslednji pomen:

1. agencija je Javna agencija za civilno letalstvo Repu-
blike Slovenije;

2. območje nizke koncentracije je zračni prostor dolo-
čenih dimenzij, kjer je možna koncentracija vulkanskega pe-
pela večja od 0,2 x 10E-03 grama/m3, a manjša ali enaka 
2 x 10 E-03 grama/m3;

3. območje srednje koncentracije je zračni prostor določe-
nih dimenzij, kjer je možna koncentracija vulkanskega pepela 
večja od 2 x 10E-03 grama/m3, a manjša od 4 x 10 E-03 gra-
ma/m3;

4. območje visoke koncentracije je zračni prostor določe-
nih dimenzij, kjer je možna koncentracija vulkanskega pepela 
enaka ali večja od 4 x 10E-03 grama/m3, kjer priporočila v zvezi 
s koncentracijo vulkanskega prahu niso na voljo;

5. operator je fizična ali pravna oseba, ki izvaja letalske 
operacije za komercialni zračni prevoz potnikov, tovora ali po-
šte in mu je za opravljanje dejavnosti agencija izdala Spričevalo 
letalskega prevoznika (AOC) in Operativno licenco.

3. člen
(odgovornosti operatorja)

Operatorji, ki nameravajo izvajati letalske operacije v ob-
močja z nizko koncentracijo vulkanskega pepela, morajo v 
operativnem priročniku (del A) vzpostaviti procedure, ki se 
nanašajo na:

– planiranje, pripravo in operativno kontrolo letov;
– opazovanja med letom;
– vpliv vulkanskega pepela na motorje, površino letala in 

instrumente/opremo letala;
– procedure za zmanjševanje neželenih učinkov pri mo-

rebitnem vstopu v področje vulkanskega pepela;
– poročanje o dogodkih, povezanih z vstopom letala v 

kontaminirano območje.
Implementacija postopkov mora biti skladna z ICAO Doc. 

9691-AN/954, Manual on Volcanic Ash, Radioactive material 
and Toxic Chemical Clouds.

Operatorji, ki nameravajo izvajati letalske operacije 
v območja s srednjo ali visoko koncentracijo vulkanskega 
pepela, morajo poleg izpolnjevanja zahtev iz prvega od-
stavka tega člena pred pričetkom izvajanja operacij v takšno 
območje izdelati oceno tveganja letenja v srednje ali viso-
ko kontaminirani zračni prostor ter to oceno posredovati v 
odobritev agenciji. Ocena tveganja in postopki za ublažitev 

posledic letenja v srednje in visoko kontaminiranem zračnem 
prostoru morajo biti skladni z GM2 ORO.GEN.200(a)(3) Dela 
ORO Priloge III Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zah-
tevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z 
Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, 
s spremembami, in ICAO Doc. 9974-ANB/487, Flight Safety 
and Volcanic Ash.

Operacije v območjih srednje in visoke koncentracije lah-
ko izvajajo samo operatorji, ki jim je agencija potrdila oceno 
tveganja izvajanja operacij v takšnih območjih.

4. člen
(zahteve za tuje operatorje v zračnem prostoru 

Republike Slovenije)
V zračnem prostoru Republike Slovenije, kadar je ta 

srednje ali visoko kontaminiran z vulkanskim pepelom, lahko 
operatorji, ki so registrirani v drugih državah, izvajajo letalske 
operacije, če imajo izdelano oceno tveganja, ki je skladna z 
zahtevami ICAO Doc. 9974-ANB/487, Flight Safety and Vol-
canic Ash, in odobrena s strani pristojnega organa države 
operatorja.

5. člen
(poročanje o vstopu v kontaminirano območje)

V primeru vstopa v območje, kontaminiranim z vulkanskim 
pepelom, mora letalska posadka o tem nemudoma poročati 
pristojni službi zračnega prometa (ATS).

Poleg že vzpostavljenih linij poročanja (imetniku tip-
skega certifikata, državi registra, pristojnemu organu drža-
ve na območju katere je zaznan dogodek), morajo operatorji 
poročati tudi Agenciji Evropske unije za varnost v letalstvu 
(EASA) o vstopu v kontaminirano območje ali katerimkoli s 
tem povezanim učinkom na vzdrževanje ali plovnost predme-
tnega letala, na naslov report@easa.europa.eu. V primeru, 
da operator nima določenega obrazca za ta namen poroča-
nja, lahko uporabi obrazec, ki se nahaja na spletni povezavi 
http://ad.easa.europa.eu/ad/2010-17R7.

6. člen
(priporočilo glede vzdrževanja letal)

Priporoča se, da operatorji letal, za katera imetniki tip-
skega spričevala (TC Holders) niso pripravili navodil za 
stalno plovnost za operacije v območjih nizke koncentracije 
vulkanskega pepela, upoštevajo Dodatek A k EASA Safety 
Information Bulletin – SIB No.: 2010-17R7 z dne 24. 6. 2015 
in popravek 2. 7. 2015, ki se nahaja na spletni povezavi 
(http://ad.easa.europa.eu/ad/2010-17R7).

7. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem pričetka veljavnosti te operativno-tehnične zah-
teve preneha veljati Operativno-tehnična zahteva za letenje 
v zračnem prostoru, kontaminiranim z vulkanskim pepelom 
(Uradni list RS, št. 45/15).

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati z dnem ob-
jave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 23. oktobra 2020

Rok Marolt
direktor

Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije
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OBČINE
LJUBLJANA

2697. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtca Pedenjped

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 16. seji 
dne 19. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi  

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Vrtca Pedenjped

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-

ga zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list RS, št. 39/08, 76/08, 
49/10, 76/10 in 29/18) se napovedni stavek v 4. členu dopolni 
tako, da se glasi: »V vrtcu se za izvajanje programa za pred-
šolske otroke in prilagojenega programa za predšolske otroke 
na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote:«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-46/2020-2
Ljubljana, dne 19. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2698. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtca Zelena jama

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 16. seji 
dne 19. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Vrtca Zelena jama

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtca Zelena jama (Uradni list RS, št. 39/08, 49/10 
in 89/11) se napovedni stavek v 4. členu dopolni tako, da se 

glasi: »V vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke 
in prilagojenega programa za predšolske otroke na različnih 
lokacijah organizirajo naslednje enote:«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-46/2020-3
Ljubljana, dne 19. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2699. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtca Hansa Christiana Andersena

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 16. seji 
dne 19. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Vrtca Hansa Christiana Andersena

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena (Uradni list 
RS, št. 39/08, 76/08 in 49/10) se napovedni stavek v 4. členu 
dopolni tako, da se glasi: »V vrtcu se za izvajanje programa 
za predšolske otroke in prilagojenega programa za predšolske 
otroke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote:«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-46/2020-4
Ljubljana, dne 19. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2700. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtca Vodmat

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 16. seji 
dne 19. 10. 2020 sprejel
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S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vodmat

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtca Vodmat (Uradni list RS, št. 39/08 in 49/10) se 
napovedni stavek v 4. členu dopolni tako, da se glasi: »V vrtcu 
se za izvajanje programa za predšolske otroke in prilagojenega 
programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizi-
rajo naslednje enote:«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-46/2020-5
Ljubljana, dne 19. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2701. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtca Miškolin

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 16. seji 
dne 19. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Miškolin

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtca Miškolin (Uradni list RS, št. 39/08, 76/08 in 49/10) 
se napovedni stavek v 4. členu dopolni tako, da se glasi: »V 
vrtcu se za izvajanje programa za predšolske otroke in prila-
gojenega programa za predšolske otroke na različnih lokacijah 
organizirajo naslednje enote:«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 602-46/2020-6
Ljubljana, dne 19. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

2702. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote 
urejanja prostora GR-49

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. čle-
na Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 16. seji 19. 10. 2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja 

prostora GR-49

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se 

nanaša na zemljišče s parcelno številko 456 v katastrski 
občini 1727 Poljansko predmestje in se po določilih Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – 
izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 
– popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 
23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 
17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – 
avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 
in 78/19 – DPN; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja 
v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) 
GR-49 z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih 
dejavnosti).

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena 

se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izved-
benega pogoja, določenega v urbanističnih pogojih za EUP 
GR-49 v Prilogi 1 OPN MOL ID – Podrobni prostorski izved-
beni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora, 
po katerem je pri nadomestni gradnji, dozidavi ali nadzidavi 
obstoječega objekta njegov faktor izrabe (FI) dopustno 
povečati do 20 % ne glede na predpisani faktor zelenih po-
vršin (FZP) oziroma faktor odprtih bivalnih površin (FBP), in 
sicer tako, da je dopustna odstranitev obstoječega objekta 
in novogradnja po določilih OPN MOL ID, ki urejajo splo-
šne prostorske izvedbene pogoje za namensko rabo CU 
(osrednja območja centralnih dejavnosti) in za tip stavbe C 
(svojstvena stavba).

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1712

Št. 35040-23/2019-38
Ljubljana, dne 19. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković



Stran 6546 / Št. 155 / 26. 10. 2020 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor dr. Miha Pogačnik • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2020 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like 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.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2694. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju 

predsednika, podpredsednika, članov in namestni-
kov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu 
otroške kardiologije ter področju nabav in upravlja-
nja z medicinsko opremo in zdravstvenim materia-
lom 6541

VLADA
2695. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in ome-

jitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi prepre-
čevanja okužb s SARS-CoV-2 6541

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2696. Operativno-tehnična zahteva za letenje v zračnem 
prostoru, kontaminiranim z vulkanskim pepelom 6542

OBČINE
LJUBLJANA

2702. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja 
prostora GR-49 6545

2697. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped 6544

2698. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena 
jama 6544

2699. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa 
Christiana Andersena 6544

2700. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vodmat 6544

2701. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Miškolin 6545

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 155/20 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2263
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